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Abstract 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur formativ bedömning kan stödja elevers lärande 
och intresseutveckling i den naturorienterande undervisningen. Hur beskriver lärare den 
formativa bedömningens roll för att stödja elevers lärande i och intresse för de 
naturorienterande ämnena? Hur använder lärare medierande redskap för att genom formativ 
bedömning stödja elever i den naturorienterande undervisningen? Studien har en kvalitativ 
ansats och metoden utgörs av intervjuer och observationer. Resultatet visar att formativ 
bedömning kan stödja elevers lärande genom att aktivera dem i deras individuella 
inlärningsprocess och främja utvecklingen av deras självbedömningsförmåga. Studien visar 
också att lärarna blir stimulerade till att utforma en varierande undervisning som inkluderar 
samtliga elever och ger dem möjligheten att bli stöttade i sin proximala utvecklingszon av andra 
mer kompetenta personer i klassrummet. Studien antyder att formativ bedömning kan stödja 
elevernas intresseutveckling för de naturorienterande ämnena, men resultatet är inte 
övertygande. Samtliga observerade lärare stödjer eleverna formativt i den naturorienterande 
undervisningen genom medierande redskap. Språkliga redskap tillämpas för att aktivera 
eleverna i inlärningsprocessen och för att aktivera dem som resurser för andra elever i 
undervisningen, medan artefakter främst används för att synliggöra lämpliga strategier i 
arbetsprocesser samt låta eleverna uppvisa förmågor. Avslutningsvis visar denna studie också 
att formativ bedömning kan stödja elevernas lärande i naturvetenskap eftersom den formativa 
bedömningskulturen i kombination med ett tillåtande klassrumsklimat tillåter att eleverna 
använder varandra som resurser i inlärningsprocessen. 
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1. Inledning  
 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2017a, s. 8) 
beskrivs det hur varje individ ska få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. 
Eleverna ska inom ramen för undervisningen också stödjas i utvecklingen av en 
självbedömningsförmåga och dessutom få lära sig att göra bedömningar ”…i relation till de 
egna arbetsprestationerna och förutsättningarna” (Skolverket, 2017a, s. 18). För att stödja 
elevernas individuella kunskapsutveckling har flera kurser i grundskollärarutbildningen 
förmedlat formativ bedömning som ett fördelaktigt verktyg.  

I kontrast till den positiva bild grundskollärarutbildningen förmedlat av formativ bedömning 
skriver Lindberg och Hirsch (2015, s. 105) i en forskningsöversikt att svenska studier inom 
formativ bedömning är få i jämförelse med den genomslagskraft arbetssättet fått på svenska 
skolor. Dessutom är antalet studier genomförda på grundskolenivå underrepresenterade och de 
studier som ligger till vetenskaplig grund för besluten av implementering av formativ 
bedömning är ofta genomförda inom högre utbildning (Lindberg & Hirsch, 2015, s. 108). I 
arbetet med litteratursökningen inför examensarbetet har jag dessutom funnit att studier kring 
formativ bedömning inom de naturorienterande ämnena är få. Även om mitt intresse för 
formativ bedömning uppkom tidigt under mina studier så väcktes nu ett engagemang för att 
undersöka hur lärare upplever att den formativa bedömningen stödjer elevernas lärande i de 
naturorienterande ämnena.  

Under min egen skoltid såväl som under min verksamhetsförlagda utbildning så har jag 
observerat hur de summativa proven dominerar bedömningen inom den naturorienterande 
undervisningen. Summativ bedömning innebär att eleven endast får information om huruvida 
prestationen var ändamålsenligt genomförd eller inte. Användningen av formativ bedömning 
innebär istället att eleven får en tydlig beskrivning av vilka mål som ska uppnås och sedan få 
återkoppling i hur det individuella arbetet ska fortlöpa för att minska gapet mellan formulerat 
mål och nuvarande prestation (Hattie & Timperley, 2007, s. 82). Cowie och Bell (1999, s. 101) 
förklarar att formativ bedömning används under lärprocessen för att uppmärksamma lärande 
samt finna möjligheter till effektivisering av inlärning. Eftersom en summativ återkoppling inte 
ger eleverna någon information om hur prestationer kan förbättras så skulle det vara intressant 
att undersöka hur lärarna upplever att en formativ bedömningskultur kan stödja elevernas 
lärandeutveckling i de naturorienterande ämnena. 

Nyfikenhet och intresse leder ofta till ett aktivt sökande efter svar (Skolverket, 2017b, s. 6). 
Om elevernas intresse av de naturorienterande ämnena påverkas positivt så uppstår möjligheten 
att även deras prestationer förbättras och i längden kanske även kunskapsresultaten. Att 
undersöka huruvida elevers intresseutveckling kan stödjas av en formativ bedömningskultur 
kan därför vara betydande. Eftersom tidigare studier inom området är få är det viktigt att bidra 
med kunskap om den formativa bedömningens roll i att stödja elevers lärande och 
intresseutveckling i de naturorienterande ämnena med ett särskilt fokus på grundskolans 
tidigare år. Förhoppningen är att denna studie ska kunna bidra med en sådan kunskap. 
 
 

2. Bakgrund 
 
Bakgrundskapitlet kommer inledningsvis presentera styrdokumentens formuleringar kring 
bedömning i grundskolan. Därefter följer en beskrivning av formativ bedömning med fokus på 
fem nyckelstrategier. Avslutningsvis kommer studier kring formativ bedömning inom den 
naturorienterande undervisningen att presenteras.  
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2.1. Styrdokumenten om formativ bedömning 
 
I läroplanen (Skolverket, 2017a, s. 18) beskrivs det hur det är lärarens ansvar att bedöma och 
utvärdera elevernas resultat utifrån kursplanernas kunskapskrav och sedan redovisa utfallet för 
eleverna. Skolverket (2017a, s. 18) framhåller att skolans mål är att varje elev utvecklar en 
självbedömningsförmåga och dessutom lär sig ”ställa egen och andras bedömning i relation till 
egna arbetsprestationer och förutsättningar.” Att eleven ska utveckla en 
självbedömningsförmåga är inte enbart  elevens ansvar. Skolverket (2017a, s. 8) beskriver 
lärarens uppdrag att inkludera elever och deras vårdnadshavare i undervisningen genom att 
underrätta dem om mål, arbetsformer och innehåll. Läraren ska dessutom basera 
undervisningen på elevernas tidigare erfarenheter och anpassa den till individens 
förutsättningar och behov. Skolverket (2017b, s. 6) menar att elevernas intresse för kemiämnet 
kan utvecklas om undervisningen utgår från elevernas upplevelser och aktuella händelser.  
 
 
2.1.1 Kursplanerna för de naturorienterande ämnena 
I biologi-, kemi- och fysikämnets kursplaner (Skolverket, 2017a, ss. 158, 168, 179) beskrivs 
det att eleverna i den naturorienterande undervisningen ska arbeta med systematiska 
undersökningar, praktiskt undersökande arbete, söka svar på frågor samt hantera digitala 
verktyg och annan utrustning. De förmågor som ska utvecklas i undervisningen är: ”granska 
information, kommunicera och ta ställning i frågor”, ”genomföra systematiska undersökningar” 
och ”använda […] begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara” (2017a, ss. 159, 
169, 180). Kunskapskraven inleds med en framställning av elevens kunskaper med 
utgångspunkt i olika förmågor och avslutas med en beskrivning av hur kunskaperna ska påvisas 
(Skolverket, 2017b, ss. 29, 30). Skolverket (2017b, s. 29) betonar att kunskapskraven ska tolkas 
ur ett helhetsperspektiv. Några begrepp som förekommer i de naturorienterande ämnenas 
kunskapskrav är: diskutera, formulera frågeställningar, göra dokumentationer, föra 
resonemang, genomföra undersökningar och använda utrustning på ett säkert sätt (Skolverket 
2017a, ss. 163, 173, 184).  

Skolverket (2017a, ss. 158, 168, 179) klargör att den naturorienterande undervisningens 
syfte är att elever utvecklar ett intresse för att undersöka sin omvärld. I Kommentarmaterial till 
kursplanen i kemi konstaterar Skolverket (2017b, s. 6) att nyfikenhet och intresse ofta leder till 
ett aktivt sökande efter svar.  
 
 
2.2. Formativ bedömning 
 
Formativ bedömning beskrivs av Nationalencyklopedin (2017) som ett redskap för lärande. 
Cowie och Bell (1999, s. 101) utvecklar definitionen genom att beskriva att redskapet används 
under lärprocessen för att uppmärksamma lärande samt finna möjligheter till effektivisering av 
inlärning och undervisning. Formativ bedömning beskrivs av Jönsson, Ekborg, Lindahl och 
Löfgren (2013, s. 12) som ett viktigt redskap för att hjälpa eleverna uppnå utbildningens 
långsiktiga mål, medan Lundahl (2014, s. 52) skriver att formativ bedömning är ett redskap som 
används för att påverka en redan pågående lärprocess. Wiliam (2013, s. 53) räknar upp olika 
definitioner av formativ bedömning och drar sedan slutsatsen att alla definitioner innebär en 
klassificering av formativ bedömning som en process.  

Syftet med formativ bedömning är att stödja elevens individuella lärande genom att belysa 
styrkor och svagheter i det aktuella arbetet (Nationalencyklopedin, 2017). Vidare utgör 
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elevernas resultat ett underlag till utvärdering som används vid utformning av framtida 
undervisningssituationer (Skolverket, 2011, ss. 15, 23, 24). Eftersom bedömningen måste ske i 
korta cykler för att verkligen vara formativ så uppstår dessutom fördelen att eleverna 
kontinuerligt blir bedömda och får återkoppling på sina prestationer (Jönsson, m.fl, 2013. ss. 
12, 13; Thomson & Wiliam enligt Lundahl, 2014, s. 55). Att i slutet av ett område tillämpa 
summativ bedömning, som är en värderande sammanställning i form av ett omdöme eller ett 
betyg, kan istället leda till att en lärare för sent upptäcker att en elev inte har tillägnat sig 
tillräckliga kunskaper (Skolverket, 2011, s. 9). 

När formativ bedömning ska implementeras i undervisningen påverkar elevers attityd och 
självförtroende utfallet. Framförallt högpresterande elever kan visa ovilja vid 
implementeringen av en formativ bedömningskultur. Anledningen till detta kan vara att  dessa 
elever ofta nått skolframgång genom minneskunskaper och att eleverna rättat sig efter det 
läraren eftersöker (Balan och Jönsson, 2014, s. 30). Black (1998, s. 43) menar också att elever 
som fått negativa erfarenheter orsakade av summativ bedömning inledningsvis även kan vara 
negativa inför formativ bedömning. För att en formativ bedömningskultur ska vara fungerande 
krävs det att den formativa bedömningen vilar på följande grundpelare: effektiv återkoppling 
riktat mot eleverna, aktivt engagerade elever, undervisning som anpassas utefter bedömning 
och utvärdering, erkännande av de konsekvenser som bedömning utövar på elevernas 
motivation och självkänsla samt självbedömning (Assessment Reform Group enligt Wiliam, 
2013, s. 54). Eftersom det är viktigt att vara medveten om de konsekvenser bedömningen kan 
leda till så kommer nästa avsnitt belysa möjliga konsekvenser som kan uppkomma vid 
bedömning.   
 
 
2.2.1. Den formativa bedömningskulturens konsekvenser för lärande 
Ett klassrums bedömningskultur påverkar elevernas självförtroende och deras tankar om 
lärande (Skolverket 2011, s. 15). Om läraren försöker främja elevens utveckling genom 
utvärdering och analyser kring bedömning så kan positiva känslor kring den egna kompetensen 
uppkomma hos eleven, men om läraren istället använder bedömningsunderlagen och dömer 
eller fördömer eleverna så kan istället känslor av inkompetens infinna sig. Formativ bedömning 
kan också leda till att eleverna utvecklar självstyrningsstrategier, vilket innebär att elevers 
förmågor i bedömning, planering och ansvarstagande utvecklas (Butler enligt Black, 1998, s. 
40; Hattie & Timperley, 2007, s. 86; Harlen och Deakin Crick enligt Korp, 2011, s. 110; 
Skolverket 2011, s. 22). Black och Wiliam (2008, s. 9) framhåller att när eleverna aktiveras 
som ägare av sin inlärning så påverkas exempelvis metakognitiva förmågor, motivationen och 
intresset positivt. Hattie och Timperley (2007, s. 99) menar att elever som tror på sin förmåga 
och prestation i större utsträckning tar till sig och tillämpar feedback, medan elever med dåligt 
självförtroende istället tenderar att ignorera den. Butler (enligt Black 1998, s. 40) beskriver att 
högpresterande elever oavsett återkoppling har ett större intresse för utveckling än 
lågpresterande elever.  

Lärarens kommunikationsmetoder påverkar också elevernas självförtroende. Ett exempel på 
detta är Black och Harrisons (2001b, s. 56) studie där lärares metoder att ställa frågor i 
klassrummet observerades. Observationerna visade att lärare lämnade eleverna för kort 
betänketid. Enligt författarna resulterar den korta betänketiden i att många elever inte hinner 
reflektera över frågorna och en konsekvens av detta är att eleverna blir passiva i undervisningen. 
Dessutom konstaterar Furtak, Ruiz-Primo och Bakeman (2017, s. 33) att lärare i 
klassrumskommunikationen snarare ger eleverna svar än kompletterande frågor som framkallar 
svar från eleverna. 
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2.3. Nyckelstrategier för formativ bedömning 
 
Tillämpningen av formativ bedömning bygger på fem nyckelstrategier som skapats av 
Thomson och Wiliam (enligt Lundahl, 2014, s. 84). Författarna har utvecklat en matris som 
kombinerar undervisningens nyckelprocesser (var eleven befinner sig, var eleven är på väg och 
hur eleven ska uppnå målet) med delaktiga individer (lärare, elev, kamrat). Kombinationen av 
nyckelprocesserna och individerna skapar fem nyckelstrategier för formativ bedömning. 
Wiliam (2013, s. 61) beskriver nyckelstrategierna som belägg för lärande som ska tillämpas vid 
utformning av undervisningen. Följande fem avsnitt kommer översiktligt beskriva strategiernas 
innebörd.  
 
 
2.3.1. Klargöra mål och framgångskriterier för lärande 
Den första nyckelstrategin handlar om att lärare och elever tillsammans ska klargöra och förstå 
lärandemål och framgångskriterier (Wiliam & Leahy, 2015, s. 43). Skolverket (2017a, s. 8) 
betonar att eleverna ska få undervisningsmålen beskrivna för sig. Wiliam och Leahy (2015, s. 
45) poängterar att vetskapen om formulerade krav sannolikt genererar en större chans att 
tillägna sig kunskapsinnehållet som behandlas i undervisningen. Dessutom kräver den 
formativa bedömningens följande fyra nyckelstrategier att lärare och elever är införstådda i 
lärandemålen (Wiliam & Leahy, 2015, s. 43). Framgångskriterier beskriver Wiliam och Leahy 
(2015, s. 48) som de kriterier som används för att påvisa hur en uppgift genomförs på ett för de 
formulerade undervisningsmålen ändamålsenligt sätt. Målet med att förtydliga lärandemål och 
framgångskriterier är också att eleverna ska få stöd i att tillägna sig inlärningsstrategier eller 
strategier som exempelvis kan tillämpas vid skrivning av faktatext eller 
informationsinhämtning (Wiliam & Leahy, 2015, s. 57).  
 
 
2.3.2. Ta fram belägg för elevprestationer 
Den andra nyckelstrategin bygger på lärarens möjliggörande av aktiviteter som ger eleverna 
chansen att visa hur deras prestationer ligger i relation till bedömningsmålen (Wiliam & Leahy, 
2015, s. 85). Läraren bör kartlägga elevers tidigare erfarenheter och kunskaper inför ett 
arbetsområde eftersom det är viktigt att utgå från elevernas nuvarande kunskapsnivå om en 
stimulerande undervisning ska utformas (Wiliam, 2013, s. 87; Skolverket, 2017a, s. 8). Att föra 
fram belägg för elevprestationer handlar dessutom om att utforma ett relevant 
undervisningsinnehåll som elever ska arbeta med för att sträva mot kunskapskraven som 
beskrivs i kursplanerna för de naturorienterande ämnena. När läraren har belägg för elevernas 
kunskaper ska återkoppling lämnas för att stödja eleverna i kunskapsutvecklingen (Wiliam, 
2013, s. 119).  
 
 
2.3.3. Återkoppling som för lärandet framåt 
Återkopplingens syfte är att eleverna ska få chansen att effektivisera sin inlärning (Jönsson, 
m.fl. 2013, s. 44). Lundahl (2014, s. 51) menar att det framförallt är den bedömning som 
innehåller framåtsyftande återkoppling som genererar lärande. För att återkopplingen ska vara 
framåtsyftande krävs det att styrkor och utvecklingsbehov tydliggörs. Återkopplingen används 
för att belysa för eleven var hen befinner sig kunskapsmässigt (feedback), vilket mål som ska 
strävas mot (feed-up) och hur det formulerade målet kan nås (feed-forward) (Hattie & 
Timperley, 2007, s. 87; Lundahl 2014, ss. 55,56). Syftet med återkopplingen är således att 
minska glappet mellan förväntat och presterat resultat. Återkoppling uppstår endast om eleven 
använder informationen för att förbättra prestationen och därför är det viktigt att eleverna ges 
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tillfälle att arbeta med att förbättra det bedömda arbetet (Jönsson, m.fl. 2013, s. 42; Lundahl, 
2014, s. 166). Black och William (2008, s. 11) poängterar att formativ bedömning ska påverka 
eleven kognitivt på ett sådant sätt att en förståelse för hur en förändring i arbetsprocess eller 
användning av strategi kan påverka arbetet. Jönsson, m.fl. (2013, s. 40) beskriver hur många 
elever inte förmår att inhämta informationen om uppgiftens styrkor och brister och på egen 
hand omvandla den till en förståelse för hur den kan förbättras. En lärare måste också anpassa 
återkopplingen till individen eftersom återkoppling leder till olika respons hos olika individer. 
Till exempel framhåller Nyqvist (enligt Lundahl, 2014, s. 63) att det är av betydelse om 
lågpresterande elever ges omedelbar eller fördröjd feedback eftersom dessa elever tar emot 
återkopplingen mer effektivt om den förmedlas omedelbart efter bedömningstillfället.  

 
 

2.3.4. Aktivera eleverna som resurser för varandra 
Ett sätt att aktivera eleverna som resurser för varandra är att tillämpa kamratbedömning i 
undervisningen. Eftersom detta arbetssätt kräver mycket träning innan eleverna tillämpar det 
ändamålsenligt så kan det upplevas tungt att fortsätta, men när en klass kan tillämpa en 
fungerande kamratbedömning så får läraren avlastning i bedömningsarbetet och eleverna får 
fler chanser till individuell feedback på sina prestationer (Black, 1998, s. 43; Skolverket, 2011, 
s. 23; Granekull, 2016, s. 131). Wiliam (2013, s. 147) lyfter dessutom att eleverna utvecklas 
kognitivt då de måste reflektera över problem och sedan förklara dessa för en kamrat. 
Kamratbedömning kan stärka individers bedömningsförmåga. Eleverna kan genom 
kamratbedömning få se hur samma uppgift kan lösas på olika sätt och dessutom uppkommer 
möjligheten att kunna urskilja kvalitetsskillnader i olika arbeten (Skolverket, 2011, s. 23). En 
konsekvens av att lära sig att uppmärksamma kvalitetsskillnader i prestationer är att eleverna i 
större utsträckning lyckas upptäcka styrkor och svagheter i de egna insatserna.  
 
 
2.3.5. Förmå eleverna att ansvara för sitt eget lärande 
Undervisningen ska utveckla elevers förmåga att ta ansvar (Skolverket, 2017a, s. 8). Läraren 
kan stimulera eleverna i utvecklingen av det individuella ansvarstagandet genom att exempelvis 
låta dem vara delaktiga i planering och utvärdering av undervisning. I läroplanen beskrivs det 
hur varje elev ska få chansen att utveckla en självbedömningsförmåga (Skolverket, 2017a, s. 
18). Utveckling av självbedömningsförmågan kan leda till att elever blir bättre på att bedöma, 
planera och ta ansvar för det egna lärandet, men för att eleverna ska förmå att ta ansvar för sitt 
individuella lärande är det viktigt att de har en inre motivation (Pink enligt Lundahl 2014, s. 
159; Skolverket, 2011, s. 22). Det är också viktigt att kunna relatera sina egna prestationer till 
kunskapskraven och sedan bedöma hur arbetet ska fortskrida (Skolverket, 2011, s. 22). För att 
genomföra en sådan bedömning krävs det att eleven har en adekvat bild av den egna 
prestationen. En av de största svårigheterna vid självbedömning är att få eleverna att se sina 
egna prestationer som processer som kan förbättras (Parkin & Richards enligt Black & 
Harrison, 2001a, s. 44). Vidare visar Parkin och Richards (enligt Black & Harrison, 2001a, s. 
44) i en studie om elevers självbedömning att speciellt lågpresterande elever har svårt att 
erkänna om de inte har förstått ett koncept och därför har dessa elever svårare att genomföra en 
rättvis självbedömning.  
 
 
2.4. Formativ bedömning inom naturorienterande undervisning 
 
Eleverna behöver stöd i att utveckla det undersökande arbetssätt som krävs för att kunna 
utforska och förstå de naturorienterande ämnena (Black och Harrison, 2014, s. 10).  Black och 
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Harrison lyfter formativ bedömning som ett bra redskap för att ge eleverna det stöd som krävs 
för utveckling av de förmågor som den naturorienterande undervisningen kräver. Även Keeley 
(2012, s. 28) finner att formativ bedömning är ett adekvat arbetssätt för utformning av en 
undervisning som erhåller eleverna lämpligt stöd i kunskapsutvecklingen, men också i 
utvecklingen av ett intresse i ämnet. Följande avsnitt presenterar aktuell forskning gällande 
formativ bedömning i den naturorienterande undervisningen.  
 
 
2.4.1. Elever som aktörer i den naturorienterande undervisningen 
Det är viktigt att utforma den naturorienterande undervisningen utifrån elevernas tidigare 
kunskaper och erfarenheter eftersom läraren genom ett sådant arbetssätt kan hjälpa eleverna att 
utveckla ett intresse för det naturorienterande ämnet (Keeley, 2012, s. 28; Henriksson, 2015, ss. 
185, 188; Skolverket, 2017a, s. 8). Det är lärarens plikt att tillämpa ett arbetssätt där elever får 
använda sig av sin nyfikenhet och genom kunskapsinhämtning få mätta den (Keeley, 2012, s. 
28). Ett sätt att låta eleverna få mätta sin nyfikenhet är att planera den naturorienterande 
undervisningen utefter elevers tidigare kunskap och intressen. Black och William (enligt 
Henriksson, 2015, s. 188) belyser också att det i en formativ bedömningskultur är viktigt att ta 
tillvara på elevers specialintressen eftersom eleverna på ett intressant sätt kan föra sina 
kunskaper vidare till de andra eleverna i klassen. Skolverket (2017b, s. 6) menar att nyfikenhet 
och intresse ofta leder till ett aktivt sökande efter svar och genom att låta eleverna undersöka 
ämnet på egen hand menar Keeley (2012, s. 28) att intresset kan följa med upp i högre årskurser.  

Eleverna kan genom kamratbedömning utforska det naturorienterande ämnet tillsammans. I 
Granekulls avhandling (2016, s. 129) om elevers gruppsamtal i den naturorienterande 
undervisningen beskrivs det hur eleverna uppfattar kamratbedömning som ett lärorikt redskap. 
Dock finner inte Granekull (2016, s. 129) att de observerade resultaten är samstämmiga med 
elevernas redogörelser. Granekull (2016, s. 130) beskriver vidare att elevdiskussioner kring 
naturvetenskapliga fenomen inte blir tillräckligt djupa för att eleverna tillsammans ska 
konstruera en bättre förståelse för fenomenen. Däremot använder de avsedda begrepp på ett 
ändamålsenligt sätt och Granekull (2016, s. 131) drar efter dessa observationer slutsatsen att 
elever behöver ha en viss bedömarfärdighet för en gynnsam kamratbedömning. Även Black 
(1998, s. 43) ställer sig positiv till detta påstående och lyfter fram elevernas förståelse för 
undervisningsmålen som en annan avgörande aspekt för en fungerande kamratbedömning.  
 
 
2.4.2. Den formativa bedömningens konsekvenser 
Formativ bedömning kan leda till att elever får bättre motivation (Yin, Shavelson, Ayala, Ruiz-
Primo, m.fl., 2008, s. 347). Detta visar en slumpmässig studie med ett fåtal NO-lärare där 
experimentgruppen arbetade med formativ bedömning, medan kontrollgruppen inte tillämpade 
formativ bedömning i den dagliga undervisningen (Yin, m.fl., 2008, s. 341).  Resultatet 
påvisade att elever i experimentgruppen fick bättre resultat på motivationstestet medan 
kontrollgruppen presterade bättre på resultatdelen (Yin, m.fl., 2008, s. 347). Författarna menar 
att studien saknar statistisk signifikans då studiens aktörer var för få till antal, men studien 
påvisar likväl att formativ bedömning inte behöver resultera i förbättrade kunskapsresultat.  

I kontrast till detta resultat finner Yin, Tomita, och Shavelson (2014, s. 547) att elevers 
prestationer i naturorienterande ämnen gynnas av formativ bedömning. Dessutom 
uppmärksammade Decristan, Hondrich, Büttner, Hertel, m.fl, (2015a, s. 366) i en studie att 
elever fick bättre vetenskaplig begreppsförståelse vid användandet av formativ bedömning. 
Herman, Osmundson, Dai, Ringstaff, m.fl. (2015, s. 358) fann också antydande belägg för att 
formativ bedömning kan påverka kunskapsinhämtningen positivt. I en tvåårig amerikansk 
studie undersökte forskare hur mellanstadieelevers kunskapsinhämtning påverkades av lärares 
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kunskap i NO-didaktik och bedömning (Herman, m.fl., 2015 ss. 346, 347). Experimentgruppen 
fick ta del av en uppdaterad kursplan i de naturorienterande ämnena med tillhörande formativa 
bedömningsunderlag, medan kontrollgruppen fick arbeta med en traditionell kursplan (Herman, 
m.fl., 2015, s. 346). Resultaten visade att elever i experimentgruppen hade en större 
kunskapsinhämtning än de i kontrollgruppen, men skillnaden var inte tillräckligt stor för att 
påvisa ett övertygande samband (Herman, m.fl., 2015, ss. 357, 358).  

Formativ bedömning kan i kombination med ett tillåtande klassrumsklimat förbättra 
elevernas resultat i naturorienterande ämnen (Decristan, Klieme, Kunter, Hochweber, m.fl., 
2015b, s. 1154). Ett tillåtande klassrumsklimat beskriver Black (1998, s. 43) som en kultur med 
inställningen att alla individer kan lyckas. Decristan, m.fl. (2015b, s. 1154) framhäver också att 
eleverna i ett klassrum med framgångsrikt nyttjande av formativ bedömning blir kognitivt 
utmanade och stöttade. Den enskildes prestationer ska fokuseras och jämförelse mellan 
individer ska vara obefintlig (Black 1998, s. 43). Dessutom ska läraren undervisa på ett sådant 
sätt att samtliga elever är inkluderade i undervisningen. Black (1998, s. 44) beskriver det som 
att: ”…any dialogue should evoke thoughtful reflection in which all pupils can be encouraged 
to take part, for only then can the formative process start to work”. Att resultatet av formativ 
bedömning är beroende av ett tillåtande klassrumsklimat kan relatera till det Keeley (2012, ss. 
28-31) skriver om inkludering av eleverna i den formativa bedömningen. Författaren visar med 
hjälp av två klassrumsexempel hur det ser ut när läraren använder sig själv och läroboken som 
auktoriteter som styr vilken kunskap som ska inhämtas samt hur det ser ut när läraren låter 
elevernas förförståelse och missförstånd styra undervisningen. Genom dessa två exempel visar 
Keeley (2012, s. 31) hur viktigt det är att utforma ett formativt arbetssätt där elevers kunskaper 
styr arbetssätt och innehåll i den naturorienterande undervisningen. Slutligen skriver Keeley 
(2012, s. 31) att det undersökande och formativa arbetssättet tenderar att ge såväl lärare som 
elever en insyn i hur kunskap kan inhämtas på ett ändamålsenligt sätt.  

Lågpresterande elever gynnas av formativ bedömning i den naturorienterande 
undervisningen (Yin, m.fl., 2008, s. 348; Black & William, 2010, s. 83). Yin, m.fl. (2008, s. 
348) presenterar en studie som visar att skillnader mellan hög- och lågpresterande elever 
tenderar att minska vid användning av formativ bedömning. Decristan, m.fl. (2015a, s. 364) 
instämmer i att lågpresterande elever stödjs av formativ bedömning eftersom deras underökning 
visar att elever med svag språklig förståelse får en skjuts i begreppsförståelsen vid 
implementering av formativ bedömning i den naturorienterande undervisningen.   
 
 
2.5. Medierande redskap och digital teknik 
 
Vårt tänkande och handlande bygger på användandet av medierande redskap (Vygotskij enligt 
Säljö 2015, s. 93). Mediering sker mellan interagerande människor med hjälp av språkliga 
(intellektuella) redskap eller fysiska artefakter (materiella redskap) (Säljö, 2015, ss. 94, 104). 
Det viktigaste medierande redskapet människan har är språket. Med språk menas inte enbart 
det talade språket utan även aspekter som exempelvis kroppshållning, röstläge och andra tecken 
på kommunikation (Säljö, 2015, ss. 93, 94). Ett materiellt redskap som Säljö (2015, s. 97) 
beskriver som viktigt i dagens samhälle är det digitala. Han menar att teknikens roll i 
kunskapsutvecklingen är underskattad, men i läroplanen (Skolverket 2017a, s. 9) förmedlas 
digitala redskap som avgörande för barns sociala och kognitiva utveckling. Därför är det 
skolans plikt att låta eleverna tillämpa digital teknik i undervisningen. Den digitala tekniken 
och andra medierande redskap har utvecklats för att effektivisera vår dagliga 
kunskapsinhämtning och kommunikation (Säljö, 2015, s. 97).  

EU formulerar digital kompetens som en av de nyckelkompetenser en samhällsmedborgare 
bör besitta för att kunna medverka i samhället på ett ändamålsenligt sätt (Riksdagen, 2016). 
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Digital kompetens handlar om att kunna söka information, kommunicera och producera digitalt, 
ha kompetens att nyttja digitala redskap och tjänster, ha förståelse för hur digital teknik påverkar 
det egna livet och samhället samt vilja utveckla sina kunskaper om digitala redskap (Riksdagen, 
2016). Eftersom den digitala kompetensen förmedlas som en nyckelkompetens har Läroplan 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2017a) reviderats för att 
tydliggöra skolans uppdrag i att stärka elevers digitala kompetens (Regeringskansliet, 2017). 
De naturorienterande ämnenas syftesbeskrivningar innehåller formuleringar som framhäver att 
elever ska få tillämpa digitala verktyg inom ramen för undervisningen (Skolverket 2017a, ss. 
158, 168, 179). I det centrala innehållet beskrivs det hur digitala verktyg exempelvis kan 
användas då eleverna ska genomföra vetenskapliga dokumentationer eller inhämta 
naturvetenskaplig information genom digitala medier (Skolverket, 2017a, ss. 161, 171, 182).  

Mycket av dagens kunskapsinhämtning bygger på att lära sig göra det som andra redan lärt 
sig innan, vilket betyder att eleverna lär sig genom redskapen (Säljö, 2015, ss. 97, 101). Därför 
används medierande redskap dagligen för att kommunicera kunskap i skolan. I klassrummet 
används exempelvis språk (skriftligt, talat och kroppsspråk), läroböcker, projektorer, datorer, 
miniräknare och fler redskap för mediering av kunskap (Säljö, 2015, s. 97). 
 
 
2.6. Teoretiskt ramverk 
 
Studiens teoretiska ramverk består av den formativa bedömningens fem nyckelstrategier. Dessa 
kompletteras av det sociokulturella perspektivet. Följande avsnitt beskriver översiktligt det 
sociokulturella perspektivet och därefter följer en motivation till hur sociokulturellt perspektiv 
och den formativa bedömningens fem nyckelstrategier kommer att komplettera varandra och 
bilda studiens teoretiska ramverk. 
 
 
2.6.1. Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet betraktar eleven som en aktör som aktivt deltar i sin 
individuella socialisation (Säljö, 2015, s. 96). Detta innebär att eleven aktivt tillägnar sig och 
reflekterar kring erfarenheter genom omgivande situationer och kontexter. Perspektivets tankar 
bygger på att lärandesituationer uppkommer genom deltagande interaktion mellan individer 
(Vygotskij enligt Säljö, 2015, s. 95). I beskrivningen av denna interaktion tillämpar det 
sociokulturella perspektivet begrepp som ”the more capable peer” och ”scaffolding” (Säljö, 
2015, ss. 99, 100). Begreppen handlar om att en mer kompetent samtalspartner (ofta läraren) 
stöttar eleven i dess individuella ”proximala utvecklingszon” genom att samspela i aktiviteter 
där eleven behöver utveckla kunskaper (Säljö, 2015, ss. 99, 103). Den proximala 
utvecklingszonen är individuell och bygger på varje individs redan förvärvade kunskaper och 
personliga förmågor, sedan finns det tankar om att det inom den närmsta zonen finns kunskaper 
som kan inhämtas med hjälp av stöd. Som Säljö (2015, s. 100) beskriver det så är kunskaperna 
inom räckhåll, men det krävs stöd utifrån för att nå dem. För att den mer kompetenta 
samtalspartnern ska kunna ge eleven relevant stöttning krävs det att tidigare kunskaper och 
erfarenheter är belysta (Säljö, 2015, s. 102). Eleven tar till sig kunskapen som förmedlas av 
läraren eller klasskamraterna och gör kunskapen till sin, vilket inom sociokulturellt perspektiv 
kallas för appropriering (Säljö, 2015, s. 95). Stödet av den mer kompetenta samtalspartnern kan 
gradvis reduceras i takt med att eleven approprierar kunskap och utvecklas (Säljö, 2015, s. 101). 

Det är inte enbart andra människor som är avgörande för att en individs kunskapsinhämtning 
ska ske, utan även de olika medierande redskap som finns tillgängliga i olika kontexter tillåter 
kommunikation av och reflektion kring kunskap (Säljö, 2015, s. 95). Olika sociala kulturer 
bygger på olika sorters medierande redskap, vilket innebär att individer handlar olika i skilda 
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kulturer. Säljö (2015, s. 95) skriver att ”Vi är således inte påverkade av vår kultur, utan vi 
formas som sociokulturella varelser genom att använda oss av sociokulturella redskap i vår 
vardag.” Dagens kunskapsinhämtning handlar till stor del om att lära sig göra det som andra 
redan lärt sig innan och därför utgör de medierande redskapen en viktig del i elevernas 
kunskapsutveckling (Säljö, 2015, s. 97).  
 
 
2.6.2. Sociokulturellt perspektiv och formativ bedömning 
Det sociokulturella perspektivet och den formativa bedömningens fem nyckelstrategier har 
många beröringspunkter. Att se eleven som en kompetent aktör är det viktigaste i båda 
perspektiven. Inom den formativa bedömningen ska eleven själv få utveckla sin förmåga att ta 
eget ansvar för sin inlärning och inom det sociokulturella perspektivet ses eleven som en aktör 
som aktivt deltar i sin kunskapsutveckling (Säljö, 2015, s. 96). Inom det sociokulturella 
perspektivet guidar den mer kompetente personen, som ofta är läraren, eleven i 
inlärningsprocessen som tar sin start i elevens tidigare kunskaper och erfarenheter (Säljö, ss. 
99, 103). Eleven ska få stöd inom sin individuella proximala utvecklingszon. Här finns stora 
likheter med de arbetssätt som används i en formativ bedömningskultur eftersom även de har 
sin utgångspunkt i elevernas förkunskaper eller tidigare prestationer (Wiliam, 2013, s. 87). 

Vygotskijs tankar om guidningen inom den proximala utvecklingszonen kan kopplas till den 
formativa återkopplingen. Återkopplingen ska informera eleven var hen är, vilket mål som ska 
uppnås och hur målet ska uppnås (Hattie & Timperley 2007, s. 87; Lundahl 2014, s. 56). 
Elevens tidigare kunskaper och erfarenheter är avgörande för att läraren ska kunna ge eleven 
adekvat stöttning inom den individuella proximala utvecklingszonen (Säljö, 2015, s. 102). 
Första och andra nyckelstrategin inom formativ bedömning bygger på samma grundtanke 
eftersom det är avgörande att läraren tar fram belägg för elevprestationer innan, under och efter 
ett arbetsområde (Wiliam, 2013, s. 87). Det är elevernas prestationer som bestämmer hur 
efterföljande undervisning ska utformas.  

Ytterligare en likhet mellan det sociokulturella perspektivet och den formativa 
bedömningens fem nyckelstrategier är tankarna om att kommunikation och interaktion skapar 
situationer för lärande. Den första nyckelstrategin inom formativ bedömning handlar om att 
klargöra och kommunicera de mål som ska uppnås i undervisningen (Wiliam & Leahy, 2015, 
s. 43). Det är viktigt att lärare och elev är överens om vad som ska göras och hur det ska 
genomföras. Vygotskij (enligt Säljö, 2015, s. 95) framhåller dessutom att kunskap blir synlig 
först i interaktionen mellan människor. Då den formativa bedömningen bygger på dialogisk 
kommunikation mellan bedömare och elev så blir kunskapen synlig först i kommunikationen 
mellan individerna.  
 
 
2.7. Sammanfattning 
 
Formativ bedömning kan ge eleverna stöd i att utveckla de förmågor som den naturorienterande 
undervisningen kräver (Keeley, 2012, s. 28; Black och Harrison, 2014, s. 10). En formativ 
bedömningskultur kan också påverka elevernas intresse positivt eftersom eleverna blir 
aktiverade i sin egen inlärningsprocess (Black och Wiliam, 2008, s. 9; Keeley, 2012, s. 28). 
Kamratbedömning kan upplevas som upplyftande och lärorikt av eleverna, vilket signalerar att 
de metoder som följer implementeringen av den formativa bedömningen kan leda till positiva 
elevupplevelser (Granekull, 2016, s. 129).  

Avslutningsvis så är forskningen som presenteras i uppsatsens bakgrundskapitel inte 
samstämmig huruvida formativ bedömning kan stödja elevernas lärande i naturorienterande 
ämnen. Vissa studier finner att formativ bedömning gynnar elevers prestationer och 
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begreppsförståelse i naturorienterande ämnen (Yin, Tomita, och Shavelson, 2014, s. 547; 
Decristan, m.fl., 2015a, s. 366), medan andra studier inte påvisar sådana resultat (Yin, m.fl., 
2008, s. 347; Herman, m.fl., 2015, s. 358). Litteraturens skiftande resultat gällande de 
konsekvenser som uppkommer vid formativt arbete är ett tecken på att det krävs fortsatt 
forskning inom området. Keeley (2012, s. 31) förmedlar läroboken som hämmande eftersom 
eleverna blir passiva i inlärningsprocessen. Inom ramen för denna studie kommer det att 
observeras hur lärare använder läroboken och andra medierande redskap i en formativ 
bedömningskultur för att stödja eleverna i den naturorienterande undervisningen 
 
 

3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka hur formativ bedömning kan främja elevers intresse och  
stödja elevers lärande i naturvetenskap i årskurserna 3-6. Följande frågeställningar kommer att 
besvaras inom ramen för studien:    
 

• Hur beskriver lärare den formativa bedömningens roll för att stödja elevers lärande i 
och intresse för de naturvetenskapliga ämnena? 

• Hur använder lärare medierande redskap för att genom formativ bedömning stödja 
elever inom ramen för den naturorienterande undervisningen?   

 
 

4. Metod 
 
I detta kapitel beskrivs den empiriska studiens forskningsmetod. Inledningsvis presenteras och 
motiveras studiens design. Därefter beskrivs studiens urval och genomförande. Studiens 
tillförlitlighet kommer att diskuteras och slutligen presenteras studiens etiska överväganden och 
analysmetod. 
 
 
4.1. Studiens design 
 
Studiens syfte är att undersöka hur formativ bedömning kan stödja elevers lärande och främja 
deras intresseutveckling i den naturorienterande undervisningen. En kvalitativ metod föredras 
om en djup förståelse för ett fenomen ska uppnås (Eliasson, 2013, s. 27; Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström, 2013, ss. 53, 125). Larsen (2009, s. 27) framhåller att möjligheten 
att kunna nå en djupare förståelse för ett fenomen är en av den kvalitativa metodikens fördelar 
och eftersom studien handlar om att undersöka lärares upplevelser och erfarenheter av formativ 
bedömning i den naturorienterande undervisningen så bedömdes kvalitativ ansats som mest 
lämplig.  

Den kvalitativa metodiken har både sina fördelar och nackdelar. Eftersom kvalitativa 
undersökningar eftersträvar att förstå fenomen på djupet så måste forskaren i en sådan 
undersökning tillämpa ett inifrånperspektiv. Ett inifrånperspektiv bygger på en nära relation till 
miljön som ska undersökas samt en trygg och fungerande kommunikation mellan forskare och 
informanter (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, ss. 125, 127). Just närheten till 
informanterna är en av den kvalitativa metodikens fördelar eftersom det innebär att bortfallet i 
kvalitativa studier tenderar att vara mindre än i kvantitativa (Larsen, 2009, ss. 28, 29). En 
nackdel med att tillämpa en kvalitativ metodik är att insamlad data ofta är tidskrävande att 
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analysera (Larsen, 2009, s. 27). Däremot är en av fördelarna med kvalitativa metoder att 
forskaren ofta har möjligheten att ställa följdfrågor eller komplettera insamlat material med en 
extra observation (Bell, 2006, s. 158; Larsen, 2009, s. 27). Intervjueffekten är ett begrepp som 
betyder att en informant kan påverkas av forskaren eller frågorna och svara på ett sätt som kan 
gynna informanterna själva eller forskningsresultatet (Larsen, 2009, s. 27). Larsen framhåller 
intervjueffekten som den främsta nackdelen med kvalitativa studier.  

Kvalitativa studier bygger oftast på observationer och intervjuer (Eliasson, 2013, s. 22). Om 
syftet är att se hur ett fenomen yttrar sig i verkligheten så är observation rätt metod, medan 
intervju är den metod som bör väljas om individers förståelse och känslor kring ett fenomen ska 
undersökas (Widerberg, 2002, s. 17). Därför observerades användningen av medierande 
redskap i den naturorienterande undervisningen, medan lärares upplevelser av formativ 
bedömning undersöktes genom intervjuer.  
 

 
4.1.1. Lärarintervjuer 
Vid en intervju belyses informantens tankar och känslor kring ett fenomen. Kihlström (2007c, 
s. 48) menar att en kvalitativ intervju liknar ett vanligt samtal, men bygger på en struktur 
bestämd av intervjuaren. Intervjun får inte bygga på ledande frågor, istället ska öppna frågor 
som tillåter informanterna reflektera över fenomenet ställas eftersom tanken med den 
kvalitativa intervjun är att informanten själv ska forma sina svar (Larsen, 2009, s. 83). 
Kihlström (2007c, s. 48) beskriver vidare att det är intervjuarens uppgift att se till att intervjun 
behandlar det tänkta innehållet. Det positiva med en kvalitativ intervju är att kompletterande 
frågor kan ställas om kommunikationen brister eller om ett område bör undersökas vidare. 
Deltagarnas utsagor behöver inte stämma överens med verkligheten eftersom informanterna 
kan ljuga, undanhålla information eller svara som de tror att intervjuaren efterfrågar (Wibeck, 
2000, ss. 38, 40, 41; Kihlström, 2007b, s. 52). Trots ovan nämnda nackdelar med 
intervjumetoden så ansågs den bäst lämpad för att besvara studiens första frågeställning och 
övergripande syfte eftersom det var omöjligt att observera lärarnas erfarenheter och upplevelse 
av fenomenet.  

Eftersom ett fastställt intervjuschema skulle omöjliggöra intervjuns syfte att diskutera fritt 
kring ett fokuserat problem så utformades inte ett sådant. Däremot konstruerades en 
intervjuguide (se Bilaga 3) eftersom en sådan skulle hjälpa intervjuaren att fokusera adekvat 
innehåll och lyfta viktiga begrepp (Larsen, 2009, s. 84). När frågorna skulle utformas användes 
de fem nyckelstrategierna och sociokulturellt perspektiv som verktyg för att formulera frågor 
som kunde besvara hur formativ kan främja elevers intresse och stödja deras lärande i den 
naturorienterande undervisningen. Frågorna baserades till stor del på resultatet av 
litteraturgenomgången i denna studie. För att underlätta för intervjuare och informanter så 
konstruerades en figur över de fem nyckelstrategierna (Se Bilaga 5). Efter att denna konstruerats 
bestämdes det att samtalet skulle föras kring de fem nyckelstrategierna så att lärarna så fritt som 
möjligt kunde få chansen att berätta om sina erfarenheter och upplevelser kring formativ 
bedömning i NO-undervisningen.  

En ostrukturerad intervju bygger på att informanten fritt får tala om de ämnen som ska 
fokuseras, medan en strukturerad intervju bygger på att intervjuaren ställer bestämda frågor i 
en bestämd ordningsföljd (Larsen, 2009, ss. 83, 84). Lärarintervjuerna i denna studie kan 
benämnas som semistrukturerade eftersom informanterna till stor del fick samtala fritt kring 
den formativa bedömningens fem nyckelstrategier inom den naturorienterande undervisningen, 
men eftersom vissa frågor i intervjuguiden var avgörande att få besvarade så föll inte 
intervjuerna helt in i mallen för en ostrukturerad intervju. När lärarnas beskrivningar tappade 
fokus eller om deras uttalanden behövdes undersökas vidare ställde intervjuaren de frågor som 
på förhand formulerats i intervjuguiden. Utvalda frågor och frågeformuleringar styr svaren och 
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därför är det av största vikt att formulera frågorna på ett ändamålsenligt sätt (Stuát, 2011, s. 42; 
Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 129). På grund av detta framhåller Stukát 
(2011, s. 44) också  vikten av att konkret definiera ord som kan upplevas diffusa och därför 
startades intervjun med att för informanten definiera begreppet formativ bedömning och från 
och med andra intervjun även begreppet medierande redskap.  
 
 
4.1.2. Observation 
För att besvara hur lärare tillämpar medierande redskap för att formativt stödja elevernas 
lärande i NO användes observation som metod.  Enligt Stukát (2011, s. 55) syftar observationen 
mot att se hur informanterna faktiskt handlar, men att observationen ska studeras som en 
sanning är inte helt sant. En informants handlingar kan påverkas av forskarens närvaro (Larsen, 
2009, s. 27; Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s 133).  

En ostrukturerad observation bör användas när ett fenomen ska undersökas på djupet genom 
en stor mängd datainsamling medan en strukturerad observation väljs när en del av ett fenomen 
ska undersökas (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, s. 133). Observationen av 
hur lärare tillämpar medierande redskap i en formativ bedömningskultur var strukturerad, men 
observationsschemat som tillämpades tillät fria anteckningar kring det observerade just för att 
så mycket information som möjligt skulle inhämtas (se Bilaga 4). En nackdel med observation 
som metod är att det kräver noggrann och tidskrävande planering och efterarbete (Larsen, 2009, 
s. 92). Fördelen med en strukturerad observation är att innehållet blir mer lättöverskådligt och 
lättare att analysera och bearbeta och därför användes observationsschemat som delade in 
anteckningarna under fem rubriker med samma namn som den formativa bedömningens 
nyckelstrategier (se Bilaga 4). Anledningen till att ett observationsschema tillämpades istället 
för ett löpande protokoll var således för att underlätta såväl observationen som den efterföljande 
analysen (Kihlström, 2007b, s. 45; Larsen, 2009, s. 84).  

Ytterligare en negativ aspekt med observation som metod är  att en observation kan begränsa 
studien då informanten exempelvis inte får chansen att förklara tanken bakom handlingarna 
(Stukát, 2011, s. 56). Larsen (2009, s. 92) menar dessutom att det kan vara problematiskt att få 
tillräckligt med information genom observation utan att ställa kompletterande frågor och därför 
kompletterades observationerna av lärares kommentarer under den efterföljande intervjun som 
två av tre observerade lärare deltog i. Eventuella frågetecken reddes ut och frågor kring det 
observerade ställdes. Observationen definieras som icke-deltagande eftersom forskaren enbart 
åskådade det som skedde i klassrummet (Larsen, 2009, s. 90).  

 
 

4.2 Urval  
 
För att ta reda på hur formativ bedömning kan främja elevernas intresse och stödja deras lärande 
i den naturorienterande undervisningen skulle lärare som undervisade i grundskolans årskurser 
F-6 tillfrågas om medverkan. Urvalskriterierna för att bli tillfrågad om medverkan i studien var 
därmed att vara undervisande lärare i årskurs F-6 samt att läraren skulle hålla naturorienterande 
undervisning inom ramen för sin tjänst. Den första läraren kontaktades och blev tillfrågad att 
medverka i studien eftersom en god kontakt redan fanns etablerad. Läraren har inom ramen för 
sin tjänst som förstelärare haft ett ansvar för att utveckla bedömningskulturen på sin skola och 
därför ansågs det lämpligt att inledningsvis tillfråga denna lärare om medverkan i studien. 
Studiens urval skedde därefter genom självselektion då övriga lärare på samma skola 
tillfrågades om de ville medverka (Larsen, 2009, s. 77). Av nio tillfrågade lärare ville fyra delta 
i undersökningen. Tre av dessa gav också samtycke till att observeras under en NO-lektion. 
Observationerna och intervjuerna genomfördes på skolan som informanterna arbetar på. 
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Informanterna är i studien anonymiserade och har tilldelats namnen Lärare 1, Lärare 2, Lärare 
3 och Lärare 4. Lärarna representerade ett varierat urval då de är olika gamla, har olika lång 
yrkeserfarenhet och undervisar i olika årskurser (3-6). Dessutom har vissa läst 
naturvetenskaplig ämnesdidaktik inom ramen för lärarutbildningen medan andra har fått 
behörighet att undervisa i naturorienterande ämnen genom yrkeserfarenhet.  
 
 
4.3. Genomförande 
 
Den empiriska studien genomfördes med hjälp av intervjuer och observationer som 
datainsamlingsmetoder. Observationerna utfördes innan intervjuerna för att observationerna 
skulle kunna kompletteras med lärarnas egna tankar om situationen. När lärarna kontaktades 
för medverkan i studien bifogades även ett informationsbrev (se Bilaga 1). De lärare som sedan 
tackade ja till att bli observerade fick skicka ut informationsbrev till elevernas vårdnadshavare 
(se Bilaga 2). De tre observationerna dokumenterades med hjälp av ett observationsschema (se 
Bilaga 4) som följde en öppen mall eftersom det var avgörande att få med så mycket information 
som möjligt. Intervjun följde intervjufrågor som fanns formulerade i en intervjuguide (se Bilaga 
3). Intervjuguiden användes för att fokusera ämnet. Annars liknade intervjuerna samtal där 
informanterna hade fritt utrymme att samtala om formativ bedömning i NO. Två av de tre 
intervjuerna ljudinspelades och den tredje dokumenterades genom löpande anteckningar i form 
av stödord.  
 
 
4.3.1. Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes på tider som passade bra för lärarna. Eftersom de ofta har pressade 
scheman så utfördes intervjuerna på planeringstid eller efter avslutad skoldag. Samtliga 
intervjuer genomfördes i lärarnas respektive klassrum. Två av de tre intervjuerna ljudinspelades 
med lärarnas godkännande. Den första intervjun blev en måttstock eftersom det under den 
uppdagades det att tiden var en stressfaktor. Med lärarens godkännande fortlöpte intervjun i 65 
minuter. På grund av etiska principer höll resterande intervjuer sig inom utlovad tidsram och 
avslutades efter 35 respektive 40 minuter. En annan anledning till varför resterande intervjuer 
skulle hållas korta var för att det under arbetet med transkriberingen av den första intervjun 
uppdagades vilket tidskrävande jobb det var. En av lärarna godkände inte ljudinspelning vilket 
respekterades och ett löpande protokoll fördes istället under intervjutillfället. Anteckningarna 
byggde på stödord för att inte samtalsklimatet skulle påverkas negativt. Det ljudinspelade 
materialet transkriberades så ljudenligt som möjligt. Den första intervjun transkriberades i sin 
helhet, medan den andra inspelade intervjun genomlyssnades innan transkribering för att enbart 
transkribering av adekvat innehåll skulle genomföras. Anteckningarna som fördes under den 
intervju som inte ljudinspelades skrevs in i ett dokument på dator för att kunna samla det 
materialet på samma ställe som transkriberingarna. Lärarnas uttalanden har efter 
transkriberingen skrivits om för att anpassas till skriftspråkliga normer, men innebörden har 
inte gått förlorad. När materialet transkriberats genomfördes en analys som kommer att 
beskrivas i uppsatsens analysavsnitt.   
 
 
4.3.2. Observationer 
De tre observationerna genomfördes under NO-lektioner i lärarnas klassrum. Lärarna hade 
planerat för ett arbetspass där formativ bedömning skulle tillämpas. Under observationen fördes 
data in i observationsschemat som konstruerats inför studien (se Bilaga 4). Eftersom 
observatören inte ville att någon information skulle gå förlorad antecknades allt som kunde 
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kopplas till formativ bedömning och medierande redskap. Under observationen hade 
observatören inte det sociokulturella perspektivet i åtanke då material insamlades. Däremot 
genomfördes en reflektion kring det observerade med hjälp av sociokulturella verktyg under 
renskrivningen av anteckningarna. Eftersom observationsprotokollet var uppbyggt utifrån de 
formativa nyckelstrategierna så fanns dessa redan med i materialet. Under intervjuerna 
kompletterades materialet med lärarnas intervjusvar. Intervjusvaren sammanfördes sedan med 
observationsanteckningarna för att få ett bättre helhetsintryck. Materialet har sedan bearbetats 
och analyserats. 
 
 
4.4. Reliabilitet, validitet, objektivitet och generaliserbarhet 
Om en studie kan genomföras på samma sätt av en annan forskare och påvisa samma resultat 
så är studien pålitlig och har hög reliabilitet (Kihlström 2007d, s. 164; Eliasson 2013, s. 14). Ett 
sätt att styrka reliabiliteten är att mäta samma sak upprepade gånger (Eliasson, 2013, s. 15). 
Exempelvis ställdes kompletterande frågor under intervjun med lärarna. Tanken var att det 
skulle påvisa att de talar om fenomenet på ett konsekvent sätt. Detta framhåller Larsen (2009, 
s. 27) som en av den kvalitativa metodikens främsta fördelar eftersom reliabiliteten går att 
säkerställa genom kompletterande följdfrågor till informanten. Ett annat sätt att stärka 
reliabiliteten är enligt Eliasson (2013, s. 15) att planera undersökningarna ordentligt och 
formulera tydliga instruktioner och frågor. Detta minskar risken för osäkerhet hos såväl 
informanter som forskare och leder till att undersökningen genomförs som den är ämnad.  

Om studien mäter det som den är ämnad att mäta så har studien validitet (Eliasson, 2013, s. 
16). Validiteten går att stärka genom att formulera tydliga frågor som informanterna förstår på 
ett ändamålsenligt sätt. Stukát (2011, s. 44) skriver exempelvis att det är viktigt att definiera 
begrepp för informanterna så att såväl informant och intervjuare använder begreppen på samma 
sätt. Därför påbörjades intervjun med att definiera begreppet formativ bedömning och från och 
med andra intervjun definierades även begreppet medierande redskap för lärarna. 
Informanterna kan framföra falsk information genom att ljuga medvetet eller omedvetet och 
detta hotar studiens validitet (Larsen, 2009, s. 29; Stukát, 2011, s. 135), men Kihlström (2007b, 
s. 49) menar att informanternas svar antagligen blir mer tillförlitliga om informanternas 
individuella erfarenheter och upplevelser efterfrågas. Därför fokuserade intervjufrågorna på 
lärarnas individuella erfarenheter kring formativ bedömning. Validiteten stärktes dessutom 
genom att intervjun kompletterade observationen. Diskussionen kring lärarens sätt att använda 
medierande redskap för att formativt stödja eleverna genomfördes för att se hur informanten 
ställde sig till den information som framkommit under observationen. Denna kombinerade 
metod genomfördes med hälften av de medverkande lärarna. 

För att forskningen inte ska påverkas i någon riktning är det avgörande att vara objektiv, 
men att vara objektiv är enligt Larsen (2009, ss. 11, 15) ett ouppnåeligt ideal eftersom forskare 
är människor med intressen och värderingar. Att vara medveten om att forskarna och 
informanterna påverkar datainsamlingen gör att möjligheten att uppmärksamma sådana 
situationer blir större (Bell, 2006, s. 188; Kihlström, 2007a, s. 34; Eriksson Barajas, Forsberg 
& Wengström, 2013, ss. 53, 56; Vetenskapsrådet, 2017, s. 17). På grund av detta strävades det 
efter att vara objektiv för att inte påverka informanterna och deras handlingar och utsagor.  

Denna studie är liten, men eftersom lärarna är av skilda åldrar, har olika lång yrkeserfarenhet 
och därför också skilda utbildningserfarenheter så var förhoppningen att dessa skulle utgöra en 
grund för generalisering av resultaten. Att använda resultat på en studie som innefattar fyra 
lärare och generalisera det och se det som en sanning skulle dock vara naivt. Dessutom menar 
Larsen (2009, s. 27) att det inte går att generalisera vid kvalitativa studier. 
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4.5. Etiska överväganden 
 
För att skydda individerna som medverkade i studien så beaktades individskyddskravets fyra 
huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Björkdahl Ordell, 2007, ss. 21, 26, 27; Larsen, 2009, s. 14). Informationskravet uppfylldes 
genom att informera medverkande lärare och elever om undersökningens syfte. Eftersom 
eleverna är omyndiga riktades dessutom informationen till deras vårdnadshavare. I samband 
med utlämnandet av information efterfrågades samtycke till medverkan eftersom detta är ett 
etiskt krav (Kihlström, 2007a, s. 30; Vetenskapsrådet, 2017, s. 26) (se Bilaga 1 och Bilaga 2). 
När lärarna blev tillfrågade om medverkan så fick även de lämna sitt samtycke till medverkan 
i studien, men det poängterades såväl för dem som för elever och vårdnadshavare att 
medverkandet kunde avslutas när som helst. Vetenskapsrådet (2017, s. 27) framhåller vikten av 
att inte videofilma i onödan på grund av personers integritet. Därför beslutades det att 
observationerna inte skulle videofilmas utan att enbart anteckningar av observationerna skulle 
föras. Däremot ljudinspelades lärarintervjuerna för att ingen information skulle gå förlorad. 
Lärarna tillfrågades innan intervjun om de gav sitt medgivande till inspelning och i det fall 
medgivande ej gavs dokumenterades intervjun med löpande protokoll istället.   

Vetenskapsrådet (2017, s. 8) framhåller att forskaren ska hålla god ordning på resultaten 
genom dokumentation och arkivering. Det beror på lagstiftningar gällande arkivering av 
forskning och på att materialet eventuellt ska kunna kontrolleras (Vetenskapsrådet, 2017, s. 42). 
Eftersom arbetet ska kunna kontrolleras av en annan part så kan en full anonymitet aldrig 
säkerställas (Högskolan Dalarna, 2008, s. 3). En ordnad arkivering är dessutom av vikt för att 
konfidentialitetskravet ska kunna uppfyllas. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att 
handlingar och data hanterades med stor varsamhet. Anteckningar och protokoll hanterades inte 
av någon annan än intervjuaren och ljudinspelningar förvarades på en hårddisk som enbart 
intervjuaren hade tillgång till. Namnen på lärarna fingerades och skolans namn hölls hemligt. 
Insamlad data användes inte till någonting annat än denna studie. Avslutningsvis kommer 
insamlat material i form av ljudinspelningar och observationsprotokoll att förstöras när 
examensarbetet är godkänt och publicerat.  
 
 
4.6. Analys 
 
Kapitlet är indelat i två sektioner där analysarbetet av intervju- och observationsdatamaterialet 
beskrivs separat. 
 
 
4.6.1. Intervju 
Analysen av en kvalitativ intervju sker under hela databearbetningsprocessen (Kvale & 
Brinkman, 2014, ss. 235, 236). Det första steget i analysen tas redan då intervjufrågorna 
konstrueras. Under intervjun med Lärare 1 framhöll hen att nya reflektioner uppkom under 
samtalet. Detta kallar Kvale och Brinkman (2014, s. 236) för intervjuanalysens andra steg. Det 
författarna framhåller som det tredje steget är de tolkningar intervjuaren framför till 
informanten under intervjutillfället. Detta gjordes under intervjuerna eftersom det är av största 
vikt att informanterna förstås på ett korrekt sätt. Efter intervjutillfället genomfördes den 
transkribering och analys som beskrivs nedan.  
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Tabell 1. Analys av kategorier utifrån lärarnas uttalanden.   
Informant Citat Meningskoncentration Kategori 
Lärare 2 Citat saknas eftersom intervjun 

ej spelades in och 
dokumentationen enbart 
byggde på stödord.  

I en formativ bedömningskultur blir 
eleverna mer aktiva i lärprocessen. 
Dessutom hjälper de varandra i annan 
utsträckning än tidigare.  

Aktivera eleverna i 
inlärningsprocessen 

Lärare 3 ”Inför ett prov kan vi ha haft 
exempelvis läsläxa. Vissa kan 
också ha diskuterat hemma. 
Sen pratar man i klassen. det 
blir en helt annan motor när 
man diskuterar i klassen istället 
för att ge dem en penna och be 
dem svara på frågorna enskilt." 

Att använda sig av olika 
provsituationer i slutet av ett 
arbetsområde kan resultera i att 
eleverna får chansen att tillägna sig 
kunskap under provtillfället också. 

Möjliggöra ytterligare 
lärtillfällen 

Lärare 1 ”Ibland förväntar man sig att 
barnen ska visa på en viss nivå. 
Om man tänker att de ska 
prestera på A-nivå så måste 
man ju också lägga 
undervisningen där. Eleverna 
måste också få veta hur ett A-
svar ser ut. Hur ser en text ut 
där de har uppnått de 
kriterierna? Man kan ju inte 
förvänta sig att de kan det. 
Vissa kan ju det ändå, men man 
ska ju alltid visa var eleverna 
ska sträva ändå.” 

När läraren ska ta fram belägg för 
elevprestationer är det avgörande att 
undervisningen gett eleverna 
chansen att utveckla de förmågor 
som ska bedömas.    

Stimulerar till en varierande 
undervisning 

Lärare 3 ”Jag kan ju inte säga att alla kan 
det. Alla är självkritiska vill jag 
nog säga, men de svaga 
eleverna har inte förmågan att 
se vad de själva kan påverka. 
Då måste jag gå in och fråga om 
vi kanske har gjort något 
liknande tidigare. Hur gjorde vi 
då? Annars får man arbeta i 
små steg.” 

Lågpresterande elever behöver stöd i 
att utveckla förmågan att se hur de 
kan påverka sin egen inlärning. 
Läraren stödjer här eleverna i deras 
proximala utvecklingszon med hjälp 
av scaffolding.   

Stödjer eleverna i deras 
proximala utvecklingszon 

Lärare 1 Vi har ju jobbat en del med 
själv- och kamratbedömning 
och det tycker jag gör väldigt 
mycket. Eleverna är nästan mer 
noggranna på andras arbeten, 
men sen upplever jag att de får 
tillbaka och ändrar i sitt också.” 

Kamratbedömning kan stödja 
eleverna i sin självbedömarförmåga 
eftersom eleverna blir varse om vad 
som är bra eller dåligt med andras 
arbeten och kan sedan föra över den 
vetskapen på de egna prestationerna. 

Stödjer utvecklingen av 
självbedömningsförmågan 

Lärare 1 ”Eleverna går ju in väldigt i 
arbetet med kamratbedömning. 
Jag känner att de blir mer 
intresserade. Alla, även dom 
som är väldigt svaga, tycker att 
det är roligt och man ser ett helt 
annan engagemang. Jag vet inte 
om de känner själva att de gör 
nånting. De är inte bara 
konsumenter utan de får ju vara 
med och hjälpa till och stödja 
andra och dom får göra nånting 
som den andra faktiskt har 
användning av.” 
 

Kamratbedömning kan stödja 
elevernas intresseutveckling 
eftersom eleverna kan uppleva ett 
syfte och mål med att ha en mottagare 
i det som produceras.  

Stödjer intresseutvecklingen 
 

 
Två av de genomförda intervjuerna ljudinspelades och en dokumenterades genom löpande 
anteckningar. Informanternas uttalanden dokumenterades så ljudenligt som möjligt under 
transkriberingen. Analysen av intervjuerna påbörjades sedan med genomläsning av det 
antecknade och transkriberade materialet. Redan under transkriberingen markerades vissa 
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relevanta delar i materialet och sedan vid genomläsningen identifierades ytterligare data som 
kunde besvara frågeställningen hur beskriver lärare den formativa bedömningens roll för att 
stödja elevers lärande i och intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Analysen byggde sedan 
på innehållsanalys där informanternas relevanta uttalanden komprimerades och 
meningskoncentrerades för att sedan kategoriseras (Larsen, 2009, ss. 101, 102). Till hjälp 
användes nyckelord som identifierades i de meningskoncentrerade texterna. Nyckelorden 
kunde sedan sammanställas till kategorier som byggde på lärarnas beskrivningar i kombination 
med studiens teoretiska ramverk. Kategoriseringen resulterade slutligen i 13 kategorier som 
kunde sammanställas till åtta. Av dessa åtta kategorier kunde tre kombineras eftersom de till 
stor del liknade varandra. De huvudkategorier som valdes ut var de som var mest frekventa, 
med ett undantag och det var den kategori som behandlar elevernas intresseutveckling. Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 163) beskriver att huvudkategorierna kan vara just 
de som är mest frekventa i analysmaterialet eller så kan kategorier motiveras med att de är 
avgörande för studiens syftesformulering. Därför valdes även kategorin stödjer 
intresseutvecklingen trots att den var en av de minst frekventa kategorierna. De huvudkategorier 
som tagits fram i analysen är: aktivera eleverna i inlärningsprocessen, möjliggöra ytterligare 
lärtillfällen, stimulera till en varierande undervisning, stödja eleverna i deras proximala 
utvecklingszon, stödja utvecklingen av självbedömningsförmågan och stödja 
intresseutvecklingen. I Tabell 1 presenteras exempel på hur meningskoncentrationerna har sett 
ut och hur de resulterat i kategorier.  

I analysarbetet har studiens teoretiska perspektiv legat som grund för kategorisering av 
materialet. Exempelvis har den formativa bedömningens nyckelstrategier legat som grund för 
formuleringen av aktivera eleverna i inlärningsprocessen och stödja utvecklingen av 
självbedömningsförmågan medan det sociokulturella perspektivet inspirerat till kategorin 
stödja eleverna i deras proximala utvecklingszon.  
 
 
4.6.2. Observation 
Analysen av observationerna påbörjades i direkt anslutning till observationstillfället. 
Anteckningarna som förts i observationsprotokollet renskrevs för att tydliggöras. I anslutning 
till detta skedde även en inledande reflektion kring den inhämtade informationen. Larsen (2009, 
s. 101) beskriver hur tabeller egentligen hör kvantitativa analyser till, men att de kan tjäna som 
hjälpmedel för att sortera kvalitativa data. Därför fördes inhämtad data in i tabeller och på så 
sätt  underlättades identifieringen av kategorier från datamaterialet. Kategorierna identifierades 
till en början genom att använda de fem nyckelstrategierna, men de kategorier som då 
identifierats besvarade inte hur medierande redskap används för att genom formativ bedömning 
stödja eleverna i NO-undervisningen. Då innefattades även sociokulturella verktyg som 
proximal utvecklingszon och scaffolding (stöd) samt tankar om eleven som aktör i sin egen 
inlärning. Till en början återfanns elva kategorier i det analyserade materialet. Kategorierna 
sållades ut med hjälp av att frekvensberäkna de gånger som kategorin återfanns i det 
dokumenterade datamaterialet. Under denna del av analysarbetet kombinerades dessutom olika 
kategorier för att bilda en sammansatt kategori. Anledningen till detta tillvägagångssätt var att 
få med så mycket information som möjligt som besvarar frågeställningen. I kvalitativa studier 
är det inte avgörande att undersöka i vilken mängd kategorierna uppkommer utan att finna 
variationer i informanternas svar (Malmqvist, 2007, s. 126). Till exempel sorterades kategorin 
synliggör undervisningsmål in under aktivera eleverna i inlärningsprocessen eftersom 
undervisningsmålen måste synliggöras för att eleverna ska få chansen att vara aktiva i sin egen 
inlärning.  
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Tabell 2. Analys av kategorier utifrån observerat material. 
Informant Exempel från observation Kategori 

Lärare 4 Aktivera eleverna i inlärningsprocessen genom 
VÖL-schema1 
 
Eleverna får arbeta med ett VÖL-schema där de ska 
skriva vad de vet (Vet) vad de vill lära sig (Önskar 
veta) och avslutningsvis vad de lärt sig (Lärt mig).  

Aktivera eleverna i inlärningsprocessen 

Lärare 2 Ta fram belägg för elevprestationer genom 
läroboken 
 
Läraren uppmanar eleverna att använda läroboken 
för att finna vilka delar som är viktiga att ha med i 
den faktatext de ska skriva. Kunskapskravet som var 
formulerat för lektionen var: ”du kan söka 
naturvetenskaplig information och använder då olika 
källor (…)” (Skolverket, 2017a, s. 163). 

Ta fram belägg för elevprestationer 

Lärare 2 Synliggöra lämpliga framgångskriterier och  
strategier genom läroboken 
 
Använder faktatext i läroboken för att belysa hur en 
sådan är skriven. Eleverna får uppmaning under 
lektionens gång att titta i texten för att se vad för 
information som kan tänkas vara relevant och hur 
den kan presenteras.  

Synliggöra lämpliga framgångskriterier och  
strategier 

Lärare 4 Aktivera eleverna som resurser för varandra genom 
muntlig redovisning 

 
Redovisning av individuella VÖL-scheman 
synliggör andras upptäckter och förhoppningsvis 
leder det till  nya insikter om hur individen kan 
konstruera sitt VÖL-schema nästa gång. Situationen 
kan dessutom utgöra ytterligare ett lärtillfälle där 
eleverna får chansen att tillägna sig kunskap som 
deras klasskamrater lyfter.  
 

Aktivera eleverna som resurser för varandra 

Lärare 2 Återkoppla till eleverna genom stencil 
 
Använder en stencilen som konstruerats för att 
tydliggöra skrivprocessen som ska genomföras 
under konstruktionen av en faktatext om blommor. 
För att stärka och tydliggöra den återkoppling som 
lämnas muntligen direkt använder läraren stencilen 
och hänvisar till målen med uppgiften som finns 
skrivna på stencilen. 

Återkoppla till eleverna 

 

 

                                                           
1 VÖL-schema är ett stöd som används för att synliggöra lärandet vid läsning av faktatexter. VÖL = Vet Önskar veta 
Lärt mig.  
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Efter att analysarbetet färdigställts återstod fem huvudkategorier som kan syfta mot att besvara 
frågeställningen hur används medierande redskap för att genom formativ bedömning stödja 
elever inom ramen för den naturorienterande undervisningen (se Tabell 2). Dessa fem 
huvudkategorier var: aktivera eleverna i inlärningsprocessen, ta fram belägg för 
elevprestationer, synliggöra lämpliga framgångskriterier och strategier, aktivera eleverna som 
resurser för varandra och återkoppla till eleverna.  

I analysarbetet har studiens teoretiska perspektiv utgåtts från för att kategorisera 
datamaterialet. De två nyckelstrategierna aktivera eleverna som resurser för varandra och 
återkoppling som för lärandet framåt har till exempel inspirerat till kategorierna aktivera 
eleverna som resurser för varandra och återkoppla till eleverna.  
 
 

5. Resultat 
 
Följande avsnitt beskriver analysresultatet av intervju och observation. Dispositionen följer var 
frågeställnings resultat och underrubrikerna bygger på de kategorier som upptäckts under 
analysarbetet. Syftet med denna studie är att undersöka hur formativ bedömning kan främja 
elevers intresse och  stödja elevers lärande i naturvetenskap i årskurserna 3-6. 
Frågeställningarna som formulerats för studien är:    
 

• Hur beskriver lärare den formativa bedömningens roll för att stödja elevers lärande i 
och intresse för de naturvetenskapliga ämnena? 

• Hur använder lärare medierande redskap för att genom formativ bedömning stödja 
elever inom ramen för den naturorienterande undervisningen?   

 
Rubriken Den formativa bedömningens roll i arbetet med att stödja elevers lärande bygger på 
denna studies första frågeställning. Underrubrikerna som är konstruerade utefter de 
identifierade kategorierna som besvarar frågeställningen är: aktivera eleverna i 
inlärningsprocessen, möjliggöra ytterligare lärtillfällen, stimulera till en varierande 
undervisning, stödja eleverna i deras proximala utvecklingszon, stödja utvecklingen av 
självbedömningsförmågan och stödja intresseutvecklingen.  

Den andra rubriken som bygger på den andra frågeställningen benämns Lärares användning 
av medierande redskap i en formativ bedömningskultur och de underrubriker som följer är: 
aktivera eleverna i inlärningsprocessen, ta fram belägg för elevprestationer, synliggöra 
lämpliga framgångskriterier och strategier, aktivera eleverna som resurser för varandra och 
återkoppla till eleverna.  
 
 
5.1. Den formativa bedömningens roll i arbetet med att stödja elevers lärande 
 
Intervju som metod har nyttjats för att besvara hur lärare beskriver den formativa bedömningens 
roll i arbetet med att stödja elevers lärande och intresseutveckling i den naturorienterande 
undervisningen. Tre lärare har intervjuats på sin arbetsplats och de kategorier som beskrivs 
nedan var de som kunde identifieras vid analys av insamlad data. 
 
 
5.1.1. Aktivera eleverna i inlärningsprocessen 
Samtliga av de intervjuade lärarna berättar att eleverna får stöd i att bli mer aktiva i 
inlärningsprocessen genom formativ bedömning i den naturorienterande undervisningen. I alla 
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tre klassrum finns det burkar med klädnypor med barnens namn på som används av läraren för 
att fördela ordet i klassrummet. Lärare 1 förklarar detta genom att säga:  
 

”Det jag har ändrat mycket på är det här med att inte räcka upp handen. Det handlar ju om att 
aktivera eleverna. Annars är det är ju alltid de här snabba som svarar eftersom vissa känner att 
ja men det är ingen idé att räcka upp handen för jag hinner inte tänka klart innan. Jag vill 
alltså ha alla aktiva.”  

 
De andra två lärarna lyfte samma exempel och uttryckte sig på ett liknande sätt. Tanken med 
verktyget är att samtliga elever ska få talutrymme och Lärare 3 menar att på en dag kan alla 
elever i klassen få chansen att påvisa naturvetenskaplig kunskap muntligt. Lärare 1 och Lärare 
3 nämner att lågpresterande elever som tidigare tenderat att vara inaktiva är mycket mer aktiva 
i undervisningen tack vare klädnyporna och andra formativa arbetssätt som exempelvis 
kamratbedömning och självbedömning. Lärare 1 beskriver vidare hur den formativa 
bedömningskulturen har resulterat i att eleverna är mer aktiva i sin egen kunskapsinhämtning:  
 

”Det jag känner är den där stora vinsten det är väl det här att få eleverna mer medvetna. Att få 
dem att ansvara för sin egen inlärning. Jag kan lära ut, men de måste göra någonting för att 
lära in och det är väl det som många av de formativa sakerna ska underlätta att göra eleverna 
medvetna om.”  

 
 Lärare 1 resonerar vidare kring hur en formativ bedömningskultur kan leda till att elever får ett 
stärkt självförtroende inom den naturorienterande undervisningen:  
 

”Jag upplever att Pelle inte längre känner sig så misslyckad eftersom han får en chans igen. 
Det blir inte såhär att nä men nu är det kört, nu kunde inte jag det här. Nu har jag fått underkänt 
på det.” 

 
Samtliga av de tre lärarna lyfter att alla elever blir mer aktiva i NO-undervisningen tack vare 
formativ bedömning, men såväl Lärare 1 som Lärare 2 lyfter att framförallt lågpresterande 
elever behöver ett tydligare stöd för att kunna vara aktiva i sin egen lärprocess. Vidare förklarar 
de att högpresterande elever inte behöver stöd i samma utsträckning och de eleverna kan i 
många fall tillämpa den återkoppling de fått i andra situationer på den aktuella prestationen. 
Enligt Lärare 2 och Lärare 3 behöver lågpresterande elever stöd av lärarna med att återkoppla 
till andra liknande situationer och fundera över vad som då fungerat och vad som skulle kunna 
fungera i den aktuella situationen.  

Lärare 3 framhåller att återkoppling är en viktig aspekt att ha i åtanke då elevernas 
individuella ansvarstagande diskuteras.  
 

”NO, det är ju oftast att man gör någonting praktiskt. Då gör man ju det under lektionen. Så de får ju 
återkoppling under lektionen och möjlighet att göra en förändring då eller så får de fundera på hur de 
kan göra vid nästa tillfälle och då kan de fundera på det några dagar tills vi kör nästa vända.”  

 
Samtliga intervjuade lärare framhåller att elevernas utveckling av förmågan att föra 
naturvetenskapliga resonemang främjas av att eleverna vågar ta mer plats i klassrummet. De 
menar också att förmågan att föra naturvetenskapliga resonemang stödjs av aktiva, formativa 
arbetssätt, som exempelvis kamratbedömning eller att de fått arbeta med ett prov flertalet 
gånger. Lärare 3 beskriver det som följande: ”På det viset får man ju också en större diskussion, 
en djupare diskussion. Det är ju fler som är med och så kan de kan fylla på varandra. Jag tror 
de lär sig mycket av att lyssna på varandra.” Lärare 1 menar också att just förmågan att resonera 
är enkel att arbeta formativt med eftersom förmågan tas med över ämnesgränserna. Lärare 1 
säger att: ”Den som kan resonera i religion kan ju även det i fysik”. 
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5.1.2. Möjliggöra ytterligare lärtillfällen 
Samtliga av de tre intervjuade lärarna beskriver hur formativ bedömning stödjer elevernas 
lärande genom att möjliggöra ytterligare lärtillfällen för eleverna. Lärare 2 pratar exempelvis 
om kamratbedömning som ett sätt att inte bara bedöma varandra utan också ett arbetssätt som 
kan tjäna som en möjlighet att lära av varandra. Hen menar att elever tillägnar sig mer kunskap 
vid de tillfällen de får respons av kamrater. Detta beskriver även Lärare 3: ”De verkar positiva 
för de lyssnar ju alltid på vad kompisarna tycker. Det är ju viktigt.” 

Två lärare beskriver att de använder sig av bedömning kombinerat med ett extra lärtillfälle 
även under avslutande prov i den naturorienterande undervisningen. Lärare 2 tillämpar då 
någonting som hen själv kallar för ”öppna bokprov”. Eleverna får göra provet genom att söka 
information i läroboken och därigenom utgör provet även ett lärtillfälle. Även Lärare 3 delger 
erfarenheter av att skapa ytterligare lärtillfällen i en bedömningssituation. Exempelvis har 
läraren låtit eleverna resonera då de ska göra ett avslutande prov i NO. Hen menar att ”det blir 
en helt annan motor när man diskuterar i klassen istället för att ge dem en penna och be dem 
svara på frågorna enskilt”. När en bedömningssituation baseras på elevernas resonemang är det 
enligt Lärare 1 och Lärare 2 avgörande att para in eleverna i medvetna konstellationer där 
eleverna kan stimulera varandra i utvecklingen av förmågan att föra naturvetenskapliga 
resonemang. Lärare 1 berättar under intervjun att hen under observationstillfället gick runt i 
klassen och granskade hur eleverna svarade på frågor om luft. Sedan säkerställde hen att 
samtliga individer fick chansen att tillgodogöra sig innehållet inom tema luft genom att 
medvetet para ihop elever med en annan elev som kunde utmana dem i resonemanget på en 
adekvat nivå:  
 

”Man vet ju lite sen tidigare, men jag tittar också på hur de har svarat i den aktuella 
situationen och parar ihop dem utifrån det. Så jag vet ju att hen kommer med någon som 
inte trycker ner henom. Någon som jag ändå vet kan de här frågorna och då kan hen 
tillgodogöra sig det när de resonerar tillsammans.” 

 
 
5.1.3. Stimulera till en varierande undervisning  
De intervjuade lärarna beskriver hur formativ bedömning stimulerar dem till att planera en 
varierande undervisning som ger samtliga elever chansen att utveckla de förmågor som ska 
bedömas. Lärare 3 uttrycker det som följande:  
 

”Skulle de till exempel inte förstå vad hjärtat har för funktion i kroppen då måste man 
kanske plocka in ett hjärta och rita på bilden. Vi läser och vi tränar och gör mer grejer för 
att känna vad det är för någonting. Fler sätt att visa. Jag använder redskap ganska mycket 
både visuellt och auditivt och att de får läsa och det behöver de ju för de är väldigt olika 
trots att de bara är 15 stycken.” 

 
Enligt Lärare 1 gynnas dessutom lågpresterande elever av att läraren utformar en undervisning 
med valmöjligheter där elevernas intresse är avgörande för utformningen:  
 

”Det märks att de högpresterande eleverna inte är lika intressestyrda. De presterar ju 
oavsett. Det märks ju mer i sådana fall på de här som har det lite svårare. Jag har ju planerat 
för det som ska behandlas inom NO-undervisningen, men när de får välja inom det som är 
mest intressant för dem så känner jag att man får igång dem mer.” 

 
Lärarna menar att en varierande undervisning är avgörande för att samtliga elever ska få 
möjligheten att såväl tillägna sig kunskaper som uppvisa dem. Lärarna berättar att eleverna kan 
få stöd i sitt lärande genom att den naturvetenskapliga undervisningen varieras så att fler elever 
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får chansen att tillägna sig kunskap och uppvisa den. Lärare 2 diskuterar hur variationen av 
redskap kan möjliggöra att eleverna får chansen att tillgodogöra sig kunskap på det individuella 
sätt som passar dem. Till exempel kan läraren ibland låta eleverna på egen hand läsa i läroboken, 
läsa upp den själv eller spela upp texten med hjälp av tillhörande cd-skiva. Lärare 2 kan också 
använda sig av drama eller film för att delge innehåll på ett för eleverna intressant sätt. Samma 
lärare förmedlar att hen försöker tänka sig in i elevernas situation och på så sätt komma på hur 
olika naturvetenskapliga innehåll kan kommuniceras på intressanta och stimulerande sätt. Även 
Lärare 3 lyfter mediet film och berättar att det är ett fördelaktigt sätt att introducera eleverna till 
ett nytt naturvetenskapligt ämnesområde eftersom de flesta eleverna upplever att film är ett 
roligare sätt att tillgodogöra sig kunskap på. Vidare framför hen att eleverna kan få använda sig 
av spel eller datorn för att tillgodogöra sig innehåll.  
 
 
5.1.4. Stödja eleverna i deras proximala utvecklingszon 
Samtliga lärare beskriver vikten av att genom formativ bedömning stödja eleverna utifrån deras 
individuella förmågor och svårigheter inom den naturorienterande undervisningen. Lärare 2 
berättar exempelvis hur lågpresterande elever inte i samma utsträckning som högpresterande 
har förmågan att se vad i den egna prestationen som kan förändras och hur det kan förändras 
till det bättre. Där förmedlar läraren vikten av att stödja dessa elever i ”små steg”. Även de 
andra lärarna pratar om att stödja framför allt de lågpresterande eleverna inom deras 
individuella utvecklingszon. Lärare 3 uttrycker att eleverna utvecklas och tar ett större ansvar 
om de tillåts arbeta med samma naturvetenskapliga innehåll, men på det sätt som stimulerar 
individen bäst. Lärare 2 ger ett exempel på hur hen kan arbeta med elever som har svårt att 
tillägna sig innehållet i naturvetenskapliga faktatexter. Efter att klassen har läst texten 
gemensamt så sätter sig läraren och levandegör faktainnehållet för de lågpresterande eleverna 
genom att ”bryta ner det till deras nivå”. Lärare 1 framför också att det är viktigt att anpassa 
återkopplingen till elevens individuella utvecklingszon: ”Jag anpassar ju min återkoppling. Jag 
menar om jag går till en viss person så vet jag vilken nivå den ligger på. Jag ger ju inte samma 
återkoppling till alla.” Vidare berättar hen att lågpresterande elever tenderar att gynnas bäst av 
en direkt muntlig återkoppling, risken finns annars att de inte tar till sig återkopplingen. Lärare 
1 och Lärare 3 förklarar också att de motiverar eleverna att använda varandra som resurs, men 
att de som lärare alltid finns med i bakgrunden så att de kan komma in och ge adekvat stöd där 
det krävs. 

Lärare 3 framför att hen har blivit mer medveten om vikten av att utforma undervisningen 
utefter elevernas förförståelse och läraren menar att genom att utgå från förförståelsen så kan 
hen stödja eleverna på ett adekvat sätt. Läraren berättar vidare att hen märkt att detta är av extra 
stor betydelse inom ett för eleverna outforskat område. Lärare 2 talar också om vikten av att 
utgå från elevernas förförståelse och beskriver hur varje arbetsområde startar med en 
klassrumsdiskussion eller ett inledande prov som ett sätt att eftersöka elevernas tidigare 
kunskaper och vardagliga erfarenheter av det naturvetenskapliga arbetsområde som ska 
behandlas.   
 
 
5.1.5. Stödja utvecklingen av självbedömningsförmågan 
Två av de intervjuade lärarna beskriver hur formativa arbetssätt kan stödja elevernas utveckling 
av självbedömningsförmågan. Exempelvis beskriver Lärare 1 hur elever efter att ha utfört 
kamratbedömning blir mer medvetna om vad som var bra eller dåligt med den egna 
prestationen. Ett annat sätt som samma lärare arbetar på för att genom formativa arbetssätt 
stödja elevernas självbedömningsförmåga är att använda elevernas prestationer som mallsvar 
och på så sätt uppvisa framgångskriterier som förhoppningsvis hjälper eleverna att inse vad som 
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behöver regleras i den egna prestationen för att den ska bli väl genomförd. Exempelvis 
beskriver Lärare 1 hur hen gjorde ett kompendium av texter där eleverna skrivit om 
värmekällor. Sedan lät läraren eleverna göra kamratbedömning på de andra elevernas texter. 
Läraren upptäckte då att det som inte varit tydligt gällande den egna prestationen tidigare kunde 
bli det genom bedömning av kamraters prestationer: 
 

”Det blev väldigt tydligt  när de läste någon annans som gjort precis likadant som dem själva. 
Det blir väldigt tydligt för dem att, ja men som ja sa med kamratbedömning att eleverna 
ändrar saker de ser på andras. Sen kan de se det på sitt eget och man kan tycka att men gud 
det där har jag ju sagt tio gånger.” 

 
Även Lärare 3 beskriver att hen kan använda elevernas prestationer som mallsvar och diskutera 
kring dem och på så sätt stödja eleverna i lärprocessen och stödja utvecklingen av deras 
självbedömningsförmåga.   
 
 
5.1.6. Stödja intresseutvecklingen 
Formativ bedömning kan enligt en av de tre intervjuade lärarna stödja elevernas 
intresseutveckling inom den naturorienterande undervisningen. Lärare 1 menar att 
kamratbedömning kan leda till att elever känner ett större intresse och en större motivation till 
att genomföra ett arbete:  
 

”Eleverna går ju in väldigt i arbetet med kamratbedömning. Jag känner att de blir mer 
intresserade. Alla, även de som är väldigt svaga, tycker att det är roligt och man ser ett helt 
annan engagemang. Jag vet inte om de känner själva att de gör nånting. De är inte bara 
konsumenter utan de får ju vara med och hjälpa till och stödja andra och så får de göra nånting 
som den andra faktiskt har användning av.” 

 
Lärare 3 menar att elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena kan medföra positiva 
konsekvenser: ”Jag menar det gäller ju att skapa ett intresse för att lära sig. Och när man har 
gjort det då liksom finns det inga begränsningar. De är ju hur på som helst.” Lärare 2 beskriver 
att elevers intresse medför positiva konsekvenser i undervisningen. Hen berättar hur elever som 
är intresserade av ett visst naturvetenskapligt område i större utsträckning delger de andra de 
individuella kunskaperna. Därför menar läraren att det är avgörande att elever har ett visst 
intresse för det aktuella arbetsområdet för att de ska kunna aktiveras som resurser för varandra 
inom den naturorienterande undervisningen.  
 
 
5.2. Lärares användning av medierande redskap i en formativ bedömningskultur 
 
För att besvara studiens andra frågeställning Hur använder lärare medierande redskap för att 
genom formativ bedömning stödja elever inom ramen för den naturorienterande 
undervisningen? har observation som metod använts. Tre lärare har observerats i sina 
hemklassrum. Avsnittet inleds med en beskrivning av de tre kontexterna som observerats och 
sedan följer en beskrivning av var och en av de sex kategorier som beskriver hur lärarna i 
studien använder medierande redskap för att genom formativ bedömning stödja elevers lärande 
och intresse inom den naturorienterande undervisningen.  
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5.2.1. Beskrivning av de observerade kontexterna  
 
Lärare 1 – Avslutande arbete tema luft 
Under  den observerade NO-lektionen fick eleverna genomföra ett avslutande prov om temat 
luft. Efter att ha genomfört provet enskilt parades eleverna ihop i par för att resonera kring 
frågorna tillsammans. Läraren observerade elevernas genomförande under tiden de skrev provet 
och sedan parade hen ihop dem så att de skulle kunna komplettera varandras svar och på så sätt 
stödja varandra i kunskapsinhämtningen. När eleverna tillsammans ska konstruera en förståelse 
för provfrågorna om luft får de använda sig av läroboken om de behöver ytterligare information. 
 
 
Lärare 2 – Introducerande arbete tema blomväxter 
Lektionens syfte var att introducera ett ämnesområde om blomväxter. Läraren använde sig av 
projektorn för att visa ett Word-dokument där läraren hade bifogat citat ur biologiämnets 
kunskapskrav (Skolverket, 2017a, s. 163) som användes för att påvisa undervisningsmålen för 
eleverna. Förutom det gick läraren igenom uppgiften som skulle genomföras inom ramen för 
området. Eleverna skulle få skriva en faktatext om blomväxter. När texten var färdig skulle 
samtliga elever redovisa för klassen och sedan få återkoppling av klasskamraterna. Stencilen 
som delades ut efter att läraren informerat eleverna innehöll dessutom en checklista över  
skrivprocessen och retoriska frågor som skulle fungera som reflektionsstartare.   
 
 
Lärare 4 – Introducerande lektion matsmältningen, tema kroppen 
Syftet med den observerade lektionen var att introducera matsmältningen som är ett avsnitt i 
det övergripande temat kroppen. Läraren använder sig av en smartboard för att förstora en 
faktatext som de tillsammans kan studera för att lära sig att orientera sig i en faktatext. Lärare 
4 uppmanar eleverna att använda sig av ett VÖL-schema (Vet Önskar veta Lärt mig) under 
lektionen. Eleverna får börja med att skriva i schemat vad de vet, sedan konstruerar läraren en 
tankekarta på tavlan med elevernas samlade kunskaper. Efter tankekartan får eleverna sedan 
fylla i vad de önskar veta. Därefter läser de faktatexten på smartboarden. Eleverna får under 
lektionen själva fylla i vad de lärt sig och lektionen avslutas med att eleverna kort presenterar 
vad som står i deras schema.  
 
 
5.2.2. Aktivera eleverna i inlärningsprocessen 
Samtliga observerade lärare använder redskap för att stödja eleverna genom att aktivera dem i 
inlärningsprocessen. De medierande redskap som används i detta fall är till största delen 
språkliga. Även artefakter används för att aktivera eleverna i inlärningsprocessen genom att 
stödja eleverna i reflektionen kring den egna inlärningen. De artefakter som då används är ett 
VÖL-schema där eleverna får föra in det kunskapsstoff de inhämtat under lektionen som 
behandlar matsmältningen (Lärare 4) samt en checklista över skrivprocessen av en faktatext om 
blommor (Lärare 2). Lärare 4 använder sig dessutom av ett formativt verktyg som bygger på 
att genom klädnypor med barnens namn på låta samtliga elever få chansen att prata 
naturvetenskap i klassrummet. Läraren berättar att eleverna blir mer aktiva som en konsekvens 
av verktyget ”Genom att använda stickorna blir barnen även lite mer på hugget och alerta. Det 
är lätt hänt att de annars blir inaktiva och tar det lite för lugnt då de tror att de ändå inte kommer 
få ordet. Man ska faktiskt vara på hugget när vi har lektion.”  

Lärare 2 använder en checklista för att ge eleverna stöd i skrivprocessen när de ska skriva 
en faktatext om blomväxter, hen kombinerar sedan checklistan med språkliga redskap för att 
aktivera eleverna i skrivprocessen. För att göra det använder hen sig av frågor och uppmaningar. 
Exempelvis hjälper hen en elev som fastnat i processen genom att peka på en punkt på listan 
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samtidigt som hen frågar: ”Vad ska du uppnå med din faktatext om blommor?”. Läraren 
försöker hjälpa eleven att uppnå en förståelse för målet om ska uppnås (feed-up).  I kombination 
med de uppmaningar och frågor Lärare 2 formulerar till eleverna påvisar hen också checklistans 
formuleringar för att hela tiden påminna om skrivprocessens steg och att det är det som är 
relevant för uppgiften (feed-up). ”Målet med dagens lektion är inte att hitta den finaste bilden 
på en blomväxt utan det är meningen att ni ska finna information om blomväxter och sedan 
formulera en faktatext med egna ord”. Dessutom använder Lärare 2 checklistan för att guida 
elever som har problem att genomföra processen. En elev fastnade till exempel på världens 
största blomma och ville skriva om den. Då gav läraren stöd genom att använda checklistan och 
sa: ”Nu har du fastnat på världens största blomma, vi ska prata om blommor i allmänhet 
(feedback+feed-up).” Även Lärare 1 använder samtal i form av frågor och påståenden för att 
aktivera eleverna i resonemanget kring luftens egenskaper. Exempelvis frågar ett par elever 
läraren om hjälp eftersom de inser att deras svar på en av frågorna skiljer sig markant från 
varandra. Lärare 1 frågar då: ”Måste era svar motsäga varandra bara för att de är olika?”. 

Samtliga lärare synliggör undervisningsmålen för att möjliggöra för eleverna att vara aktiva 
i sin inlärningsprocess, men lärarna gör det genom att tillämpa olika redskap. Lärare 1 knyter 
till exempel genom samtalet tillbaka till en situation där de i klassen pratat om målen med temat 
om luft. Senare under intervjutillfället berättar Lärare1 att då ett område introduceras kan hen 
använda sig av projektorn för att förstora upp sidor ur Lgr11 (Skolverket 2017a) eller så visar 
hon ”fruktboken” som hon och eleverna kallar läroplanen.  Lärare 2 som introducerar temat om 
blomväxter presenterar undervisningsmålen genom digital teknik. Projektorn används för att 
visa ett förstorat Word-dokument på whiteboardtavlan. I dokumentet har läraren formulerat en 
målbeskrivning som är översatt till elevspråk. Eleverna får dokumentet i pappersform och det 
är den stencilen läraren använder som stöd då hen ska ge stöd till eleverna.  
 
 
5.2.3. Ta fram belägg för elevprestationer 
Två av de observerade lärarna använder medierande redskap för att erbjuda eleverna chansen 
att uppvisa de förmågor och mål som enligt lärarens planering ska få utvecklas och uppnås inom 
det aktuella arbetsområdet. Lärare 1 använder sig av en stencil för att låta eleverna uppvisa att 
de inhämtat innehållslig kunskap kopplat till området luft. Lärare 1 använder också samtalet för 
att aktivera dem i resonemanget de för inom elevparen eftersom förmågan att resonera är den 
förmåga som ska uppvisas när de tillsammans arbetar med provet om luft. Om eleverna inte 
lyckas uppnå en förståelse för fenomenet genom den gemensamma kunskapen uppmanas de av 
läraren att använda läroboken för att söka reda på information. Lärare 1 använder därmed 
läroboken som en artefakt för att låta eleverna uppvisa förmågan att söka naturvetenskaplig 
information. I ett fall erbjuder läraren en elev att uppvisa förmågan att söka information i en 
bok trots att eleven kommit och berättat för läraren att eleven inte hittar kapitlet om luft efter 
att ha bläddrat i boken. Läraren frågar då: ”Hur söker man information i en bok?”. Eleven går 
därefter tillbaka till sin plats och använder registret för att söka efter luft i läroboken. Även 
Lärare 2 använder läroboken för att erbjuda eleverna möjligheten att visa förmågan att inhämta 
naturvetenskaplig information. Målbeskrivningen läraren formulerat för lektionen var bland 
annat ”Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor att använda i egna texter 
och på andra sätt”. Lärare 2 uppmanar eleverna att använda läroboken för att ta reda på vilken 
information som är viktig att inkludera i faktatexten om blomväxter. Ifrån lärobokstexten får de 
dessutom inhämta naturvetenskaplig information. Läraren använder också tankekartan som en 
artefakt att erbjuda eleverna ett sätt att visa för läraren att de inhämtat relevant information om 
blomväxter. Ett tredje medierande redskap som Lärare 2 använder för att låta eleverna visa 
förmågorna som ska bedömas är de datorer som finns tillgängliga för eleverna i klassrummet. 
På datorn får eleverna möjlighet att inhämta naturvetenskaplig information som de ska 
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inkludera i sin faktatext. Avslutningsvis använder också Lärare 2 språket för att påminna 
eleverna om en annan förmåga som skulle ges chansen att visas under lektionen: ”Glöm inte att 
vara källkritiska till de sidor ni läser på. Ni måste också komma ihåg att ange källa i 
faktatexten”.   

Under intervjun med Lärare 2 framför hen att eleverna kan få stöd i sitt lärande genom att 
den naturvetenskapliga undervisningen varieras så att fler elever får chansen att tillägna sig 
kunskap. Läraren  framför också vikten av att använda sig av varierade metoder för att ta fram 
belägg för elevernas prestationer. Inom NO-undervisningen har eleverna i lärarens klass 
exempelvis fått påvisa kunskap genom läxor, konstruktion av PowerPoint-redovisning, ”öppet 
bokprov” eller muntlig redovisning.  
 
 
5.2.4. Synliggöra lämpliga framgångskriterier och strategier 
Två av de tre observerade lärarna använder medierande redskap för att synliggöra lämpliga 
framgångskriterier. Exempelvis använder Lärare 2 läroboken för att synliggöra hur en 
naturvetenskaplig faktatext är uppbyggd. Eleverna får uppgiften att läsa texten om blomväxter 
i läroboken och läraren uppmanar eleverna att: ”Fundera på vad som är viktigt att ha med i den 
egenskrivna faktatexten när ni läser texten om blommor”. Lärare 2 kompletterar också 
kommunikationen av strategier med checklistan som har rubriken ”har jag med i 
presentationen?”. Denna visar läraren när eleverna behöver stöd i processen med att söka 
information eller att skriva faktatexten. Utöver detta berättar Lärare 2 för eleverna om egna 
erfarenheter av effektiva strategier i skrivprocessen: ”När jag skriver faktatexter så brukar jag 
skriva rubrikerna först för då vet jag hur jag ska lägga upp skrivandet av texten sen”. Lärare 4 
använder sig istället av digital teknik för att kommunicera framgångskriterier i en 
naturvetenskaplig faktatext. Läraren använder en smartboard för att tillsammans tillåta klassen 
läsa en faktatext för att kunna lära sig orientera i en sådan. Läraren berättar att: ”Jag brukar 
alltid slå på boken på smartboarden och så läser vi rubriker och bilder tillsammans. Då kan fler 
diskussioner eller frågor uppstå. Dessutom ser barnen lättare hur de ska hitta i faktaboken och 
läsa faktatext så som de lärt sig.” 
 
 
5.2.5. Aktivera eleverna som resurser för varandra 
Samtliga lärare använder språkliga medierande redskap för att aktivera eleverna som resurser 
för varandra. Lärare 1 aktiverar eleverna som resurser för varandra genom att uppmana eleverna 
att resonera med varandra om luft. Vidare berättar hen för eleverna att det är avgörande att båda 
eleverna i elevparet resonerar för att de ska uppnå en gemensam förståelse om luftens 
egenskaper och varför vi behöver den för att leva. Inför resonemangsövningen har läraren parat 
ihop eleverna i par som hen vet innehåller elever som kan stödja varandra i utvecklingen av 
förmågan att föra naturvetenskapliga resonemang samt kunskapsutvecklingen. Under övningen 
måste läraren aktivera vissa elever som resurser för varandra genom språket: ”Jag vet ju att du 
har svarat bra på den här frågan, prata om det med Kalle och se vad han har svarat”. Lärare 2, 
som också använder språket för att aktivera eleverna som resurser för varandra, använder 
instruerande samtal för att belysa för eleverna om hur en bra lyssnare agerar. Vidare förmedlar 
hen till eleverna att: ”Efter varje redovisning ska ni kunna ställa och svara på frågor om 
blomväxter”. Lärare 4 använder en muntlig redovisning av elevernas individuella VÖL-
scheman för att aktivera eleverna som resurser för varandra. Under redovisningen får eleverna 
ta del av varandras inhämtade kunskaper. Avslutningsvis konstruerar även Lärare 4 en 
gemensam tankekarta på whiteboard-tavlan för att synliggöra den samlade kunskap som klassen 
efter lektionstillfället har om matsmältningen. 
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5.2.6. Återkoppla till eleverna 
Två av lärarna tillämpar fysiska medierande redskap för att formativt stödja eleverna genom 
återkoppling. Lärare 4 använder medierande redskap för att ge sina elever möjligheten att lämna 
återkoppling till den egna inlärningsprocessen med hjälp av VÖL-schemat som samtliga elever 
arbetar med. Läraren beskriver hur VÖL-schemat ska fungera som en individuell återkoppling 
och den gemensamma tankekartan som konstrueras på whiteboardtavlan innehållande alla 
elevers samlade kunskap om matsmältningen är tänkt att fungera som en gemensam 
återkoppling (feedback). Lärare 2 använder sig av språkliga och fysiska medierande redskap 
för att ge återkoppling till sina elever. Läraren använder sig av en checklista som ger stöd i 
konstruktionen av en naturvetenskaplig faktatext om blomväxter eftersom den ger eleverna 
information i vilket mål som ska uppnås (feed-up). Checklistan ska användas av eleverna då de 
ska ta sig vidare i skrivprocessen, men även läraren tillämpar denna för att visuellt stödja den 
återkoppling hen ger muntligen. ”Titta här! Här står det att du ska läsa faktatexten innan du 
letar information. Om du läser faktatexten först så kommer du få en uppfattning av vilken fakta 
som är viktig att söka reda på (feed-forward).” Ett annat exempel där Lärare 2 stödjer den 
muntliga återkopplingen med checklistan som artefakt är: ”Nu har du fastnat på världens största 
blomma, vi ska prata om blommor i allmänhet. Om du tittar här på checklistan så står det att du 
ska börja med att läsa faktatexten i boken.” Vid samma tillfälle använder läraren områdets 
målbeskrivning som står formulerad på samma stencil som checklistan och berättar för eleven 
att syftet med uppgiften är att inhämta information och inte sitta och leta efter bilder på internet 
(feedback och feed-up).  
 
 
5.3. Sammanfattning 
 
Samtliga intervjuade lärare upplever att alla elever oavsett förmåga blir mer aktiva i en formativ 
bedömningskultur, däremot framför de att det ligger ett större ansvar på läraren att stödja de 
lågpresterande eleverna så att de kan bli lika aktiva i undervisningen som de högpresterande 
eleverna. Lärarna beskriver också hur den formativa bedömningen kan stödja eleverna i 
utvecklingen av deras självbedömningsförmåga. Formativa arbetssätt, som exempelvis 
kamratbedömning, kan enligt lärarna stimulera eleverna i deras reflektion över de individuella 
prestationerna. Kamratbedömning diskuteras av samtliga lärare och en av lärarna menar att 
arbetssättet även kan stödja elevernas intresseutveckling för det naturvetenskapliga ämnet. En 
annan positiv konsekvens lärarna framför av att tillämpa formativ bedömning är att elevernas 
förmåga att resonera utvecklas positivt. Vidare stimulerar den formativa bedömningskulturen 
lärarna att möjliggöra ytterligare lärtillfällen för eleverna. Lärarna talar om hur 
bedömningssituationer kan tjäna som ytterligare lärtillfällen istället för att vara renodlade 
bedömningstillfällen. Samtliga lärare beskriver hur den löpande formativa bedömningen också 
stimulerar dem till att planera en varierad undervisning som tillåter samtliga individer få 
utvecklas inom sin proximala utvecklingszon. Enligt lärarna fokuseras den proximala 
utvecklingszonen i större grad inom den formativa undervisningen och en av lärarna beskriver 
hur arbetet med formativ bedömning fick hen att inse vikten av att planera undervisningen 
utefter elevernas förförståelse.  

De observerade lärarna använder medierande redskap för att aktivera eleverna i den 
naturorienterande undervisningen. De medierande redskap som används för att aktivera 
eleverna i inlärningsprocessen är till största delen språkliga, men även artefakter används för 
att låta eleverna reflektera kring sin egen inlärning eller för att de ska få stöd i arbetsprocessen 
genom återkoppling eller att läraren synliggör framgångskriterier eller strategier som är 
lämpliga för den aktuella uppgiften. Två av lärarna tillämpar digital teknik för att synliggöra 
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undervisningsmålen för eleverna och på så sätt ge dem feed-up. Även läroboken används för 
att synliggöra framgångskriterier genom att påvisa hur en faktatext är skriven. Här  använder 
lärarna också medierande redskap (både språkliga och fysiska) för att erbjuda eleverna att 
uppvisa att de nått undervisningsmålen. De språkliga redskapen bygger på uppmaningar som 
beskriver för eleverna hur de kan påvisa sina förmågor på ett bra sätt. De fysiska redskap som 
lärarna tillämpar för ändamålet är läroboken och en provstencil. Lärarna använder också 
medierande redskap för att aktivera eleverna som resurser för varandra. Två av lärarna använder 
språket för att aktivera eleverna i resonemang eller för att berätta för dem hur de kan agera i 
kommunikationen med varandra. Den tredje läraren aktiverar eleverna som resurser för 
varandra genom att låta dem presentera sina reflektioner om den individuella inlärningen för 
varandra. Avslutningsvis använder två av lärarna sig av medierande redskap för att ge eleverna 
återkoppling. En av lärarna använder sig av språkliga redskap i kombination med artefakter för 
att återkoppla till eleverna. När läraren ger eleverna feedback eller feed-up muntligen så stödjer 
hen det som sägs med hjälp av en checklista över arbetsprocessen. Den andra läraren tillämpar 
ett VÖL-schema för att låta eleverna lämna en slags individuell återkoppling åt sig själva.  

 
 

6. Diskussion 
 
I detta kapitel kommer studiens metod inledningsvis att diskuteras. I metoddiskussionen 
presenteras fördelar och nackdelar med den kvalitativa metoden. Studiens urval och 
genomförande kommer att diskuteras. Dessutom kommer studiens reliabilitet, validitet, 
objektivitet och generaliserbarhet att redogöras för och avslutningsvis kommer analysmetoden 
att reflekteras över. I resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat i relation till 
styrdokument, teoretiskt ramverk samt tidigare forskning. Slutligen avslutas kapitlet med en 
kort sammanfattning.   
 
 
6.1. Metoddiskussion 
 
I detta avsnitt kommer denna studies metod att diskuteras i relation till metodlitteratur.  
 
 
6.1.1. Studiens design 
En kvalitativ metod tillämpades för att besvara denna studies frågeställningar. Lärare 
intervjuades för att söka reda på den formativa bedömningens roll i att stödja elevers lärande 
och intresse i naturorienterande ämnen, medan medierande redskaps roll i att stödja elever 
genom formativ bedömning besvarades med hjälp av observationsstudier i lärarnas klassrum. 
En kvalitativ ansats tillämpades eftersom en sådan tillåter att undersöka ett fenomen på djupet 
(Larsen, 2009, s. 27). Att istället använda en kvantitativ ansats som enligt Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013, s. 55) bygger på tankar om att verkligheten och individen är 
separerade hade i denna studie varit felaktigt eftersom en sådan metod inte kunnat frambringa 
de beskrivningar som efterfrågas. Om en kvantitativ metod hade tillämpats hade resultatet 
kanske kunnat påvisa om lärare upplever att formativ bedömning kan stödja elevers lärande och 
intresse eller ej, men det hade varit problematiskt att få reda på en nyanserad beskrivning av 
hur formativ bedömning kan fungera som stöd i lärande och intresseutvecklingen. Den andra 
frågeställningen hade kunnat formulerats om så att även den hade kunnat undersökts genom 
intervju, men eftersom syftet var att undersöka hur lärare faktiskt tillämpar medierande redskap 
inom ramen för en formativ bedömningskultur i naturorienterande ämnen så föll valet på 



29 
 

observation som metod. Att istället intervjua lärarna kring frågeställningen hade kanske 
resulterat i att lärarna formulerade en annan beskrivning än sanningen. Dessutom märktes det 
under intervjuerna att lärarna inte riktigt kunde skilja på medierande redskap och den formativa 
bedömningens verktyg så därför hade inte intervju som metod lett till ett tillförlitligt resultat av 
denna studies andra frågeställning. Istället observerades lärarna och för att de skulle få chansen 
att berätta om deras motiv bakom handlingarna berördes även observationerna under 
intervjutillfällena. 

Eftersom kvalitativa undersökningar eftersträvar att förstå fenomen på djupet så måste 
forskaren i en sådan undersökning tillämpa ett inifrånperspektiv. Ett inifrånperspektiv bygger 
på en trygg och fungerande kommunikation mellan forskare och informanter (Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström, 2013, ss. 125, 127). Eftersom forskaren arbetat med dessa lärare 
under tidigare undersökningar flöt intervjuerna på och intervjuaren upplevde att informanterna 
kände sig trygga i att delge sina erfarenheter. Trots att samtalsklimatet var ledigt och avslappnat 
så är det möjligt att informanterna svarade så som de trodde att intervjuaren ville att de skulle 
svara. En av lärarna nämnde under intervjun att hens svar kanske inte riktigt var vad som 
eftersöktes. För att motverka sådana känslor strävade intervjuaren mot att låta informanterna 
utveckla sina tankegångar och nyansera sina beskrivningar av erfarenheter och upplevelser. 
Intervjueffekten är en av den kvalitativa metodens främsta nackdelar (Larsen, 2009, s. 27), men 
Kihlström (2007b, s. 49) menar att informanternas svar antagligen blir mer tillförlitliga om 
intervjuaren fokuserar på informanternas individuella erfarenheter och upplevelser och därför 
fokuserades dessa aspekter under intervjutillfällena. Att undvika intervjueffekten under 
observationerna upplevdes mer komplicerat eftersom eleverna hade svårt att ignorera 
observatören. Larsen (2009, s. 90) menar att det under en icke-deltagande observation är 
avgörande att forskarens närvaro inte påverkar informanternas sätt att handla, men då inte 
eleverna var fokus för studien har detta inte påverkat studien nämnvärt. 
 
 
6.1.2. Urval 
Inom ramen för denna studie medverkade fyra informanter. Tre av dem intervjuades och tre 
observerades. Larsen (2009, ss. 28, 29) menar att en kvalitativ metod leder till ett nära samarbete 
med informanterna och hon menar att detta innebär att bortfallet i kvalitativa studier tenderar 
att vara mindre än i kvantitativa. Sammanlagt nio lärare tillfrågades om medverkan i studien. 
Alltså var bortfallet större än hälften. I kvalitativa studier är ofta det främsta målet att finna 
variationer och inte i vilken mängd de förekommer (Malmqvist, 2007, s. 126). De få lärarna 
som medverkade i studien förde liknande saker på tal, men om fler lärare på samma skola hade 
tackat ja till medverkan i studien är det möjligt att även de andra lärarna framförde liknande 
saker eftersom de läst och diskuterat samma bok om formativ bedömning som de medverkande 
lärarna gjort inom ramen för en kompetensutveckling. Därför hade det kanske inte varit 
avgörande om fler av de tillfrågade lärarna tackat ja till medverkan. Däremot hade det varit 
intressant att kunna jämföra hur lärare på olika skolor beskriver den formativa bedömningens 
roll för att stödja elevernas intresseutveckling och lärande i den naturorienterande 
undervisningen.  
 
 
6.1.3. Genomförande 
Utvalda frågor och frågeformuleringar styr svaren och därför är det av största vikt att formulera 
frågorna på ett ändamålsenligt sätt (Stukat, 2011, s. 42; Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013, s. 129). Frågorna i intervjuguiden är många och alla fokuserar inte hur den 
formativa bedömningen kan stödja eleverna. Medvetet fokuserades dock de frågorna som 
behandlade intresse och hur eleverna kan stödjas av formativ bedömning när lärarna tappade 
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fokus. Eftersom lärarna själva fick prata kring de formativa nyckelstrategierna fick intervjuaren 
svar på hur formativ bedömning kan stödja elevers lärande och intresseutveckling med fokus 
på de flesta nyckelstrategierna. Eftersom informanternas svar antagligen blir mer tillförlitliga 
om deras individuella erfarenheter och upplevelser efterfrågas (Kihlström, 2007b, s. 49; Larsen, 
2009, s. 27) så fokuserades informanternas upplevelser och erfarenheter i de frågor som 
formulerats i intervjuguiden. Under intervjun ställdes inte alltid frågorna på det sätt som de 
formulerats i intervjuguiden. Detta kan ha resulterat i att svaren inte heller blev lika tillförlitliga. 
En annan konsekvens kan vara att information gick förlorad på grund av bristfälligt formulerade 
frågor. Ett par gånger ställdes också ledande frågor. Vid transkriberingen av materialet 
upptäcktes detta och svaren har i de fallen inte inkluderats i resultatet.  

Eftersom risken att lärare och elever förändrar sitt beteende blir större i och med en 
inspelning som förstärker deras medvetenhet om att de blir observerade så spelades inte 
observationerna in. Istället användes observationsschema som dokumentationsmetod. En av 
lärarna ville inte heller ljudinspelas under intervjun. Detta utgjorde inga problem under 
intervjutillfället då intervjuaren på förhand hade förberett sig genom att ta med 
anteckningsmaterial. Under transkriberingen upplevde intervjuaren dock att mycket av 
informantens redogörelser gått förlorad. Trots att renskrivningen skedde i direkt anslutning till 
intervjun upplevdes det som att data gick förlorad på grund av ofullständiga beskrivningar i 
protokollet. 
 
 
6.1.4. Studiens objektivitet, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Eftersom forskare och informanter är människor med personliga intressen och värderingar så 
är det mycket svårt att genomföra en studie som bygger på objektivitet (Larsen, 2009, ss. 11, 
15). Däremot ökar möjligheten att uppmärksamma de situationer där forskare eller informanter 
påverkar datainsamlingen om forskaren är medveten om att objektivitet är svårt att uppnå (Bell, 
2006, s. 188; Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, ss. 53, 56; Kihlström, 2007a, s. 
34; Vetenskapsrådet, 2017, s. 17). En av de tre intervjuade lärarna ville inte bli ljudinspelad. 
För att säkerställa att inte forskarens värderingar och tankar om fenomenet skulle påverka så 
var forskaren försiktig med att tillägga information ur minnet när anteckningarna senare 
renskrevs. Lärare 4 observerades, men observationen följdes inte av någon kompletterande 
intervju. Inledningsvis var tanken att även denna lärare skulle intervjuas, men intervjun uteblev. 
Att läraren inte fick chansen att redogöra över tankarna bakom det som observerats leder till att 
studiens pålitlighet kan ifrågasättas eftersom forskaren kanske inte tolkat situationerna på rätt 
sätt eller varit helt objektiv under observationstillfället. De andra två observationerna 
presenterades i stora drag för lärarna under intervjun och följdfrågor ställdes för att lärarna 
skulle få chansen att förklara sina handlingar. Vidare använde intervjuaren detta tillfälle för att 
kontrollera så att inte personliga tankar påverkat datainhämtningen. Avslutningsvis 
säkerställdes objektiviteten under intervjuerna genom att intervjuaren framförde sina tolkningar 
av lärarnas svar så att lärarna skulle få chansen att dementera eller förklara och på så sätt 
säkerställdes det att intervjuaren inte lade in personliga värderingar och föreställningar om 
fenomenet formativ bedömning och tolkade informanterna på ett felaktigt sätt.  

Om studien kan genomföras på samma sätt av en annan forskare och påvisa samma resultat 
så är studien tillförlitlig och har hög reliabilitet (Eliasson 2013, s. 14; Kihlström 2007d, s. 164). 
Att en annan forskare skulle kunna få samma resultat genom att göra en likadan studie i samma 
storlek är inte trovärdigt eftersom lärarnas personligheter till stor del påverkar utfallet. Däremot 
har åtgärder vidtagits för att reliabiliteten ska vara så hög som möjligt trots utmaningarna med 
att lyckas med det. Exempelvis var det viktigt att säkerställa att informanterna fick rätt 
förutsättningar vid datainsamlingen. Stukát (2011, s. 134) menar till exempel att informantens 
dagsform eller brister i kommunikation mellan informant och intervjuare är faktorer som kan 
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påverka reliabiliteten negativt. Widerberg (2002, s. 107) skriver att lärarintervjuer ofta tenderar 
att genomföras under håltimmar eller efter avslutad arbetsdag, vilket kan leda till att lärarna är 
stressade eller trötta under intervjutillfället eftersom de egentligen hade behövt återhämta sig 
eller planera en kommande lektion. En lärare var pressad under intervjutillfället och trots att 
såväl informant som intervjuare var inställd på att intervjun skulle vara kort och effektiv så 
kvarstår risken att stressen påverkade informantens förutsättning att formulera sanningsenliga 
och tydliga svar. Widerberg (2002, s. 106) beskriver hur intervjuer som genomförs på 
informanternas arbetsplats kan ge ett helhetsintryck för forskaren som kan få en 
bakgrundsförståelse som kan nyttjas under datainsamlingen eller den efterföljande analysen. 
Eftersom en vidare bakgrundsförståelse också kan leda till felaktiga slutsatser baserade på 
forskarens värderingar och förförståelse av fenomenet så kompletterades observationerna med 
intervjuer för att lärarna skulle få chansen att förklara tanken bakom det som observerats. Detta 
tillvägagångssätt leder till ett mer tillförlitligt resultat. Forskaren kan också stärka validiteten 
genom att formulera tydliga frågor som informanterna förstår och besvarar på ett för studien 
ändamålsenligt sätt. Exempelvis menar Stukát (2011, s. 44) att avgörande begrepp bör 
definieras så att informant och intervjuare talar om samma saker och förstår varandra. Därför 
definierades inledningsvis avgörande begrepp som formativ bedömning och medierande 
redskap i intervjun. 

Det är viktigt att en liten studie har hög generaliserbarhet om den ska bli trovärdig och 
betydande för forskning och verksamhet. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 
126) framhåller att det kan krävas att forskaren spenderar en längre tid i den undersökta miljön 
för att uppnå en förståelse för fenomenet. Denna studie sträckte sig inte över en längre tid, vilket 
påverkade studiens trovärdighet och generaliserbarhet negativt. Utöver detta så var urvalet inte 
representativt och det påverkade också studiens generaliserbarhet negativt. Studien motiveras 
ändå som adekvat eftersom den kvalitativa ansatsen bygger på tankar om att fenomen är socialt 
konstruerade och är beroende av individen. Därför kan det vara viktigt att börja i liten skala för 
att förstå ett fenomen fullt ut  (Starrin och Svensson enligt Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström, 2013, s. 55).  

Analysen sker under hela databearbetningsprocessen och det första steget i analysen tas 
redan då intervjufrågorna konstrueras (Kvale & Brinkman, 2014, ss. 235, 236). Så även i denna 
studie. När intervjuguiden konstruerades genomfördes en analys för att försöka utreda vilka 
frågor som skulle kunna hjälpa informanten att fokusera hur formativ bedömning kan stödja 
eleverna inom den naturorienterande undervisningen. Under intervjun presenterades 
intervjuarens tolkningar av informanternas svar. Ett fåtal gånger upplevde informanterna att ett 
missförstånd skett och informant och intervjuare fick då tillsammans konstruera en förståelse 
för vad informanten försökte förmedla. Att intervjuaren ställde dessa frågor var alltså avgörande 
för studiens tillförlitlighet. Observationsschemat konstruerades för att observation och analys 
skulle underlättas (Kihlström, 2007b, s. 45; Larsen, 2009, s. 84), men eftersom 
observationsschemat konstruerades så öppet som möjligt för att möjliggöra en stor 
datainhämtning blev analysarbetet istället omfattande och upplevdes som svårt. Under analysen 
av det transkriberade intervjumaterialet och observationsprotokollen användes den formativa 
bedömningens fem nyckelstrategier och sociokulturellt perspektiv för att se på materialet ur det 
perspektiv som studien bygger på. Genom att sovra data som var irrelevant för studiens 
teoretiska ramverk underlättades analysen och det var också utifrån det teoretiska ramverket 
som kategorierna identifierades. Till en början byggde kategorierna till stor del på den formativa 
bedömningens fem nyckelstrategier, vilket inte besvarade frågeställningen hur formativ 
bedömning kan stödja elevernas lärande och intresseutveckling i den naturorienterande 
undervisningen. Därför inkluderades även det sociokulturella perspektivet i analysen och på så 
sätt framkom kategorierna som var bättre fokuserade på studiens frågeställningar.  
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6.2. Resultatdiskussion 
 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras i relation till tidigare forskning, 
styrdokument och studiens teoretiska ramverk. Syftet med studien är att undersöka hur formativ 
bedömning kan stödja elever inom den naturvetenskapliga undervisningen. De frågeställningar 
som ligger som fokus för att besvara syftet är:  
 

• Hur beskriver lärare den formativa bedömningens roll för att stödja elevers lärande i 
och intresse för de naturvetenskapliga ämnena? 

• Hur använder lärare medierande redskap för att genom formativ bedömning stödja 
elever inom ramen för den naturorienterande undervisningen?   

 
I resultatdiskussionen kommer de två frågeställningarnas resultat att diskuteras i kombination 
med varandra. Avsnittets disposition kommer att följa rubrikerna: aktivt engagerade elever i en 
formativ bedömningskultur, använda eleverna som resurser för varandra i en formativ 
bedömningskultur, fokus på intresse och tidigare erfarenheter i en formativ bedömningskultur 
och stödja eleverna i deras proximala utvecklingszon inom ramen för en formativ 
bedömningskultur. 
 
 
6.2.1. Aktivt engagerade elever i en formativ bedömningskultur  
En av de grundpelare som formativ bedömning måste vila på för att vara framgångsrik är att 
eleverna måste vara aktivt engagerade (Assessment reform  group enligt Wiliam, 2013, s. 54). 
I enlighet med detta framför lärarna i denna studie att en formativ bedömningskultur stödjer 
eleverna i att bli mer aktiva i den naturorienterande undervisningen. Att eleverna blir mer aktiva 
kan bero på att samtliga lärare i studien exempelvis använder sig av klädnypor med barnens 
namn på för att med hjälp av dem låta så många elever som möjligt få komma till tals. En 
konsekvens av att läraren fördelar ordet i klassrummet är att varje elev måste vara aktiv i den 
naturvetenskapliga undervisningen för att kunna svara på eventuella frågor eller för att föra ett 
naturvetenskapligt resonemang. Enligt Black och Harrison (2001b, s. 56) kan lärares sätt att 
ställa frågor i klassrummet påverka elevers aktivitetsgrad i undervisningen. Författarna menar 
att om läraren ger eleverna för kort betänketid så hinner många elever inte reflektera över 
frågorna och blir passiva. En av lärarna i denna studie funderar över hur tankegången hos en 
elev kan se ut vid ett sådant tillfälle och säger att: ”ja men det är ingen idé att räcka upp handen 
för jag hinner inte tänka klart innan”. Lärarna i studien berättar att det gäller att låta alla elever 
få komma till tals och att ha tålamod och inse att vissa behöver längre tid på sig för att svara än 
andra. På så sätt kan en formativ bedömningskultur aktivera samtliga elever i NO-klassrummet. 

En annan möjlig anledning till elevernas ökade aktivitet i NO-undervisningen kan vara att 
elevernas självförtroende kan påverkas positivt av formativ bedömning om läraren använder 
bedömningen på rätt sätt. Om en lärare använder elevprestationer och utvärderar dem för att 
finna sätt att främja elevernas utveckling så kan positiva tankar om den egna kompetensen 
uppkomma hos eleven (Skolverket, 2011, s. 15). När eleverna blir mer säkra på sin egen 
kompetens vågar de även ta ordet i klassrummet. Detta stämmer överens med det som Black 
och Wiliam (2008, s. 9) framhåller, att elevernas aktivering som innehavare av sin inlärning 
påverkar metakognitiva förmågor, motivationen och intresset positivt. Lärarna i denna studie 
beskriver att det ökade intresset och motivationen för de naturvetenskapliga ämnena kan bero 
på att eleverna inser att det aldrig är för sent att uppvisa de kunskapskrav som i slutet av årskurs 
sex ska betygsättas. 

Eleven ska inom ramen för undervisningen stödjas i utvecklingen av en 
självbedömningsförmåga (Skolverket, 2017a, s. 18). Formativ bedömning kan leda till att 
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elever utvecklar självstyrningsstrategier, vilket bland annat innebär att elevers förmågor i 
bedömning, planering och ansvarstagande utvecklas (Skolverket 2011, s. 22). Arbetssätt som i 
denna studie exemplifieras som gynnsamma för utvecklingen av självbedömningsförmågan är 
kamratbedömning och resonemang kring elevsvar. Att ställa sin egen och andras bedömningar 
i relation till den egna prestationen och de individuella förutsättningarna framhåller Skolverket 
(2011, s. 18) som något som eleverna ska stödjas i och lärarna i denna studie beskriver hur 
läraren genom att visa mallsvar som påvisar framgångskriterier för eleverna kan stödja eleverna 
i utvecklingen av självbedömningsförmågan eftersom eleverna får chansen att fundera över hur 
den egna prestationen kan relateras till mallsvaret. Genom att appropriera förståelsen för hur 
mallsvaret ligger i relation till undervisningsmålen kan eleverna sedan förbättra sin egen 
prestation. Här använder lärarna i studien fysiska artefakter för att stödja eleverna i utvecklingen 
av en självbedömningsförmåga. 

Den formativa bedömningens första nyckelstrategi handlar bland annat om att synliggöra 
lärandemålen (Wiliam & Leahy, 2015, s. 43). Wiliam och Leahy (2015, s. 45) menar att 
vetskapen om formulerade krav sannolikt leder till en större chans för eleverna att tillägna sig 
det behandlade innehållet. Dessutom betonar Skolverket (2017a, s. 8) att eleverna ska få 
undervisningsmålen beskrivna för sig. Denna studie visar att det är viktigt att lärarna synliggör 
undervisningsmålen för att eleverna ska vara aktiva i sin inlärningsprocess och veta vad de ska 
uppnå. Att synliggöra undervisningsmålen är inte enbart avgörande för elevernas aktiva 
inlärning utan det är också den formativa bedömningens första nyckelstrategi (Wiliam & Leahy, 
2015, s. 43). Denna nyckelstrategi är avgörande för att den formativa bedömningen ens ska bli 
av och lärarna i denna studie beskriver undervisningsmålen genom att tillämpa artefakter för att 
tydliggöra det som kommuniceras muntligen. Exempelvis används digital teknik i form av 
projektor för att påvisa såväl undervisningsmål i NO-undervisningen som framgångskriterier 
för att till exempel skriva en naturvetenskaplig faktatext. En lärare tillämpar läroboken för att 
påvisa framgångskriterier genom att låta eleverna läsa texten och använda den som mall då de 
ska skriva sin egen faktatext. Keeley (2012, s. 31) lyfter fram läroboken som hämmande 
eftersom användningen av en sådan tenderar att resultera i ett klimat där lärobok och lärare ses 
som ägare av kunskap som eleverna ska inhämta. Enligt Säljö (2015, s. 96) ses elever inom det 
sociokulturella perspektivet istället som aktörer som aktivt deltar i sin individuella inlärning. 
Läraren som i denna studie använder läroboken i sin undervisning låter eleverna aktivt använda 
den för att utveckla individuella skrivstrategier för faktatextskrivning. Eftersom läroboken här 
syftar mot att stödja eleverna i skrivprocessen och inte förmedla kunskap så bör lärare inte dra 
sig för att använda sig av läroboken i en formativ bedömningskultur, men det är viktigt att 
eleverna aktivt får använda artefakter som stöd i utvecklingen av de naturvetenskapliga 
förmågorna och inte passivt inhämta naturvetenskaplig information ur dem.  
 
 
6.2.2. Använda eleverna som resurser för varandra i en formativ bedömningskultur 
Lärarna i denna studie menar att eleverna stödjer varandra i den formativa bedömningskulturen 
och att eleverna lär sig mer i de situationer kamrater ger återkoppling eller stöd. I kontrast till 
detta framhäver Granekull (2016, s. 129) inte en positiv bild av kamratbedömning i sin studie. 
Elever behöver ha en välutvecklad bedömarfärdighet för att de ska få stöd i utvecklingen av 
kamratbedömaren (Black, 1998, s. 43; Granekull, 2016, s .129). Granekull (2016, s. 130) menar 
också att elevdiskussioner inte är tillräckligt djupa för att eleverna tillsammans ska komma till 
en djupare förståelse av naturvetenskapliga fenomen. Lärarna i denna studie beskriver inte 
sådana upplevelser, men då beskriver de också att de alltid finns med i bakgrunden som en mer 
kompetent samtalspartner och stödjer individerna eller grupperna i situationen där 
naturvetenskapliga resonemang ska föras. Dessutom styr lärarna resonemangssituationerna 
genom att på förhand para ihop elever i grupper som tillsammans har möjligheten att uppnå en 
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djupare förståelse. Ofta paras lågpresterande elever ihop med en högpresterande mer kompetent 
samtalspartner så att de får chansen att appropriera kunskaper inom sin proximala 
utvecklingszon genom scaffolding. De högpresterande får också möjligheten att i en sådan 
situation inhämta ny kunskap, men framförallt får de möjlighet att utveckla sin förmåga att 
resonera. Att lärarna upplever att utvecklingen av förmågan att föra naturvetenskapliga 
resonemang stödjs i en formativ bedömningskultur leder till större möjligheter att lyckas stödja 
eleverna i deras lärande eftersom ett öppet samtalsklimat där alla elever är inkluderade är 
avgörande för att lyckas med den formativa bedömningen (Black, 1998, s. 44). Eleverna i denna 
studie vågar föra naturvetenskapliga resonemang i grupperna och detta kan tyda på att 
samtalsklimatet är uppbyggt som ett tryggt klassrumsklimat som enligt Black (1998, s. 43) 
bygger på en kultur med inställningen att alla individer kan lyckas. Samtliga lärare har framfört 
att de upplever att ett tillåtande och tryggt klassrumsklimat är avgörande för att lyckas med 
formativ bedömning och detta är i enlighet med vad Decristan, m.fl. (2015b, s. 1154)  skriver. 
 
 
6.2.3. Fokus på intresse och tidigare kunskaper i en formativ bedömningskultur 
Den naturorienterande undervisningen ska utformas utifrån elevers tidigare kunskap och 
individuella intressen eftersom elever som är nyfikna och intresserade tenderar att mer aktivt 
söka efter svar på sina frågor (Henriksson, 2015, s. 188; Skolverket, 2017a, s. 8; Skolverket, 
2017b, s. 6). Lärarna i denna studie berättar att de i och med implementeringen av formativ 
bedömning blivit mer medvetna om vikten av att utforma den naturvetenskapliga 
undervisningen med utgångspunkt i elevernas förkunskaper. Skolverket (2017b, s. 6) menar att 
det är avgörande att utforma undervisningen utifrån elevernas upplevelser och aktuella 
händelser eftersom elevernas intresse för de naturorienterande ämnena kan utvecklas då. En av 
lärarna i denna studie beskriver att det inte finns några begränsningar för vad barnen kan lära 
sig om läraren lyckas intressera eleverna för det naturvetenskapliga innehållet, vilket styrker 
vikten av att urskilja och använda elevernas intressen vid planering och genomförande av den 
naturorienterande undervisningen. Vidare kan elever som är intresserade av någonting också 
överföra sin kunskap till sina klasskamrater på ett intressant sätt och det är ytterligare en 
anledning till varför det är viktigt att ta tillvara på elevernas individuella intressen vid planering 
av undervisningen (Black & Wiliam enligt Henriksson, ss. 185, 188). En av lärarna i denna 
studie bekräftar att eleverna gärna tar chansen att sprida sin kunskap kring ett intresseområde 
och alltså genom intresset aktiveras som resurs för sina klasskamrater. En annan lärare berättar 
också att eleverna blir mer intresserade av att lära som en konsekvens av att undervisningen 
utformats utifrån deras intresse och engagemang. Dessutom poängterar lärarna i denna studie 
vikten av att som lärare arbeta med att engagera, motivera och intressera eleverna för den 
naturvetenskapliga undervisningen och på så sätt stödja dem i inlärningen. Keeley (2012, s. 28) 
skriver att elever i grundskolan är aktiva sökare efter ny kunskap och därför är det avgörande 
att elever tack vare varierande arbetssätt får använda sig av sin nyfikenhet och genom 
kunskapsinhämtning få mätta den. Vidare menar Keeley också att läraren genom att anpassa 
undervisningen till elevernas förkunskaper och tidigare intressen stödjer eleverna i deras 
naturvetenskapliga intresseutveckling. Denna studie visar att lärare genom formativ bedömning 
stimuleras att planera en varierad NO-undervisning. Detta är en konsekvens av att lärarna 
genom formativ bedömning löpande utvärderar elevernas kunskaper och blir mer medvetna om 
vikten av att utforma undervisningen med hänsyn till elevernas förförståelse och 
förutsättningar. Lärarna beskriver hur tillämpningen av varierande medierande redskap som 
film eller drama och arbetssätt som exempelvis kamratbedömning kan stimulera och intressera 
eleverna i den naturvetenskapliga undervisningen. Sammanfattningsvis stödjer den formativa 
bedömningen elevers lärande och intresseutveckling i den naturorienterande undervisningen 
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genom att undervisningen utformas utifrån tidigare kartläggningar av elevresultat och varieras 
med utgångspunkt i individuella intressen och erfarenheter i klassen. 
 
 
6.2.4. Stödja eleverna i deras proximala utvecklingszon 
Genom en varierad undervisning får ett större antal elever möjligheter att påvisa sitt lärande, 
men lärarna i denna studie beskriver hur de upplever att inte alla elever påverkas av 
undervisningens variation. De menar att lågpresterande elever i större utsträckning påverkas 
positivt av valmöjligheter, medan högpresterande elever utvecklar sina förmågor och påvisar 
lärande oavsett. Tidigare forskning visar att lågpresterande elever gynnas mer av en formativ 
bedömningskultur än vad högpresterande gör (Black & William, 2010, s. 83; Decristan, m.fl., 
2015a, s. 364). Yin, m.fl. (2008, s. 348) visar i sin studie att skillnaden mellan hög- och 
lågpresterande elever tenderar att minska vid användning av formativ bedömning i den 
naturorienterande undervisningen. Lärarna i denna studie berättar att högpresterande elever i 
större utsträckning aktiveras i sin egen inlärning och därmed tar ett större ansvar i en formativ 
bedömningskultur. En konsekvens som då uppstår är att lärarna får större möjligheter att 
fokusera på de lågpresterande eleverna som enligt lärarna i denna studie gynnas av att få ett 
tydligare stöd inom ramen för sin individuella proximala utvecklingszon. I och med att lärarna 
blivit mer medvetna om att undervisningen måste anpassas till individernas förkunskaper så 
möjliggör det att även de lågpresterande individerna kan inkluderas i den naturorienterande 
undervisningen som planeras och genomförs med utgångspunkt i elevernas individuella 
intressen och förförståelse. Dessutom uppstår fördelen att eleverna kontinuerligt blir bedömda 
och får återkoppling på sina prestationer i en formativ bedömningskultur eftersom 
bedömningen måste ske i korta cykler för att verkligen vara formativ (Jönsson, m.fl, 2013. ss. 
12, 13; Thomson & Wiliam enligt Lundahl, 2014, s. 55). Ett sådant tillvägagångssätt leder till 
större möjligheter att fånga upp de elever som riskerar att bli underkända 

Lärarna i denna studie berättar att lågpresterande elever i större utsträckning än de 
högpresterande behöver att en mer kompetent samtalspartner stödjer arbetet med att finna sätt 
att förbättra prestationer eller utveckla förmågor. De menar också att lågpresterande elever 
behöver ett tydligare stöd för att förmås vara aktiva i sin egen lärprocess. Butler (enligt Black 
1998, s. 40) skriver att högpresterande elever har ett större intresse för lärande och 
kunskapsutveckling än lågpresterande elever. Hattie och Timperley (2007, s. 99) menar att det 
beror på att elever som tror på sin förmåga och prestation i större utsträckning tar till sig och 
tillämpar feedback. Lärarna i denna studie poängterar också att det är avgörande för 
lågpresterande elever att återkopplingen lämnas i direkt anslutning till en prestation. Vilket 
stämmer överens med  vad Nyqvist (enligt Lundahl, 2014, s. 63) skriver. Decristan, m.fl. 
(2015b, s. 1154) beskriver att eleverna i ett klassrum med framgångsrikt nyttjande av formativ 
bedömning blir kognitivt utmanade och stöttade om läraren låter eleverna stöttas inom ramen 
för sin individuella proximala utvecklingszon.  

Under observationerna var renodlad återkoppling problematisk att finna eftersom den aldrig 
lämnades i de tre steg som krävs: feedback, feed-up och feed-forward (Lundahl 2014, s. 56; 
Hattie & Timperley, 2007, s. 87). Den mest förekommande återkopplingen som lämnades till 
eleverna var feed-up, som innebär att läraren lämnar information om målet som ska uppnås. 
Två av lärarna tillämpade digital teknik för att synliggöra undervisningsmålen för eleverna och 
således ge dem feed-up. Annars var det vanligast att lärarna använde språket för att påminna 
eleverna om målet med undervisningen. Vid ett tillfälle lämnade en av lärarna feedback och 
feed-up kombinerat genom språkliga redskap i kombination med en artefakt i form av en stencil. 
Istället för att återkoppla till eleverna så använde lärarna språkliga medierande redskap i form 
av frågor och uppmaningar för att utmana elevernas tankegångar om naturvetenskap och på så 
sätt aktivera dem i deras individuella inlärningsprocess. En lärare lät eleverna använda ett VÖL-
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schema för att reflektera över den individuella inlärningen under en lektion. Läraren beskrev 
hur schemat skulle fungera som en individuell återkoppling. Frågan är om detta kan benämnas 
som återkoppling eftersom det krävs en välutvecklad metakognitiv förmåga för att komma på 
vad som ska förbättras för att uppnå det mål läraren formulerat. Att dessutom komma på hur 
det ska genomföras kan vara en lika stor utmaning. Trots detta så kan övningen fungera som en 
metod att aktivera eleverna i sin individuella inlärningsprocess eftersom de ändå måste 
reflektera över vad de har tillägnat sig. Inom det sociokulturella perspektivet ses eleven som en 
aktiv aktör som tillägnar sig och reflekterar kring erfarenheter genom omgivande situationer 
och kontexter. Sett ur det perspektivet är det därför viktigt att eleverna får chansen att vara 
aktiva och reflektera över sin egen inlärningsprocess genom olika arbetssätt eller redskap 
(Säljö, 2015, s. 96).  
 
 

7. Slutsats 
 
Formativ bedömning kan hjälpa lärare i arbetet med att stödja elevers lärande i naturvetenskap. 
I en formativ bedömningskultur får elever större möjligheter att bli aktiva i sin individuella  
inlärningsprocess. Anledningen till detta kan vara att lärarna aktiverar eleverna med hjälp av 
formativa verktyg eller så kan det bero på att elevernas intresse och motivation att lära 
naturvetenskap påverkas positivt av formativa arbetssätt som exempelvis kamratbedömning. 
Kamratbedömning är ett formativt arbetssätt som kan användas för att aktivera eleverna som 
resurser för varandra. Här kan läraren tillämpa medierande redskap för att stödja eleverna i 
resonemanget de för med varandra eller för att ge stöd i en individs individuella 
inlärningsprocess. En konsekvens av att eleverna aktiveras i sin individuella inlärningsprocess 
är att ansvarstagandet i utvecklingen av de naturvetenskapliga förmågorna stödjs. Dessutom 
leder det till att eleverna får större möjligheter att utveckla sin självbedömningsförmåga.  

Att elever utvecklar sin självbedömningsförmåga och blir mer aktiva i sin inlärningsprocess 
leder till att lärare får avlastning i sin roll som bedömare. Vidare öppnas det också upp för ett 
klimat där eleverna använder varandra som resurser för såväl kunskapsinhämtning som 
bedömning av prestationer. För att eleverna ska kunna stödja varandra så krävs det att läraren 
alltid finns med som en mer kompetent samtalspartner och stödjer eleverna i resonemang och 
bedömningssituationer. Läraren kan i sådana situationer stödja eleverna genom scaffolding eller 
återkoppling. Återkoppling kan lämnas genom språkliga medierande redskap som stärks med 
hjälp av materiella redskap. Att lärarna väljer att kombinera medierande redskap kan leda till 
att en större andel elever tillägnar sig det läraren ämnar förmedla. 

 Eftersom högpresterande elever visar större förmåga att utveckla självbedömningsförmågan 
och att vara aktiv i sin inlärningsprocess får lärarna i och med formativ bedömning även större 
möjligheter att fokusera på de lågpresterande eleverna. När lågpresterande elever får stöd inom 
ramen för sin proximala utvecklingszon minskar glappet mellan dem och de högpresterande 
eleverna i klassen. På det sättet hjälper den formativa bedömningen läraren att stödja olika 
individer inom ramen för deras proximala utvecklingszon. 

Formativa bedömningssituationer kan resultera i ytterligare lärtillfällen. Vid ett sådant 
tillfälle kan en elev till exempel få chansen att uppvisa förmågan att föra naturvetenskapliga 
resonemang och inhämta naturvetenskaplig information. Dessutom lär sig eleverna att det 
aldrig är försent att uppvisa naturvetenskapliga förmågor. Ett sådant arbetssätt leder till mer 
motiverade och aktiva elever som inser att det inte handlar om att memorera naturvetenskaplig 
fakta utan det handlar om att utveckla strategier och olika arbetssätt för att komma fram till en 
förståelse för de naturvetenskapliga fenomenen. En sådan bedömningskultur kan stödja 
elevernas intresse och lärande i den naturorienterande undervisningen. 
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7.1. Förslag till fortsatt forskning 
 
En av de medverkande lärarna i studien diskuterade att hen saknade formativa bedömningsstöd 
som eleverna kan tillämpa i NO-undervisningen. Dessa bedömningsstöd skulle behöva vara 
skrivna på ett språk som eleverna förstår och alltså ”översättas” från de naturorienterande 
ämnenas kursplaner. Vidare så kan det vara avgörande att även svenska studier behandlar 
formativa bedömningsstöds påverkan på den formativa bedömningens utgång. Sådana studier 
skulle kunna resultera i utformade formativa bedömningsstöd för de naturorienterande ämnena. 
Liknande styrdokument skulle kunna vara avgörande för att fler lärare ska implementera 
formativ bedömning i den naturorienterande undervisningen. Som en av de medverkande 
lärarna i studien förmedlade så tar det tid att få in ett formativt arbetssätt, men fördelarna är 
många och det upplevs vara värt det i slutändan. Om fler lärare skulle få chansen att genom 
formativa bedömningsstöd implementera formativ bedömning i den naturorienterande 
undervisningen så skulle en sådan utveckling av styrdokument alltså kunna vara gynnsam för 
såväl lärare som elever.  

Beläggen denna studie framför om att formativ bedömning skulle påverka elevernas 
naturvetenskapliga intresseutveckling är inte helt övertygande. Dock så framför denna studie 
en positiv intresseutveckling som en konsekvens av att implementera formativ bedömning. 
Eftersom elevers intresse är avgörande för deras kunskapsutveckling så är detta ett område som 
tydligare bör studeras. De texter som lästs inför detta arbete har behandlat intresse, men i 
kombination med lärande som oftast har störst fokus. Därför bör det undersökas vilka faktorer 
som påverkar elevernas intresse för det naturvetenskapliga ämnet samt hur formativ bedömning 
kan stödja elevernas intresseutveckling.  
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Bilaga 1 Informationsbrev lärare 
Information om medverkan i studie om formativ bedömning inom 
NO-undervisning i mellanstadiet 
Du tillfrågas härmed om medverkande i denna undersökning som kommer att undersöka hur 
mellanstadieelevers intresse för och lärande inom naturorienterande ämnen kan stödjas av 
formativ bedömning. Formativ bedömning inom NO-undervisningen är ett relativt outforskat 
område och därför är det av intresse att undersöka hur formativ bedömning kan stödja elevernas 
lärande i naturvetenskap. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som 
helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 
 
I denna studie planerar jag att intervjua ca åtta lärare för att få information om deras 
uppfattningar om och erfarenheter av formativ bedömning, med ett särskilt fokus på NO-
undervisningen. Intervjun kommer att fortgå ca 30-40 minuter. Intervjun kommer med din 
tillåtelse att ljudinspelas för att underlätta efterföljande transkribering. Jag önskar även om 
möjligt att få observera ett lektionstillfälle i NO för att få kunskap om hur och vilka redskap 
(exempelvis lärobok eller digitala verktyg) lärare använder för att formativt stödja eleverna i 
NO-ämnena. Observationen kommer inte att videoinspelas, utan dokumentation sker med hjälp 
av skriftliga anteckningar i ett observationsprotokoll eftersom jag vill skydda lärarnas och 
elevernas integritet så långt som möjligt.  
 
Medverkande lärares namn kommer att fingeras och skolans namn kommer inte att nämnas i 
studien. Allt material kommer att sparas under tiden för arbetet för att sedan förstöras och 
kasseras när examensarbetet är godkänt. Materialet kommer inte att hanteras av någon annan 
än mig och den enda som möjligtvis skulle kunna ta del av någon del av anteckningarna är min 
handledare på Högskolan Dalarna. Då det inte är individerna, utan fenomenet som är av 
betydelse i studien så kommer jag inte att hantera några personuppgifter alls. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. De som vill ta del av 
arbetet kommer att få chansen att göra det.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Cecilia Eriksson    Lena Skoglund 
073-098 06 36    023-77 80 68 
h14cecer@du.se    lsk@du.se  
 
Underskrift     Underskrift 
 
XXXXXX 17 januari 2018 
     
     Ja, jag vill medverka i studien.     
       
     Jag godkänner att intervjun spelas in  
 
Underskrift

mailto:h14cecer@du.se
mailto:lsk@du.se


 

 
 

 

 

Bilaga 2 Informationsbrev elever 
Information om medverkan i studie om hur lärare kan stödja 
elevers intresse för och lärande i naturorienterande ämnen 
 
Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning. Undersökningen kommer 
att studera hur lärare kan stödja elevers lärande i NO genom att exempelvis ge återkoppling 
som för lärandet framåt med hjälp av digitala verktyg eller andra redskap som kan underlätta 
kommunikationen. Anledningen till att ni får hem denna information är för att ert barns lärare 
har tackat ja till medverkan i studien. Klassläraren kommer att intervjuas och sedan observeras 
under en NO-lektion. Observationen kommer inte att spelas in eftersom jag vill säkerställa att 
elevernas och lärarnas integritet skyddas så långt som möjligt, dokumentation av lärarens arbete 
och kommunikation med eleverna sker istället med hjälp av skriftliga anteckningar.  
 
Eftersom eleverna som individer inte är av intresse i studien så kommer inte deras 
personuppgifter att hanteras. Elevernas medverkan kommer inte att påverka deras vardag på 
något annat sätt än att jag kommer att närvara under en NO-lektion. Eleverna kommer inte att 
tillfrågas att göra någonting utöver det vanliga. Avslutningsvis vill jag poängtera att ditt barns 
deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Ditt barn kan när som helst avbryta sitt 
deltagande utan närmare motivering. 
 
De anteckningar som först i samband med observationen kommer inte att hanteras av någon 
annan än mig, förutom möjligtvis min handledare på Högskolan Dalarna. Era barn, läraren och 
skolan kommer inte nämnas vid namn i anteckningar och slutligt material. Materialet kommer 
att sparas under studien för att sedan förstöras och kasseras omgående när examensarbetet är 
färdigställt. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 
Dalarna. De elever och vårdnadshavare som vill läsa resultatet kommer också att få chansen 
att göra det. Se mina och min handledares kontaktuppgifter nedan.    
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Cecilia Eriksson    Lena Skoglund 
0730980636     023-77 80 68 
h14cecer@du.se    lsk@du.se  
 
Underskrift     Underskrift 
 
 
XXXXXX 17 januari 2018 
 
     Ja, jag godkänner att mitt barn medverkar i studien.   
            
     Nej, jag godkänner inte att mitt barn medverkar i studien 
 
Underskrift

mailto:h14cecer@du.se
mailto:lsk@du.se


 

 
 

Bilaga 3 Intervjuguide 
Intervju lärare 
 
Etiska aspekter 
 

Kom ihåg att ditt deltagande är frivilligt och att det när som helst under samtalet är okej att 

avbryta utan motivation. Är det okej om jag spelar in intervjun? När som helst under intervjun 

är det okej att stoppa inspelningen. Jag vill också belysa för dig att det är helt okej om du vill 

vara tyst och fundera över dina svar efter att jag ställt dem.  

Berätta att jag startar inspelningen.  

 

Öppningsfrågor 
• Hur många år har du arbetat som lärare? 

 
• Vilka ämnen har du i din examen?  

 
• Vilka årskurser undervisar du i?  

 
• Har du på något sätt fortbildat dig inom NO? 

 
• Har du någon gång fortbildats i formativ bedömning?  

 

Intervjuns syfte 
 

Syftet med intervjun är att jag ska få ta del av dina upplevelser och erfarenheter av formativ 

bedömning i NO-undervisningen. Jag är också intresserad av att höra dina erfarenheter av hur 

du upplever att användningen av formativ bedömning är ett bra hjälpmedel för att stödja 

elevernas intresse och lärande i de naturorienterande ämnena genom att arbeta formativt i 

klassrummet.  

De sista tio minuterna av intervjun kommer vi ägna åt att tillsammans titta på 

observationsschemat jag konstruerade när jag observerade dig. Tillsammans ska vi se på det 

jag såg och min tanke är att du ska få komma med dina tankar om det jag såg.  

 
Formativ bedömning 
 
Eftersom det är viktigt för studiens trovärdighet så är det viktigt att vi idag behandlar 

begreppen på samma sätt. I studien kommer jag att titta på NO-ämnena fysik, biologi och kemi. 



 

När jag ställer frågor om formativ bedömning idag så är jag intresserad av dina erfarenheter 

av formativ bedömning inom den naturorienterande undervisningen.  

Inför intervjun skulle jag dessutom vilja delge dig min definition av formativ bedömning: 

Formativ bedömning är ett redskap som kan användas under lärprocessen för att synliggöra 

lärande och finna möjligheter till utveckling hos såväl elev som undervisning. Medan summativ 

bedömning används som en slutgiltig bedömning så kan formativ bedömning tillämpas under 

inlärningsprocessen. Syftet med den formativa bedömningen är att leda eleven framåt genom 

att belysa styrkor och svagheter i prestationerna som hen genomför. En av de främsta 

fördelarna med att tillämpa formativ bedömning är att utvärderingen av elevernas resultat kan 

utgöra ett underlag till framtida undervisningsplanering.  

Den formativa bedömningen bygger på fem nyckelstrategier som ska tillämpas vid en 

formativ undervisning. Dessa strategier är:  

• Klargöra, dela samt förstå mål och framgångskriterier för lärande 

• Ta fram belägg för elevprestationer 

• Återkoppling som för lärandet framåt 

• Aktivera eleverna som resurser för varandra 

• Förmå eleverna att ta ansvar för sitt individuella lärande 

Känner du igen dig i denna definition av formativ bedömning? Är det någon del/strategi som 
du inte har definierat som formativ bedömning eller någon del som du vill lägga till? 
 
Frågor som ska ställas om varje nyckelstrategi 

• Dela gärna med dig av några exempel på hur du arbetar med denna strategi inom NO-

undervisningen.  

 

• Hur kan arbetet med denna strategi stödja elevers intresse för och lärande inom de 

naturorienterande ämnena? 

 
• Har du stött på några utmaningar i arbetet med denna strategi? 

 
• Vilka redskap använder du för att kommunicera och stödja eleverna inom denna 

nyckelstrategi? 

 

Klargöra, dela samt förstå mål och framgångskriterier för lärande 



 

• Kan du berätta hur du planerar och genomför din undervisning för att synliggöra och 

diskutera lärandemål i klassrummet? 
 

• Beskriv hur du kan arbeta med att synliggöra framgångskriterier för lärande för 

eleverna? 

 
• Ge exempel på hur du använt verktyg och redskap som hjälpmedel när du kommunicerat 

mål och framgångskriterier med eleverna?  

 
Ta fram belägg för elevprestationer 

• Beskriv hur du arbetat med att ta fram belägg för elevers prestationer med hjälp av 

verktyg eller redskap?  

 

• Beskriv hur din undervisning har förändrats efter en utvärderad formativ bedömning. 
 

• Berätta om dina erfarenheter av att använda formativ bedömning för att finna elevers 

tidigare erfarenheter och kunskaper.  
 

Återkoppling som för lärandet framåt 

• Berätta om hur du arbetar med att lämna formativ återkoppling som belyser för eleven 

var hen är för tillfället, vilka mål som ska uppnås och hur hen kan arbeta mot målet. 

 

• Hur planerar du undervisningen för att låta eleverna arbeta vidare med sina prestationer 

efter att du eller en klasskompis gett dem återkoppling på ett arbete?  

 
• Kan du beskriva hur elever har tillämpat återkopplingen på efterföljande arbeten? 

 
• Har du erfarenhet av att lämna återkoppling till eleverna med hjälp av redskap eller 

verktyg som underlättar kommunikationen mellan dig och eleven?   
 

Aktivera eleverna som resurser för varandra 

• Hur har ditt bedömningsarbete påverkats av att låta eleverna vara delaktiga i 
bedömningen?  
 

• Berätta om hur du arbetat med kamratbedömning för att stödja eleverna?  
 



 

o Upplever du att eleverna efter kamratbedömning reviderat sina arbetssätt utefter det som 

framkom under kamratbedömningen?  

o Kunde eleverna tillämpa återkopplingen de gett andra i sina egna prestationer? 

 
Förmå eleverna att ta ansvar för sitt individuella lärande 

• Hur har ditt bedömningsarbete påverkats av att låta eleverna bli ansvariga för sin egen 

inlärning? 

 

• Vad är dina erfarenheter av att låta eleverna aktiveras som ägare över sin egen inlärning?  

 
• Har du erfarit att elever tagit ett större ansvar för sin kunskapsutveckling? Berätta. 

 
• Kan du beskriva hur elevernas bedömningsförmåga påverkats av de formativa 

arbetssätten? 

 
• Hur upplever du att elevernas förmåga att ta eget ansvar för inlärningen påverkas av 

formativ bedömning?  

 
Övergripande frågor 

• Använder du dig av formativa bedömningsstöd inom NO-undervisningen?  
 

o Hur fungerar de formativa bedömningsstöden som ett stöd för dig i undervisningen, 
bedömningen och utvärderingen?  
 

o Vilka bedömningsstöd har du tillämpat? 
 

o Berätta om dina erfarenheter av att använda dessa för att formativt stödja eleverna inom den 
naturorienterande undervisningen?  

 
• Upplever du att du arbetar mer formativt med vissa förmågemål och kunskapskrav än 

andra? Beskriv gärna vilka och varför.  
 

o Hur upplever du att eleverna stödjs av formativa arbetssätt kopplat till just denna förmåga samt 

kunskapskrav? 

 

• Kursplanerna förmedlar att eleverna ska få utveckla sina förmågor i att arbeta 

systematiskt och detta kopplar även till kunskapskraven att använda utrustning på ett 

säkert sätt, formulera frågeställningar samt utföra dokumentationer och systematiska 

undersökningar. Vad är dina erfarenheter av att arbeta formativt med dessa förmågor 

och kunskapskrav?  



 

 
o Upplever du att elevernas intresse och lärande stöttats genom formativa arbetssätt kopplat till 

dessa kunskapskrav och förmågor?  

o Har du erfarit särskilda utmaningar med att arbeta formativt för att stötta elevernas förmåga i att 

utföra systematiska undersökningar?  

 

• Har du erfarenheter av att formativ bedömning skulle påverka elevers lärande på ett 
annat sätt än vad summativ bedömning skulle tänkas göra i samma situation?  
 

• Upplever du att elevernas förmåga att inhämta naturvetenskapliga begrepp påverkas av 

formativa arbetssätt? 

 
• Har du erfarenheter av att formativ bedömning skulle påverka elever intresse för de 

naturorienterande ämnena?  
 

o Har du erfarenheter av att utforma en undervisning som bygger på elevers intressen?  
 

• Svarar vissa elever på formativ bedömning bättre än andra? Beskriv gärna dina 

erfarenheter och ge exempel. 
 

o Har du erfarit att elevers självförtroende inom den naturorienterande undervisningen har 

påverkats av formativ bedömning?  
 

Avsluta med att tillsammans titta på observationsanteckningarna och anteckna 

lärarens tankar om det  jag observerat (om detta inte redan behandlats under intervjun 

dvs.). 

 

Avslutande frågor 
Sammanfatta det läraren diskuterat och fråga om jag har förstått hen på ett bra sätt.  

• Är det någonting du vill förklara mer ingående eller förklara för att jag ska få en ännu 
mer rättvis bild av det vi diskuterat idag?  

 
Tack för att du ville medverka i studien. Du kommer att få ta del av resultatet om du är 
intresserad av det.  
 
 
 
Hur menar du då?  
Kan du förklara?  
Berätta mer.  
 



 

Bilaga 4 Observationsschema 
Medierande redskap 
 

Klargöra, dela samt förstå mål och framgångskriterier för lärande 

 

Ta fram belägg för elevprestationer 

 



 

Återkoppling som för lärandet framåt 

 

Aktivera eleverna som resurser för varandra 

 



 

Förmå eleverna att ansvara för sitt eget lärande 

 

 
Lärarens kommentarer: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 5 Den formativa bedömningens fem nyckelstrategier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
    

Klargöra, dela 
samt förstå mål 

och 
framgångskriterier 

för lärande 
 

Ta fram belägg för 
elevprestationer 

Återkoppling 
som för 
lärandet 
framåt 

 Aktivera 
eleverna som 
resurser för 

varandra 
 

Förmå 
eleverna att 
ansvara för 

sitt eget 
lärande 

 


	1. Inledning
	2. Bakgrund
	2.1. Styrdokumenten om formativ bedömning
	2.1.1 Kursplanerna för de naturorienterande ämnena

	2.2. Formativ bedömning
	2.2.1. Den formativa bedömningskulturens konsekvenser för lärande

	2.3. Nyckelstrategier för formativ bedömning
	2.3.1. Klargöra mål och framgångskriterier för lärande
	2.3.2. Ta fram belägg för elevprestationer
	2.3.3. Återkoppling som för lärandet framåt
	2.3.4. Aktivera eleverna som resurser för varandra
	2.3.5. Förmå eleverna att ansvara för sitt eget lärande

	2.4. Formativ bedömning inom naturorienterande undervisning
	2.4.1. Elever som aktörer i den naturorienterande undervisningen
	2.4.2. Den formativa bedömningens konsekvenser

	2.5. Medierande redskap och digital teknik
	2.6. Teoretiskt ramverk
	2.6.1. Sociokulturellt perspektiv
	2.6.2. Sociokulturellt perspektiv och formativ bedömning

	2.7. Sammanfattning

	3. Syfte och frågeställningar
	4. Metod
	4.1. Studiens design
	4.1.1. Lärarintervjuer
	4.1.2. Observation

	4.2 Urval
	4.3. Genomförande
	4.3.1. Intervjuer
	4.3.2. Observationer

	4.4. Reliabilitet, validitet, objektivitet och generaliserbarhet
	4.5. Etiska överväganden
	4.6. Analys
	4.6.1. Intervju
	4.6.2. Observation


	5. Resultat
	5.1. Den formativa bedömningens roll i arbetet med att stödja elevers lärande
	5.1.1. Aktivera eleverna i inlärningsprocessen
	5.1.2. Möjliggöra ytterligare lärtillfällen
	5.1.3. Stimulera till en varierande undervisning
	5.1.4. Stödja eleverna i deras proximala utvecklingszon
	5.1.5. Stödja utvecklingen av självbedömningsförmågan
	5.1.6. Stödja intresseutvecklingen

	5.2. Lärares användning av medierande redskap i en formativ bedömningskultur
	5.2.1. Beskrivning av de observerade kontexterna
	5.2.2. Aktivera eleverna i inlärningsprocessen
	5.2.3. Ta fram belägg för elevprestationer
	5.2.4. Synliggöra lämpliga framgångskriterier och strategier
	5.2.5. Aktivera eleverna som resurser för varandra
	5.2.6. Återkoppla till eleverna

	5.3. Sammanfattning

	6. Diskussion
	6.1. Metoddiskussion
	6.1.1. Studiens design
	6.1.2. Urval
	6.1.3. Genomförande
	6.1.4. Studiens objektivitet, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet

	6.2. Resultatdiskussion
	6.2.1. Aktivt engagerade elever i en formativ bedömningskultur
	6.2.2. Använda eleverna som resurser för varandra i en formativ bedömningskultur
	6.2.3. Fokus på intresse och tidigare kunskaper i en formativ bedömningskultur
	6.2.4. Stödja eleverna i deras proximala utvecklingszon


	7. Slutsats
	7.1. Förslag till fortsatt forskning

	Referenser
	Bilaga 1 Informationsbrev lärare
	Bilaga 2 Informationsbrev elever
	Bilaga 3 Intervjuguide
	Bilaga 4 Observationsschema
	Bilaga 5 Den formativa bedömningens fem nyckelstrategier
	Klargöra, dela samt förstå mål och framgångskriterier för lärande
	Förmå eleverna att ansvara för sitt eget lärande

	Återkoppling som för lärandet framåt
	Aktivera eleverna som resurser för varandra


