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Abstract: 
 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares erfarenheter av och syn på for-
mativ bedömning i naturvetenskaplig undervisning i skolans tidigare år. Avsikten 
är att belysa två aspekter av lärares erfarenheter av formativ bedömning, dels hur 
undervisningen påverkas dels vilka möjligheter och utmaningar lärare möter med 
användandet av formativ bedömning i naturvetenskaplig undervisning. Den forsk-
ningsmetod som valdes för att söka svar på frågeställningarna är kvalitativ forsk-
ningsintervju. Sju lärare som undervisar naturvetenskap i skolans tidigare år del-
tog i intervjuerna. Intervjumaterialet har genomgått en innehållsanalys utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar att lärare upplever att formativ bedöm-
ning påverkar undervisning i hög grad exempelvis gällande tidsaspekter, klass-
rumsorganisation, samt elevers delaktighet. I fråga om utmaningar och möjlig-
heter uppgav lärare att tidsfaktorn var en stor utmaning med formativ bedömning 
men det fanns även möjligheter med denna aspekt. Vidare belystes hur formativ 
bedömning bidrog till elevers delaktighet, ansvarstagande och självständighet i 
deras lärande i naturvetenskaplig undervisning.  Slutsatsen blir att formativ be-
dömning påverkar undervisning på ett djupgående sätt och det finns flera utma-
ningar och möjligheter i metoden vilka bidrar till att elever blir aktiva deltagare i 
lärandeprocesser. 
 
 

Nyckelord: Formativ bedömning, naturvetenskaplig undervisning, på-
verkan, utmaningar, möjligheter 
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1 Inledning 
 

Läroplanen för den svenska grundskolan slår fast att utbildningen ska vila på demo-
kratins grund och att alla elever ska ges möjlighet att utveckla förmågor som möjlig-
gör kontinuerligt tillägnande av kunskaper under livets alla faser. Den utbildning som 
skolan tillhandahåller ska gynna elevers delaktighet och ansvarstagande för sitt lä-
rande. Undervisningen ska erbjuda eleverna de förmågor och redskap som är nödvän-
diga för att verka som reflekterande och engagerade samhällsmedborgare i ett kom-
plext, modernt samhälle (Skolverket 2017 s. 1). Eleven förväntas utveckla allt större 
självständighet i sitt lärande, och kompetens att utvärdera sin lärandeprocess i förhål-
lande till sina förutsättningar och de förväntningar vilka formulerats i styrdokumen-
ten. Lärarens uppgift är att stimulera lärande där eleverna får mångskiftande möjlig-
heter att visa sin kunskapstillägnan så långt det är möjligt utifrån deras betingelser 
(Skolverket 2017 s. 18). Under de senaste decennierna har forskning visat att formativ 
bedömning effektivt gynnar lärande (Black m.fl. 2003 s. 5, Shavelson m.fl. 2008 s. 
298). Formativ bedömning är en genomgripande undervisningsmetod som förändrar 
dynamiken och interaktionen i klassrummet (Dixon, Hawe och Parr 2011 s. 365). Na-
turvetenskaplig undervisning innehåller aspekter av undersökande arbetssätt, fråge-
ställande och prövande av hypoteser, samt utveckla ämnesspecifika begrepp. För att 
möjliggöra bedömning av lärandeprocesser i naturvetenskaplig undervisning är forma-
tiv bedömning och bedömning för lärande särskilt lämpligt att använda (Loughland 
och Kilpatrick 2015 s. 128). Med utgångspunkt i skolans uppdrag att ge elever möjlig-
heter att bli aktiva, ansvarsfulla lärande och formativ bedömnings gynnsamma stimu-
lerande av elevers förmåga till självständigt lärande är syftet med detta examensarbete 
att undersöka formativ bedömning i naturvetenskaplig undervisning i skolans tidigare 
år. Undersökningen sker med utgångspunkt i lärares perspektiv. Möjligheter och ut-
maningar som lärare upplever kan uppstå vid tillämpandet av formativ bedömning i 
naturvetenskaplig undervisning ämnas undersökas. Eftersom grundskolan är obligato-
risk och skolans främsta uppgift är att främja elevers förmåga till lärande som varar 
livet ut, är det nödvändigt att undervisningen som bedrivs stimulerar och motiverar 
eleverna att vara aktiva och delaktiga i sitt lärande. Hittillsvarande forskning visar att 
formativ bedömning påverkar och gynnar lärandeprocesser hos både elever och lärare 
och är en väg mot en tillåtande lärandemiljö som engagerar eleverna (Skolverket 2011 
s. 15). Forskning kring formativ bedömning är relativt ny och det finns behov av yt-
terligare forskning för att kasta ljus över de effekter som formativ bedömning får för 
lärande och undervisning (Hirsh och Lindberg 2015 s. 4). Forskningsbehovet kring 
formativ bedömning samt de gynnsamma effekter som formativ bedömning ger på 
elevers lärande som visats i den forskning som finns, är två aspekter som motiverar 
och ligger till grund för denna studie.  
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2 Syfte 
 

Syfte med denna studie är att undersöka hur lärare som undervisar i naturvetenskap i 
skolans tidigare år uttrycker att deras undervisning påverkas av formativ bedömning. 
Två perspektiv av lärares erfarenheter kommer att belysas, dels på vilket sätt naturve-
tenskaplig undervisning påverkas av formativ bedömning, dels vilka utmaningar och 
möjligheter lärare ser med formativ bedömning i naturvetenskaplig undervisning. Stu-
diens syfte ämnas uppnås med hjälp av följande frågeställningar:  
 

 På vilket sätt påverkar, enligt lärare, formativ bedömning undervisning i natur-
vetenskap i skolans tidigare år? 

 Vilka möjligheter och utmaningar beskriver lärare att det finns med formativ 
bedömning i naturvetenskaplig undervisning i skolans tidigare år?  

 

3 Bakgrund 
 
I bakgrunden för denna studie beskrivs formativ bedömning med hjälp av relevant 
forskning. Här redogörs för hur begreppet formativ bedömning kan definieras, samt 
olika aspekter av begreppet. Det görs kopplingar med formativ bedömning till natur-
vetenskaplig undervisning. Vidare följer en beskrivning av det sociokulturella perspek-
tivet på lärande, vilket lyfter fram lärande som en kommunikativ företeelse. Detta gör 
det till ett relevant analysredskap gällande formativ bedömning. Redogörelsen i bak-
grunden bygger på aktuell forskning samt vad Skolverket skriver om formativ bedöm-
ning. 

 
3.1 Bedömning 
 

Skolans verksamhet syftar till att elever approprierar förmågor som anses viktiga för 
att leva och verka i samhället som fullgoda medborgare. Som en del av denna verk-
samhet ingår att bedöma elevers utveckling av dessa förmågor. Bedömningen ska 
svara mot de insatser eleven gör i förhållande till det syfte som undervisningen har. 
Det har i sin tur betydelse för hur undervisning planeras och genomförs så att elever 
kan få bedömning som är relevant i förhållande till undervisningens syfte (Skolverket 
2011 s. 6). Bedömning definieras antingen som summativ eller formativ beroende på 
vilket syfte som avses och tillvägagångssättet av bedömningen. Bedömning med 
summativt syfte kopplas vanligen samman med test eller kartläggning och mäter var 
eleverna befinner sig kunskapsmässigt vid en specifik tidpunkt då testet genomförs 
(Black m.fl. 2003 s. 3, Lundahl 2011 s. 11). Till skillnad mot detta är bedömning som 
ske under själva lärandeprocessen med avsikt att stötta elevers lärande, så kallad for-
mativ bedömning (Skolverket 2011 s. 15, Skolverket 2014 s. 1). Formativ bedömning 
riktar ljuset inte bara mot elevens lärande utan hela lärandesituationen och inverkar 
även på lärarens undervisning (Lundahl 2011 s. 11, Skolverket 2011 s. 15).  
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3.2 Formativ bedömning 

 
I följande avsnitt redogörs för formativ bedömning. Inledningsvis beskrivs en bak-
grund till det växande intresset för denna undervisnings- och bedömningsform. Där-
efter följer olika definitioner av formativ bedömning, samt olika aspekter av formativ 
bedömning Forskningslitteratur ligger till grund för att belysa olika aspekter av forma-
tiv bedömning. I forskning nämns två begrepp: bedömning för lärande och formativ 
bedömning. I denna studie används termen formativ bedömning. 
 

3.2.1 Definition av formativ bedömning 
 
Begreppen formativ bedömning aktualiserades internationellt 1998 i och med utgivan-
det av en litteraturstudie kring forskning om ämnet författad av Paul Black och Dylan 
Wiliam. I denna studie kunde författarna påvisa den gynnsamma effekt som formativ 
bedömning har för lärande (Black och Wiliam 1998 s. 7 Shavelson m.fl. 2008 s. 297). 
Publiceringen av rapporten innebar att intresset för formativ bedömning ökade betyd-
ligt, dels ur ett forskningsperspektiv men även på policynivå (Hirsch och Lindberg 
2015 s. 7). I majoriteten av de vetenskapliga artiklar som ligger till grund för detta exa-
mensarbete hänvisas till denna litteraturstudie (Bell och Cowie 2000 s. 536, Dixon, 
Hawe och Parr 2011 s. 365, Hondrich m.fl. 2015 s. 353, Loughland och Kilpatrick 
2015 s. 128, Swaffield 2011 s. 433).  Den definition som formulerats i Black och Wili-
ams litteraturstudie bildar utgångspunkt för flera andra forskares beskrivning av for-
mativ bedömning. Ett citat dyker upp i flera texter och det finns även med i Wiliam 
och Leahys Handbok för formativ bedömning strategier och praktiska tekniker (2015), vilket 
fungerar som en sammanfattande definition av formativ bedömning. 
 

När belägg för elevens prestation lockas fram, tolkas och används av lärare, elever 

eller deras kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen som förmodligen 

blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut de skulle ha fattat om belägg inte hade 

funnits (Wiliam och Leahy 2015 s. 21) 

 
Flera artiklar använder liknande definition av formativ bedömning, det vill säga att 
tecken på elevens lärande eftersöks, tolkas och används för att främja lärandet. Samti-
digt framkommer att begreppet är omfattande och luddigt att definiera (Black m.fl. 
2003 s 3, Hondrich m.fl. 2015 s. 354). Grundläggande kännetecken för formativ be-
dömning är att förutse och synliggöra elevers föreställningar och lärandeprestationer, 
tolka dessa enskilda elevers lärandeprocesser samt använda denna information till 
återkoppling och instruktioner som svarar mot elevernas föreställningar och bidrar till 
lärandet. Formativ bedömning är en process som handlar om att stötta och synliggöra 
elevers appropriering av förmågor vilka kan hjälpa eleverna att utvecklas till självstän-
diga lärande (Decristan m.fl. 2015 s. 360, Black m.fl. 2003 s. 3, Sabel, Forbes och 
Flynn 2016 s. 1078, Swaffield 2011 s. 435). Formativ bedömning är ofta informell, in-
tegrerad i undervisning och läraktiviteter samt kan ske flera gånger under ett undervis-
ningsmoment. Metoden blir en effektiv lärandeprocess i sig själv (Black m.fl. 2003 s. 
3, Swaffield 2011 s. 436). Det finns en ytterligare aspekt av formativ bedömning som 
en aktivitet planerad i förväg (Decristan m.fl. 2015 s. 360).  
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Användandet av formativ bedömning i undervisningen stannar inte vid tillämpandet 
av en rad specifika strategier och metoder, vilka kan läggas till i den aktuella undervis-
ningen. Denna undervisningsmetod påverkar förståelse kring lärande och innebär en 
genomgripande förändring av interaktionen mellan olika aktörer i klassrummet 
(Dixon, Hawe och Parr 2011 s. 365). Ett ytligt förhållningssätt till formativ bedöm-
ning riskerar att begränsa de möjligheter som finns med metoden. Om fokus enbart 
ligger på användandet av olika formativa tekniker, utan reflektion kring lärandepro-
cesser och dynamik i olika roller i klassrummet, riskerar formativ bedömning bli be-
gränsad. Ett reflekterande över sin praktik är nödvändigt av lärare för att analysera 
kvaliteten på undervisning med formativa inslag (Dixon, Hawe och Parr 2011 s. 376). 
Denna bedömningsmetod även effekt på lärarens undervisning. Genom kontinuerlig 
återkoppling synliggörs hur eleverna tillägnar sig undervisningen och läraren kan ju-
stera undervisningen om önskat utfall inte kommer till stånd (Black m.fl. 2003 s. 5). 
Således är formativ bedömning en metod som bidrar till att stärka elevers lärande ge-
nom att syftet med lärandet konkretiseras och elevernas engagemang i undervisningen 
stimuleras, samtidigt som även lärares undervisningspraktik påverkas av bedömnings-
metoden (Lundahl 2011 s. 12 Skolverket 2011 s. 16, Wiliam och Leahy 2016 s. 25). 
 
Utifrån den övergripande beskrivningen av formativ bedömning har olika strategier 
utvecklats vilka används i klassrummet som formativa metoder. Särskilt framträdande 
är fem strategier, nämligen konkretiserandet av målet med undervisningen, synliggöra 
kunskapstillägnan, återkoppling som är relevant för lärandet, möjliggörandet för ele-
verna att stötta varandras lärande och gynna elevernas egen förmåga att ta ansvar för 
sitt eget lärande (Lundahl 2011s. 12). Skolverkets bedömningsstöd formulerar dessa 
strategier som fem frågor; vad ska eleven lära sig, vad kan eleven redan, hur ska ele-
ven göra för att komma vidare, hur kan eleverna stödja varandras lärande och hur kan 
eleven bedöma och styra sitt eget lärande (Skolverket 2011 s. 16–17). Dessa strategier 
kännetecknande för formativ bedömning innebär att elever aktiveras i undervisningen 
och involveras i bedömningsarbetet. Det kräver en lärandekontext som är öppen och 
trygg för dem som lär, med motiverande, meningsfulla aktiviteter och ett tillåtande 
klimat där alla får lov att vara delaktiga (Skolverket 2011 s. 15, Black m.fl. 2003 s. 5). 
Undervisning där formativ bedömning ingår innebär att hela klassrumsmiljön påver-
kas, i och med att denna typ av undervisning stimulerar interaktion mellan olika aktö-
rer i klassrummet och låter elever bli delaktiga i de olika processer som sker i miljön 
(Black och Wiliam 1998 s. 10, Lundahl 2011s. 85).  
 

3.3 Olika aspekter av formativ bedömning 
 

Utifrån ovan nämnda redogörelse för begreppet formativ bedömning följer här en 
fördjupad beskrivning av olika aspekter av formativ bedömning som är av relevans 
för lärares undervisning.  
 

3.3.1 Tydliga mål 
 
De strategier som kännetecknar formativ bedömning blir verkningslösa om inte tyd-
liga och konkreta mål för lärandet medvetandegörs för eleverna (Loughland och Kil-
patrick 2015 s. 130). Det betyder att undervisningens mål, som ofta kan uppfattas 
som abstrakta och obegripliga för elever, förklaras så att eleverna blir delaktiga i läran-
dets syfte (Skolverket 2014 s. 3, Skolverket 2011 s. 41). För läraren innebär det att me-
todiskt planera undervisningen, med tydligt fokus på målen och en väl genomtänkt 
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plan för vad som ska bedömas, hur det ska bedömas och kontinuerligt återkopplas till 
eleverna (Lundahl 2011 s. 89, Skolverket 2011 s. 18, Wiliam och Leahy 2016 s. 43). I 
naturvetenskaplig undervisning är syftet med undervisningen att eleverna ska appro-
priera ett specifikt förhållningssätt och ges möjlighet till begreppsutveckling relevant 
för de naturvetenskapliga ämnena. Målet för undervisningen blir alltså att tydliggöra 
de förmågor, begrepp och arbetssätt som formulerats i styrdokumenten. Då målet 
med undervisningen tydliggjorts för eleverna, ökar möjligheterna till effektivt, korrekt 
lärande för eleverna (Haug och Ødegaard 2015 s. 641). Under lärandeprocessen ska 
elevernas utveckling jämföras mot de uppsatta målen för att kontrollera att lärandet 
rör det som är avsett (Swaffield 2011 s. 438, Herman m.fl. 2015 s. 345).  
 

3.3.2 Synliggöra lärandet 
 

En signifikant gynnsam effekt av formativ bedömning är att eleverna medvetandegörs 
om och blir delaktiga i sitt lärande (Black m.fl. 2003 s. 5, Herman m.fl. 2015 s. 345). 
Genom läraktiviteter som relaterar till lärandemålen synliggörs hur elevernas lärande 
eller appropriering står i förhållande till undervisningens syfte (Loughland och Kilpa-
trick 2015 s. 139). Läraren bör reflektera noga över vilka aktiviteter som tillämpas så 
att eleverna verkligen får möjlighet att visa dels var de befinner sig kunskapsmässigt 
inledningsvis i ett nytt undervisningsområde, dels hur lärandet utvecklas (Haug och 
Ødegaard 2015 s. 648). Med varierande aktiviteter synliggörs lärandet på skilda sätt. 
Det handlar om muntliga diskussioner och frågestunder, skriftligt, men även om prak-
tiska aktiviteter där eleverna visar sin kunskap i handling (Bell och Cowie 2000 s. 547, 
Haug och Ødegaard 2015 s. 642). Ett annat tillvägagångssätt för synliggörandet av lä-
rande är genom kamratbedömning då eleverna använder varandras arbeten, och väg-
ledning av läraren, för att se möjliga strategier för hur uppgifter kan lösas (Black m. fl. 
2003 s. 19). 
 

3.3.3 Återkoppling 
 
Återkoppling framhålls som det viktigaste kännetecknet för formativ bedömning. Lä-
raren utformar aktiviteter vilka genererar information som visar elevernas lärande. In-
formationen ligger till grund för instruktioner till eleverna så att de kan utveckla sitt 
lärande. Återkopplingen gäller även för läraren. Informationen kan visa att undervis-
ningsaktiviteterna bör revideras för att gynna elevernas lärande (Black m.fl. 2003 s. 3, 
Decristan m.fl. 2015 s. 360, Haug och Ødegaard 2015 s. 649, Loughland och Kilpa-
trick 2015 s. 140). Studier har visat att elevers lärande gynnas då analys av information 
och återkoppling till eleverna är ofta förekommande, både i muntliga lärandesituat-
ioner eller i elevers textproduktion (Herman m.fl. 2015 s. 363). Det är nödvändigt att 
återkopplingen relatera till lärandemålen för undervisningen för att relevant begrepps-
utveckling hos eleverna ska ske (Haug och Ødegaard 2015 s. 649). I exempelvis natur-
vetenskaplig undervisning är det viktigt att lärare lockar fram elevers idéer och för-
ställningar om olika fenomen och begrepp, och återkopplar mot dessa så att eleverna 
får möjlighet att utveckla begreppsförståelse (Sabel, Forbes och Flynn 2016 s. 1079). 
Genom att ge stöttande ledtrådar till hur eleven kan nå fram till korrekta lösningar på 
problem, främjas lärandet i betydligt högre grad än då det korrekta svaret meddelas 
direkt (Black och Wiliam 1998 s. 52). Det innebär dessutom att tid för att ge framåt-
riktad återkoppling och möjlighet för eleven att bearbeta denna återkoppling finns 
med från början av planeringen (Skolverket 2011s. 43). Återkoppling kan ha positiv 
eller negativ effekt, med andra ord innebär inte återkoppling effektivt lärande per 
automatik. Negativa effekter av återkoppling uppstår när informationen riktas mot 
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egenskaper hos eleven. Uppgiftsrelaterad återkoppling, där informationen handlar om 
hur eleven hanterat lärandeuppgifter är däremot gynnsamt för lärandet (Black och 
Wiliam 1998 s. 51). Lärare bör alltså sträva efter kvalitativ återkoppling som fokuserar 
på information relevant för de uppgifter som eleverna ska genomföra (Lundahl 2011 
s. 128). Förutom relevanta verktyg för att kunna genomföra formativ bedömning be-
höver lärare dessutom modeller för elevers lärande för att kunna förbättra metoder att 
tolka och analysera resultaten på elevers arbeten (Black och Wiliam 1998 s. 37).  
 

3.3.4 Situerat lärande 
 

Innebörden av situerat lärande i det här sammanhanget handlar om meningsfulla akti-
viteter som sker i ett sammanhang där eleverna känner trygghet och det finns en över-
enskommelse om att målet för aktiviteterna är gemensamt lärande (Black m. fl. 2003 
s. 5). Situerat lärande är hämtat från det sociokulturella perspektivet och begreppet 
valdes för att understryka kontextens betydelse för meningsskapande och lärande 
(Säljö 2014 s. 135). Det situerade lärandet har i detta sammanhang flera komponenter. 
Det rör sig om undervisningsämnet, de aktiviteter som läraren planerat, lärarens kun-
skap om eleverna och gruppen av individer som förväntas appropriera nya medier-
ande artefakter (Bell och Cowie 2000 s. 551, Webb och Jones 2009 s. 180). Konkreta 
exempel är de frågor som läraren ställer samt hur frågorna ställs. En liten detalj som 
att förlänga väntetiden för eleverna att fundera på hur de ska svara på en fråga som 
ställts påverkar radikalt delaktigheten bland eleverna (Black 2003 s. 7). Vidare vilka 
metoder som används för att alla elever ska ges möjlighet att synliggöra lärandet, som 
exempelvis ”no-hands-up”, ”trafikljus-metoden” eller ”two-stars-and-a-wish” (Webb 
och Jones 2009 s. 169). Missförstånd kan vara en medierande artefakt för att bidra till 
begreppsutveckling hos eleverna. Missförstånd blir redskap i lärandet på väg mot mer 
relevant förståelse av begrepp, fenomen och förhållningssätt (Black m.fl. 2003 s. 5). 
Men för att missförstånd ska kunna användas, eller alla elever ska kunna delta i grupp-
diskussioner är det nödvändigt med en tillåtande och empatisk lärandemiljö. Alla ak-
törer, inklusive läraren, behöver visa tolerant och öppet förhållningssätt gentemot 
varandra för att det optimala lärandet ska ske. Lärarens uppgift blir att uppmuntra ele-
ver att våga visa sitt lärande även om det ibland kan bli fel och att stötta öppenhet 
och ärlighet i klassrummet (Black m. fl. 2003 s. 5, Webb och Jones 2009 s. 180). Dis-
kussioner och frågestunder som sker i helklass eller i grupp är inte bara redskap för att 
ta reda på var eleverna befinner sig i lärandet, utan dessutom lärandeaktiviteter i sig 
själva. I gemensamma diskussioner blir eleverna delaktiga och engagerade och får 
möjlighet att tillägna och fördjupa sin egen förståelse (Swaffield 2011 s. 440, 443). 
 

3.3.5 Elever som resurser för sitt eget och andras lärande 
 
Genom tillämpandet av formativ bedömning i undervisningen förändras rollerna mel-
lan olika aktörer i klassrummet. Formativ bedömning innebär att den är elev-centre-
rad (Dixon, Hawe och Parr 2011 s. 366, Sabel, Forbes och Flynn 2016 s. 1078). I 
undervisning där elever tillåts vara resurser för varandras lärande ökar motivationen 
hos de lärande. Studier har visat att självbedömning stärker elevers engagemang i 
skolarbetet, och medverkar till att eleverna blir aktiva i sitt lärande än enbart passiva 
mottagare av kunskapsstoff (Black m.fl. 2003 s. 4, Bell och Cowie 2000 s. 549, Swaffi-
eld 2011 s. 440). Lärandemål kan konkretiseras tydligare elever emellan, kommunikat-
ion mellan elever och lärare förbättras och det ger möjlighet för läraren att observera 
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elever när de bedömer och stöttar varandra (Black 2003 s. 10). Forskning visar att lä-
randet i kamratbedömningssituationer blir mest gynnsamt om den kunskapsmässiga 
skillnaden mellan eleverna inte är alltför stor (Decristan m.fl. 2015 s. 360). Kamratbe-
dömning är en gynnsam metod för att utveckla elevers förmåga att förstå lärandemå-
lens kriterier och på vilka olika sätt dessa mål kan uppnås, vilka problem olika elever 
kan stöta på när de grenomföruppgifter och vilka strategier som passar för deras upp-
gift (Dixon, Hawe och Parr 2011 s. 366). Utmaningar med självbedömning är bland 
annat att elever kan ha svårt att överge felaktiga uppfattningar som de kan bära med 
sig. Detta bemöts med diskussioner som låter eleverna reflektera över rimligheten i 
missförstånd (Black m.fl. 2003 s. 4). Det är viktigt att läraren har kunskap och för-
måga att tillhandahålla lärandeaktiviteter som möjliggör för eleverna att interagera 
med varandra och utveckla självständighet i det gemensamma lärandet.  För att väg-
leda eleverna i självbedömning bör lärare tillhandahålla modeller för problemlösning, 
men dessutom behöver lärare vara medvetna om elevernas egna modeller för hur de 
löser problem (Black och Wiliam 1998 s. 30, Dixon, Hawe och Parr 2011 s. 375). Det 
finns ett flertal metoder att använda vid själv- eller kamratbedömning, till stöd för ele-
verna när de blir involverade i bedömningsarbetet. En metod är ”two-stars-and-a-
wish,” där elever tittar på varandras arbeten och lämnar två positiva kommentarer och 
en önskan om förbättring (Lundahl 2011 s. 138, Skolverket 2011 s. 45, Wiliam och 
Leahy 2016 s. 183). Läraren kan låta eleverna använda tre olikfärgade muggar eller lik-
nande för att visa om de förstår eller har svårt att följa med under pågående genom-
gångar, så kallade ”trafikljus-metoden” (Skolverket 2011 s. 45. Wiliam och Leahy 2016 
s .215). Nackdelen med självskattningar som ”trafikljus-metoden”, kan vara att ele-
verna inte är fullt klara över om de verkligen har förstått undervisningen, men visar 
att de förstår. Ett sätt att komma undan det är att koppla tydliga kriterier till vad som 
menas att kunna ett visst begrepp eller lär-objekt. En följdfråga kan vara om eleven är 
beredd att förklara för en kamrat (Wiliam och Leahy 2016 s. 216–217). Gynnsamt för 
elevers lärande är att låta dem arbeta med elevarbeten, alltså använda elevers lösningar 
på uppgifter eller texter för att visa hur uppgifter kan utföras. Det ger möjligheter för 
elever att få nya synvinklar på hur uppgifter kan lösas, samt att se elevarbeten med 
olika kvalitet (Skolverket 2014 s. 5, Lundahl 2011 s. 98). En undervisning som tilläm-
par elever som resurser för varandras lärande kräver väl genomtänkt planering och tid 
för elevernas bedömningsarbete (Skolverket 2011 s. 45). Själv-och kamratbedömning 
är svårt särskilt för yngre elever och för dem som inte är vana. Därför är det nödvän-
digt att låta eleverna träna på att läsa och tolka lärandemål, kunskapskrav och matri-
ser, samt att bedöma sina egna och sina kamraters arbeten. Det är en långsiktig trä-
ning som måste pågå under hela skolgången (Skolverket 2014 s. 5).  
 

3.4 Lärarens betydelse; samt utmaningar och möjligheter vid tilläm-
pandet av formativ bedömning 
 
Effektivt användande av formativ bedömning ställer höga krav på lärares skicklighet 
och ämneskunskap. Goda ämneskunskaper möjliggör insikter i grundläggande be-
grepp som elever behöver tillägna sig, samt förståelse för de missförstånd som elever 
kan bära med sig. En kunnig, skicklig lärare har förmågan att använda elevers missför-
stånd som en del i lärandeprocessen (Bell och Cowie 2000 s. 548, Hondrich m.fl. 
2015 s. 356). Det finns forskning som visar att lärare i de tidigare åren många gånger 
saknar djupare ämneskunskap i naturvetenskaplig undervisning (Hondrich m.fl. 2015 
s. 356). Brist på djupare ämneskunskap påverkar skickligheten hos läraren att söka ef-
ter relevant information i elevernas förförståelse kring undervisningens syfte, vilket 
påverkar återkopplingen (Haug och Ödegaard 2015 s. 645, Sabel, Forbes och Flynn 
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2016 s. 1080). Vidare är formativ bedömning inte en självklar undervisningsmetod för 
många lärare, förmodligen beroende på brist på insikt i hur metoden kan tillämpas i 
naturvetenskaplig undervisning. Genom kompetensutveckling med fokus på formativ 
bedömning kan lärares skicklighet i att fånga elevers föreställningar i naturvetenskap 
och stötta relevant lärande utvecklas (Sabel, Forbes och Flynn 2016 s. 1079 - 1080). 
 
En signifikant faktor som påverkar användandet av formativ bedömning är den 
grundläggande syn på lärande som läraren har. Med en grundsyn som ser formativ be-
dömning som en djupgående pedagogisk metod om lärande finns större möjligheter 
att framgångsrikt implementera metoden i undervisningen. Däremot om formativ be-
dömning ses som en uppsättning metoder och tekniker utan reflektion kring vad som 
är målet med användandet av dessa tekniker, är formativ bedömning inte lika effektivt 
för lärandet (Dixon, Hawe och Parr 2011 s. 374, Webb och Jones 2009 s. 166). Många 
gånger är lärarens syn på lärande en outtalad föreställning. Vare sig lärares föreställ-
ningar kring lärande är uttalade eller underliggande, är det en faktor som definitivt på-
verkar tillämpandet av formativ bedömning (Dixon, Hawe och Parr 2011 s. 376). Stu-
dier visar att lärares syn på elever och lärande förändras vid användandet av formativ 
bedömning. Istället för fokus på läraren som förmedlar information, skiftas fokus till 
att stötta elevers lärande, ett elev-centrerat fokus. Lärare utvecklar en mer dynamisk 
syn på lärande, att elevers förmågor till lärande inte är fixerad utan dynamiska och 
möjliga att utveckla (Black m.fl. 2003 s. 6). Förändringen kan vara långsam men är 
ofta genomgripande. Detta kan upplevas som en utmaning för lärare (Bell och Cowie 
2000 s. 539, Black m. fl. 2003 s. 5, Webb och Jones 2009 s. 182). Lärare behöver en 
medvetenhet om vilket lärande som verkligen sker, vilket inte alltid är det samma som 
det avsedda lärandet (Swaffield 2011 s. 438). Flera studier belyser att formativ bedöm-
ning ofta är en implicit del av undervisningen. Många gånger sker återkommande åter-
koppling och elever är resurser för varandras lärande, utan att läraren är medveten om 
att det handlar om den metoden (Bell och Cowie 2000 s. 541). Olika forskningsartik-
lar belyser att formativ bedömning har två olika aspekter, integrerad, informell och 
oplanerad, samt planerad formativ bedömning. Planerad formativ bedömning lyfter 
fram metoden med konkreta mål och återkoppling, samtidigt som det stöttar de lärare 
som inte är vana vid bedömningsmetoden och som kanske inte har djupare ämnes-
kunskaper vilket kan påverka effekten av formativ bedömning (Bell och Cowie 2000 
s. 541, Hondrich m. fl. 2015 s. 367, Sabel, Forbes och Flynn 2016 s. 1094,  
 
Gynnsamma effekter av formativ bedömning, har forskning visat, är förutom förbätt-
rat lärande, delaktighet och självständighet för eleverna i deras lärande, även ökad mo-
tivation och effektivare undervisning hos lärare (Swaffield 2011 s. 447). Studier visar 
att då lärare får utrymme att utforska formativ bedömning i sin kompetensutveckling 
och forma sin egen version av metoden, är en framgångsrik väg för att implementera 
formativ bedömning i skolverksamheten (Hondrich m.fl. 2015 s. 367). En signifikant 
utmaning med formativ bedömning är tidsaspekten, då denna metod tar tid och extra 
arbete i anspråk för planering och återkoppling (Hondrich m.fl. 2015 s. 356). Lärare 
bör redan i planeringsstadiet av undervisningen fundera över hur den formativa be-
dömningen ska tillämpas i undervisningen (Skolverket 2011 s. 18, 27). Bedömningen 
blir en pågående process i undervisningen, där information av elevers lärande konti-
nuerligt samlas in med olika metoder. Effekten av undervisningen som visas med 
hjälp av olika formativa metoder utvärderas. Med utvärderingen som underlag kan lä-
raren ändra sin undervisning efter elevernas förutsättningar (Skolverket 2011 s. 16). 
För att få en komplett bild över elevernas progression mot målen är det viktigt att 
undervisningen, samt bedömningsmetoderna är varierade (Lundahl 2011 s. 73). Det 
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faktorer som måste tas i beaktande vid planering är exempelvis hur själv- och kamra-
tebedömning ska organiseras, hur mycket tid som ska ges till dessa moment. Eleverna 
måste dessutom ges möjlighet att bearbeta den återkoppling de fått, för att bedöm-
ning ska anses formativ. Det är hänsyn läraren behöver ta vid planeringsstadiet (Skol-
verket 2011 s. 41). Förutom olika bedömningsverktyg, behöver lärare dessutom ut-
veckla metoder att analysera elevarbeten och prestationer, för att bemöta och åter-
koppla på ett formativt sätt (Black och Wiliam 1998 s. 37).  
 

3.5 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
 
Formativ bedömning är en pågående, interaktiv process i undervisningen med fokus 
på elevens lärande (Bell och Cowie 2000 s. 539, Dixon, Hawe och Parr 2011 s. 366, 
Webb och Jones 2009 s. 165). Forskningsstudier om naturvetenskaplig undervisning 
lyfter fram betydelsen av att synliggöra elevernas tänkande och föreställningar om na-
turvetenskapliga fenomen och stötta begreppsutvecklingen hos eleverna med hjälp av 
dialog och återkoppling (Bell och Cowie 2000 s. 538, Harlen 2001 s. 63, Sabel, Forbes 
och Flynn 2016 s. 1079, Swaffield 2011 s. 435). I denna mening är formativ bedöm-
ning en språklig och kommunikativ lärandeprocess och därmed är ett sociokulturellt 
perspektiv lämpligt i analysen av denna undervisningsmetod. Det är skälet till att detta 
perspektiv valdes som analysverktyg i föreliggande uppsats.  
 
Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande i kommunikation och samspel 
mellan olika individer eller mellan individ och omgivning (Säljö 2014 s. 66, Säljö och 
Wyndhamn 2002 s. 25). Detta synsätt skiljer sig från det konstruktivistiska perspekti-
vet där lärande är en process som sker inom individen. Med ny information utifrån 
som fogas till redan existerande erfarenheter hos individen bygger den lärande ny 
kunskap som en kognitiv aktivitet (Säljö 2014 s. 65). I det sociokulturella perspektivet, 
däremot är det inte tillräckligt att se lärande som enbart en process inom individen, 
utan kunskap existerar, eller utspelas, mellan människor och utvecklas i ett kommuni-
kativt samspel (Säljö 2014 s. 37, Säljö och Wyndhamn 2002 s. 25, Schoultz 2002 s. 
44). Den värld som vi tar del av möter vi inte direkt utan vi tar till oss världen genom 
förtolkningar som den sociala omgivningen tillhandahåller (Säljö 2014 s. 66). För att 
förstå och interagera med världen omkring oss behöver vi tillägna oss de förtolk-
ningar som krävs för olika diskurser. Dessa förtolkningar kallas medierande artefakter 
och är nödvändiga för att skapa mening. I ett sociokulturellt sammanhang kan man se 
kunskap som ”varm”. Det betyder att kunskap är en dynamisk process i ett socialt 
samspel i en kulturell och historisk kontext, och kunskapen förändras hela tiden, när 
individerna blir allt mer förtrogna med de artefakter som behövs (Säljö 2014 s. 26). 
Kommunikation är avgörande för lärande och utveckling enligt det sociokulturella 
perspektivet. Även när det kommer till tänkande ses det som en form av kommunika-
tiv verksamhet. Det sker i ett sammanhang och det sker mellan människor. Nya insik-
ter kan erövras genom tänkande aktiviteter som delas mellan människor (Säljö 2014 s. 
111). Ytterligare en viktig faktor inom det sociokulturella perspektivet är att se på lä-
rande som situerat. Enligt det sociokulturella perspektivet är lärandet avhängigt det 
sammanhang där det sker. Människors agerande och förståelse är en del av samman-
hanget och olika situationer påverkar hur individer agerar och presterar. Inom socio-
kulturellt perspektiv delas sammanhang, eller kontext in i fyra områden, fysisk kon-
text, kognitiv (mental), kommunikativ och historisk (Säljö 2014 s. 135). Detta innebär 
i sin tur att människors handlingar, vare sig det gäller intellektuella aktiviteter såsom 
olika textkommunikationer, eller mer praktiska göromål, påverkas av den kontext där 
handlingen sker. Tänkande eller handlande kan inte lyftas ut och analyseras utanför 
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sitt sammanhang, eftersom sammanhanget influerar tänkandet och handlandet. I en 
undervisning där elever ges möjligheter att utbyta idéer och tankar blir eleverna del-
aktiga i och stöttar varandras appropriering. Det uppstår interaktion där eleverna 
tillägnar sig nya redskap eller artefakter (Lundahl 2011 s. 119).  
 
Viktiga begrepp inom det sociokulturella perspektivet är appropriering, den proximala 
utvecklingszonen och medierande artefakter. Appropriering är den process då indivi-
den erövrar nya medierande artefakter, eller med andra ord, tillägnar sig ny kunskap 
(Säljö och Wyndham 2002 s. 25). Den proximala utvecklingszonen är det område i lä-
randet där den lärande ännu inte har erövrat medierande artefakter men är på god 
väg, det vill säga nya kunskapsområden för den lärande. Här behövs stöttor av olika 
slag för att hjälpa den lärande utveckla förtrogenhet med nya redskap. Det är i den 
närmaste proximala zonen som lärande, eller appropriering, kommer till stånd. Det 
sker med hjälp av kommunikativ stöttning (scaffolding). Den som lär får hjälp av en 
mer kompetent och erfaren person (Säljö 2014 s. 123). Ur den aspekten blir avståndet 
mellan där eleven befinner sig i förhållande till syfte eller målet med undervisningen 
ett tydliggörande av den närmaste proximala zonen. Många vetenskapliga artiklar be-
skriver formativ bedömning som att överbrygga ”gapet” mellan där eleven befinner 
sig i lärandet och lärandemålet, med andra ord den proximala zonen (Black m. fl. 
2003 s. 3, Herman m. fl. 2015 s. 345, Hondrich m.fl. 2015 s. 354). Läraren eller kam-
raterna i undervisningssituationen är de mer kunniga som hjälper den lärande över 
den proximala zonen (Dixon, Hawe och Parr 2011 s. 366). Olika formativa metoder 
blir stöttor som hjälper lärandet. Inom naturvetenskap blir de specifika begrepp och 
modeller som beskriver fenomen och företeelser, samband som kännetecknar natur-
vetenskapen viktiga medierande artefakter som eleverna behöver appropriera för att 
uppnå korrekt kunskap. Även de formativa metoderna kan kallas artefakter, konkreta 
eller abstrakta. Återkopplingsmetoder som ”2 two stars and a wish” eller ”trafikljus-
metoden” är exempel på konkreta artefakter.  Längre betänketider vid frågeställningar 
och tekniker för hur frågor ska ställas är abstrakta medierande artefakter. Dessa medi-
erande artefakter omvandlar lärarens praktik i klassrummet (Webb och Jones 2009 s. 
169). Vidare är olika medierande artefakter användbara för att utveckla ett tillåtande 
klassrumsklimat som kännetecknas av öppenhet och där misstag ses som steg i läran-
det (Webb och Jones 2009 s. 180).  
 

3.6 Formativ bedömning och naturvetenskaplig undervisning i sko-
lans tidigare år 
 
Genom undervisning i naturvetenskap i skolan ska elever ges möjlighet att appropri-
era medierande artefakter som gör dem kompetenta aktörer i ett komplext samhälle. I 
styrdokumenten belyses aspekter såsom att se samband och företeelser, ställa frågor 
och genomföra systematiska undersökningar, specifika begrepp för naturvetenskaplig 
undervisning. Vidare ska eleverna tillägna sig ingående kännedom om ”begrepp, mo-
deller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklats i samspel med erfarenheter 
från undersökningar av naturen och människan” (Harlen 1996 s. 10, Skolverket 2016 
s.9). Undervisning i naturvetenskap kännetecknas av undersökande arbetssätt som ut-
går från en frågeställning eller hypotes vilken prövas genom insamlandet av empiriskt 
bevis eller genom experiment (Hondrich m. fl. 2015 s. 358). Begreppsutveckling är 
centralt för naturvetenskaplig undervisning, då området omfattar specifika begrepp 
för att förklara fenomen och teorier. Begreppen är beroende av den diskurs de an-
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vänds i, och kan ha helt olika betydelse i olika sammanhang. Det betyder att unga ele-
ver behöver stöttning för att nå korrekt begreppsutveckling, vilket är en av undervis-
ningens stora uppgifter (Bell och Cowie 2000 s. 538). 
 
Forskning visar att unga elever har många föreställningar och förklaringar till olika na-
turvetenskapliga fenomen med i sig i bagaget när de börjar skolan. Dessa föreställ-
ningar, som de fått med sig från föräldrar eller andra källor i det omgivande närsam-
hället, kan fungerar i det vardagliga livet, men är inte relevanta ur ett vetenskapligt 
perspektiv. Lärarens uppgift blir att i första hand synliggöra dessa föreställningar för 
att kunna möta och utmana föreställningarna med avsikt att gynna begreppsutveckling 
som är relevanta i förhållande till naturvetenskapen (Bell och Cowie 2000 s. 538, 
Decristan m.fl. 2015 s. 360, Sabel, Forbes och Flynn 2016 s. 1079, Hondrich m.fl. 
2015 s. 354). Elever förväntas genomföra laborationer och pröva hypoteser, vilket in-
nebär att naturvetenskaplig undervisning präglas av processer. Därmed är formativ 
bedömning synnerligen lämpligt att synliggöra och stötta elevers lärande, samt som 
redskap för lärarens bedömningsarbete (Loughland och Kilpatrick 2015 s. 128). For-
mativ bedömning är ett effektivt redskap för att stärka elevers lärande i naturveten-
skap. Genom att bygga på elevernas egna uppfattningar och föreställningar, kan den 
interaktion som sker i formativ bedömning leda eleverna till att appropriera förståelse 
som är vetenskapligt vedertagen (Cowie och Bell 2000 s. 538). Det är viktigt att pla-
nera och genomföra varierande lärandesituationer för att samla information om ele-
vers förståelse och begreppsutveckling (Cowie och Bell 2000 s. 547). 
 

4 Metod 
 
Följande avsnitt kommer att beskriva metoden för insamlandet av data, vilken i detta 
fall är kvalitativ intervju. De skäl som ligger till grund för valet av kvalitativ intervju 
som metod kommer att redogöras. Därefter beskrivs urval och genomförande, följt 
av forskningsetiska aspekter. Slutligen redogörs för studiens validitet och reliabilitet.  
 

4.1 Val av metod 
 
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur lärare uttrycker sig om formativ be-
dömning i undervisning i naturvetenskap i skolans tidigare år. Inledningsvis var tan-
ken att genom observation av undervisning, samt med kompletterande intervjuer av 
verksamma lärare undersöka hur lärare beskriver formativ bedömnings påverkan på 
naturvetenskaplig undervisning i skolans tidigare år. Detta tillvägagångssätt visade sig 
dock inte genomförbart på grund av de tidsramar som denna studie begränsas av. Al-
ternativet blev att istället genomföra kvalitativa intervjuer med ett lämpligt antal verk-
samma lärare, genomföra en innehållsanalys av intervjumaterialet och dra slutsatser på 
grundval av frågeställningarna för denna studie. 
 

4.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 
 

Med kvalitativa undersökningsmetoder och analyser eftersträvas en helhetsbild av un-
dersökta företeelser. Om undersökningen syftar till att belysa människors attityder 
och erfarenheter på ett djupare plan, är det användbart med metoder som kvalitativ 
intervju (Larsen 2009 s. 22–23). Då denna studie är tänkt att undersöka lärares erfa-
renheter och syn på hur formativ bedömning påverkar naturvetenskaplig undervis-
ning i grundskolans tidigare år, är det lämpligt att välja kvalitativ intervju som metod. 
Tiden för arbetet är begränsad samtidigt som det finns stora möjligheter att få fram 
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varierande aspekter av ämnet genom intervjuer (Larsen 2009 s. 23). Det finns flera 
fördelar med kvalitativa intervjuer, bland annat att möta informanterna personligen 
vilket motverkar bortfall, få en djupare bild av undersökningsobjektet och tillförsäkra 
sig om validitet genom möjligheten att be informanterna att utveckla sina svar om det 
finns risk för missförstånd (Larsen 2009 s. 26–27). Svagheter med kvalitativa inter-
vjuer är att data inte är lika generaliserbar som vid kvantitativa metoder, de tar mycket 
tid i anspråk vid utförandet, samt att intervjusituationen kan påverka informantens ut-
sagor (Larsen 2009 s. 27). Vid kvalitativa intervjuer får informanten beskriva och för-
klara med egna ord och kan berätta mer detaljerat än vad som kan ske vid en kvantita-
tiv undersökning (Kvale och Brinkman 2014 s. 47). Det är nödvändigt med lyhördhet 
och finkänslighet hos forskaren för att kunna nå fram till informanten och få del av 
de erfarenheter som informanten förväntas dela med sig av. Det är en skicklighet som 
måste tillägnas under en längre tid, den kvalitativa intervjun kan liknas vid ett hant-
verk (Kvale och Brinkman 2014 s. 86). De intervjuer som genomfördes för denna stu-
die var av semi-strukturerad karaktär där informanterna tilläts tala fritt och dela med 
sig av egna erfarenheter och upplevelser kring ämnet (Larsen 2014 s. 84). Till hjälp för 
att genomföra intervjuerna användes en intervjuguide (Bilaga 1) som bestod av en 
uppsättning frågor och stödord vilka byggde på undersökningens frågeställningar. I 
förberedelsearbetet inför intervjun framställdes två intervjuguider. Den ena intervju-
guiden med fokus på forskningsfrågorna och den andra med intervjufrågorna, vilken 
tar hänsyn både till intervjuns innehåll och genomförande (Kvale och Brinkman 2014 
s. 173). Intervjuguiden som ligger till grund för intervjuerna i denna studie använder 
forskningsfrågorna som utgångspunkt för formulerandet av intervjufrågorna. 
 

4.3 Urval 
 

Inledningsvis var avsikten att intervjua lärare som är verksamma ifrån förskoleklass till 
årskurs 3. För att få ut ett datamaterial som i tillräcklig grad kan besvara frågeställ-
ningarna ansågs 7 till 8 informanter vara lämpligt. Det visade sig snart vara svårt att 
hitta tillräckligt många informanter för undersökningen. Nästa steg blev att utöka ur-
valet till lärare verksamma även i årskurs 4 till 6. Förfrågan om möjlighet att få inter-
vjua lärare för denna studie sändes elektroniskt till fem kommunala skolor samt, en 
fristående skola, i en medelstor kommun i södra Sverige. Orsaken till valet av skolor i 
denna kommun var att göra arbetsgången hanterbar med personliga möten vid inter-
vjuerna. Sju lärare från tre skolor accepterade att delta i intervjuerna. Fyra lärare var 
verksamma på en skola, av de övriga kom en lärare från en skola och de två reste-
rande från ytterligare en skola. Två av lärarna undervisade i årskurs 4 och 5, medan 
resterande var verksamma i årskurserna 1 till 3. Utbildningsbakgrund och arbetslivser-
farenhet varierade stort mellan informanterna, vilket kan ses som en fördel och ge va-
riation i datamaterialet. Alla lärare utom en hade NO-kompetens i sin utbildningsbak-
grund. Två lärare hade behörighet att undervisa upp till årskurs 9, de övriga upp till 
årskurs 7, men de hade enbart undervisat upp till årskurs 3. Lärarnas arbetslivserfa-
renhet varierade mellan två och 30 år. Det var som följer; 2, 4, 10, 12, 17, 23 och 30 
års erfarenhet av undervisning. Då flertalet lärare kommer från samma skola kan det 
ses som en svaghet i studien. Å andra sidan har lärarna varierande arbetslivserfarenhet 
och vissa lärare har arbetat länge på skolorna medan andra är ganska nyanställda. 
Detta ger variation av lärarnas erfarenheter inom yrket, och kan resultera i varierande 
uppfattningar om formativ bedömning i naturvetenskaplig undervisning.  
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4.4 Genomförande 
 

Det första steget i genomförandet av denna studie var att kontakta rektorer på olika 
skolor som hade årskurs 1 – 6. Förfrågan om lärare ville delta i intervjuer skickades 
med elektronisk post, i form av ett informationsbrev som redogjorde för syftet med 
intervjun. Responsen på detta utskick blev mycket liten, endast 3 lärare svarade på 
mejlet. Dessa svar återkopplades genom att ett dokument med intervjufrågor skicka-
des ut, samt att tid för intervju inplanerades. En av lärarna som besvarade mejlet, 
kontaktade själv en av sina kollegor, som också deltog i intervjun. De övriga lärarna 
kontaktades på sina skolor, informerades om undersökningen och intervjutillfällena 
planerades in. Intervjuerna genomfördes på respektive lärares skola. Före intervjun 
skickades en intervjumall ut med frågorna för att förbereda informanterna inför mö-
tet. Vid intervjutillfället fick informanterna läsa och underteckna ett informationsbrev 
(bilaga 2) som upplyste om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt, informanterna 
kommer att avidentifieras i undersökningen och att de när helst de vill kan dra sig ur 
intervjun. Intervjuerna spelades in med digitala hjälpmedel samtidigt som stödanteck-
ningar gjordes under hela intervjun. En av de intervjuade lärarna ville inte bli inspelad 
på band och i det fallet ligger stödanteckningarna till grund för utskrift av data. Vid 
ett tillfälle deltog två lärare gemensamt vid intervjun, till följd av praktiska och tids-
mässiga omständigheter. Intervjuerna varade mellan 20 och 30 minuter. Sammanlagt 
deltog 7 lärare vid 6 intervjutillfällen. Efter genomförd intervju har transkribering av 
materialet genomförts. Transkriberingen har inte varit helt ordagrann utan pauser och 
utsvävningar från ämnet har inte inkluderats i transkripten.  

 
4.5 Forskningsetiska aspekter 
 

All forskning som bedrivs i Sverige måste följa forskningsetiska krav för att bli god-
känd. Avsikten med detta är att se till att den forskning som bedrivs är till nytta för 
samhället och dess invånare, samt inte kränker individers rättigheter. Forskaren måste 
ta hänsyn till dessa faktorer och väga forskningens nytta mot hänsyn till individers 
skydd. Med avsikt att gagna forskning av hög kvalitet och stödja individers rättigheter 
vid forskningsprojekt har Vetenskapsrådet framtagit en uppsättning krav och rekom-
mendationer för forskaren att följa. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002 s. 7). Informations-
kravet handlar om att deltagarna i en forskningsstudie ska underrättas om vilken roll 
de har i undersökningen samt att medverkan i forskningsstudien är helt frivilligt. Per-
soner som deltar i forskningsstudier har rätt att avbryta sitt deltagande när de så öns-
kar (Veteskapsrådet 2002 s. 7). Samtyckeskravet innebär att forskaren behöver delta-
garnas samtycke innan en forskningsstudie tar sin början. Där det krävs ska samtycke 
inhämtas av vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2002 s. 9). Det tredje huvudkravet är 
konfidentialitetskravet vilket innebär att personliga och identifierbara uppgifter om 
forskningsstudiens deltagare ska skyddas från insyn av obehöriga utomstående. Upp-
gifter ska skyddas genom sekretess, hanteras och förvaras på ett sådant sätt att utom-
stående inte ska kunna känna igen dem som deltagit i projektet (Vetenskapsrådet 2002 
s. 12). Nyttjandekravet slutligen rör hur insamlad information om deltagare i forsk-
ningsstudier ska användas. Uppgifter får inte lov att vidarebefordras eller säljas vidare 
till intressenter med kommersiella avsikter. I den mån uppgifter ska användas i andra 
sammanhang ska det enbart ske i forskningssyfte som omfattas av de riktlinjer som 
Vetenskapsrådet framtagit (Vetenskapsrådet 2002 s. 14). Vetenskapsrådet rekommen-
derar också forskaren att låta dem som deltagit i undersökningen få ta del av de resul-
tat som kommit fram efter studiens slut (Vetenskapsrådet 2002 s. 15). En aspekt av 
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etisk karaktär är dessutom hur väl forskningsstudien är utförd. När arbetet är färdig-
ställt och möjligt för utomstående att läsa är det av vikt att resultatet stämmer överens 
med den information som samlats in och den kunskap som finns i ämnet. Det ställer 
krav på forskaren att besitta relevant och rigid ämneskunskap. Vidare ska slutresultat 
presenteras på ett sätt som är transparent och kontrollerat (Brinkman och Kvale 2014 
s. 110–111). Inför denna studie utformades ett informationsbrev som informanterna 
fick ta del av (bilaga 2). De informerades muntligt och tillfrågades vid intervjutillfället 
om syftet med undersökning och det sammanhang som studien genomförs i. Alla 
personuppgifter anonymiseras i denna studie, samt det inspelade material och anteck-
ningar som först förstörs efter studien är färdigställd. Deltagarna är informerade om 
denna åtgärd. På detta sätt anses denna studie uppfylla de forskningsetiska krav som 
ställs på arbetet. 
 

4.6 Validitet och reliabilitet 
 

En avgörande faktor för att en empirisk studie och akademisk uppsats som förelig-
gande studie är att den innehar hög validitet och reliabilitet. Ur en positivistisk synvin-
kel handlar validitet om mätinstrumentens exakthet i kvantitativa undersökningar, 
vilka gärna ska redovisas i siffror. Avseende kvalitativa studier, exempelvis kvalitativa 
intervjuer, blir utgångsläget annorlunda eftersom den kunskap som produceras är av 
annan sort än med kvantitativ metod. Inte desto mindre är det viktigt att undersök-
ningen studerar det som är formulerat i syfte och frågeställningar (Brinkman och 
Kvale 2014 s.295–296). Validitet är en genomgående process som inbegriper alla delar 
av en vetenskaplig uppsats. Alla stegen i arbetet bör vara väl genomtänkta och lämp-
liga för studiens syfte. Vidare om intervjun är utförd med lämpliga frågor och svaren 
tillräckligt uttömmande för att belysa frågeställningarna. Även transkribering och ana-
lys ska utföras med fokus på studiens syfte så att relevant kunskap kan lyftas fram ur 
materialet (Brinkman och Kvale 2014 s.297). Intervjufrågorna i denna studie utgick 
från frågeställningarna och syftet. Vidare presenterades studien noggrant för infor-
manterna med avsikt att de skulle vara införstådda med syftet av studien. I och med 
detta anses denna studie uppnå tillräckligt hög grad av validitet. 
 
Reliabilitet handlar om en undersöknings tillförlitlighet, det vill säga att upprepa mät-
ningar eller undersökningar och få likvärdigt resultat. Faktorer som kan påverka en 
kvalitativ studies reliabilitet är att intervjuaren påverkar, avsiktligt eller oavsiktligt, in-
formanten för att få önskade utsagor i intervjun. Vidare kan transkriberingen påverkas 
beroende på hur formuleringarna skrivs ut och vilka ändringar som görs. Även analys-
fasen är betydelsefull på grund av hur man tolkar och analyserar materialet. En kvali-
tativ studies reliabilitet kan uppnås genom noggrann dokumentation av studiens alla 
steg (Brinkman och Kvale 2014 s.296). Denna studies arbetsgång är redovisad så att 
det är möjligt att återupprepa hela studien. 

 

5 Analys 
 
I följande avsnitt redogörs hur det insamlade datamaterialet analyserats, vilken analys-
metod som valts, hur processen gått till och vilka kategorier som utkristalliserats.  
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5.1 Analysmetod 
 
För att analysera datamaterialet i denna undersökning i syfte att hitta betydelsebärande 
enheter och mönster valdes innehållsanalys som metod. Det är en vanlig analysmetod 
som innebär att datamaterialet analyseras i en successiv process bestående av flera ge-
nomläsningar av materialet. Inledningsvis läses materialet övergripande för att skapa 
överblick. Därefter följer en stegvis genomläsning med fokus på enheter som är bety-
delsefulla för frågeställningarna (Larsen 2009 s. 101). Med så kallad latent innehållsa-
nalys går analysen in på djupet av datamaterialet och försöker blottlägga betydelser 
som inte är uppenbara vid en första översiktlig genomläsning. Detta metodiska tillvä-
gagångssätt resulterar i att företeelser specifika för undersökningsområdet framträder 
och kan användas för att beskriva och förklara studieobjektet (Eriksson Barajas 2013 
s. 148). Innehållsanalysen genomförs på grundval av ett sociokulturellt perspektiv på 
formativ bedömning i naturvetenskaplig undervisning. Det innebär att fokus läggs på 
kommunikation, interaktion och språkliga redskap, eftersom det är grundläggande be-
grepp i denna teoribildning (Säljö 2014 s. 111, 232, 123). För intervjuarens del innebär 
det att söka efter ord och beskrivningar som kan plockas fram och analyseras i ljuset 
av tidigare redovisad forskning. Syftet med analysen är att bygga upp en bild över hur 
formativ bedömning upplevs av verksamma lärare med varierande erfarenhet i områ-
det. Med andra ord kan forskaren, eller intervjuaren, beskrivas som en sökare efter 
fakta eller informationsbitar (Kvale och Brinkman 2014 s. 71).  
 

5.2 Analysprocess 
 
Intervjumaterialet transkriberades så omgående som möjligt efter genomförda inter-
vjuer. Inledningsvis genomlästes materialet i sin helhet, övergripande för att skapa en 
överblick och rama in relevanta delar av det. Nästa steg i processen var att söka reda 
på bakgrundsfakta angående lärarnas utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet och 
kunskaper om formativ bedömning. Därefter lästes materialet igenom flera gånger ut-
ifrån de frågeställningar som ligger till grund för denna studie, inledningsvis med frå-
geställning 1: hur lärares undervisning påverkas av, enligt lärares beskrivning, 
formativ bedömning i naturvetenskaplig undervisning i skolans tidigare år.  De 
avsnitt av datamaterialet som ansågs stämma överens med frågeställningen markera-
des med överstrykningspenna. För var frågeställning användes olika färg. De färgmar-
kerade textstyckena genomlästes ytterligare ett flertal gånger med avsikt att hitta bety-
delsebärande enheter att som kunde kopplas till frågeställningen. De kategorier som 
hittades i relation till den första frågeställningen var: kontextuella faktorer, gruppar-
bete, interaktion mellan elever, interaktion mellan lärare och elev, artefakter, 
närmaste proximala zonen samt, utvärdering – bidrag till undervisningen.  
 
Därefter följde genomläsning med utgångspunkt i frågeställning 2: vilka möjligheter 
och utmaningar beskriver lärare att det finns med formativ bedömning i natur-
vetenskaplig undervisning i skolans tidigare år. Utifrån denna frågeställning hitta-
des följande kategorier: medvetandegöra lärande, delaktighet, motiverande, 
tidsaspekt, träning, samt elever som lär-resurser för varandra. Kategorierna har 
valts utifrån utsagor om formativ bedömning som knyter an till det sociokulturella 
perspektivet. Av det skälet användes formuleringar som artefakter, kontextuella fak-
torer och proximala utvecklingszonen.  Interaktion mellan olika aktörer relaterar till 
kommunikation som är grundläggande för sociokulturellt perspektiv. Även delaktig-
het och medvetandegöra lärande kan kopplas till sociokulturella teorier om lärande.  
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Nedan följer tabell 1 och 2 med de kategorier och citat som ligger till grund för dessa 
kategorier, som valts ut ur innehållsanalysen i föreliggande studie. Förklaring av kate-
gorierna redogörs för i anslutning till tabellerna. 
 
Tabell 1: Frågeställning 1, kategorier som relaterar till hur formativ bedömning påverkar undervisning 

ur lärares synvinkel 

Kategori  Förklaringstext Exempel 

Kontextuella 
faktorer 
(situerat lärande) 

Ålder på elever, 
tidsfaktor, lärares kompetens 
och erfarenheter 

”när man planerar formativ be-
dömning/…/tar det mycket 
längre tid än vanlig undervis-
ning” 

Grupparbete Klassrums 
organisation 

”variera grupperna mycket så de 
får prova att jobba med många 
olika kamrater…” 

Interaktion  
Elev-elev 

Återkoppling utvärdering ”…nu ska vi bestämma vilken 
var den bästa labbgruppen vilka 
tycker ni har arbetat bäst…” 

Interaktion 
Lärare-elev 

Återkoppling, delaktighet, ak-
tivitet 

”…när man går förbi å läser en 
text å säjer dom här två grejerna 
är väldigt bra…” 

Artefakter Metoder och hjälpmedel 
av formativ karaktär 
Begrepp, förmågor, kunskaps-
innehåll 

”mini white boards/…/dom 
skriver ner och håller upp och 
då ser jag vilka som svara 
vad…” 

Närmaste 
Proximala  
Zonen 

Förförståelse ”vi har /…/ små tavlor 
/…/ska rita kretsloppet el-
ler/…/nån modell/…/ alla 
tvingade att svara och hålla upp 
den och då får man bra över-
blick” 

Utvärdering/bidrag till 
undervisningen 

Anpassa undervisningen ”…dom måste veta varför jag 
lär dom detta…” 

 
Tabell 1 visar de kategorier som valts, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, med avse-
ende på den första frågeställningen. Det som framkom vid genomläsningen av data-
materialet var kategorierna kontextuella faktorer, grupparbete, interaktion mellan 
elever, interaktion mellan lärare och elev, artefakter, närmaste proximala zo-
nen och utvärdering/bidrag till undervisningen. Här följer en redogörelse för de 
olika kategorierna.  
 
Med kontextuella faktorer avses ålder på eleverna, tid, trygghet i klassrummet, lära-
res kompetens, både ämnesmässigt och i förhållande till formativ bedömning, samt 
lärares erfarenheter, och elevers bakgrund såsom språklig bakgrund. Grupparbete 
syftar till hur undervisningen organiseras och struktureras i klassrummet genom att 
eleverna delas in i grupper. Denna kategori överlappar med kategorin om elevers in-
teraktion med varandra. Det ansågs relevant för denna studie att välja ut grupparbete 
som egen kategori, då det syftar till den praktiska organiseringen av lärandekontexten, 
samt att lärarna tog upp grupparbeten specifikt i intervjuerna. Interaktion mellan 
elever berör gruppdiskussioner och kamratbedömning. Interaktion mellan lärare 
och elev handlar om hur lärare återkopplar till eleverna, i muntlig eller skriftlig form. 
Artefakter är en kategori där det ingår flera komponenter. Dessa är dels metoder av 
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formativ karaktär som mini White boards, exit ticket, no-hands-up, elevmaterial i be-
dömningssyfte, redovisning med film och mind-map. Dessutom ingår intellektuella 
artefakter såsom begrepp, olika typer av texter som faktatext, laborationsrapport, och 
modeller. Närmaste proximala zonen avser förförståelse hos eleverna. Slutligen ut-
värdering/bidrag till undervisningen handlar om hur lärare utvärderar undervis-
ningen och vilka effekter det får för anpassning av undervisningen. 
 

Tabell 2: Frågeställning 2 Utmaningar och möjligheter med formativ bedömning i naturvetenskaplig 

undervisning 

Kategorier Förklaringstext Exempel     

Medvetandegöra  
Lärande 

Elever ser sitt lärande ”så blir eleverna mer medvetna var 
de ska /…/ sträva efter dom ser 
sina egna brister tydligare” 
”ju mer man gör det desto mer vå-
gar eleverna/…/ titta på sitt eget 
arbete…” 
 

Delaktighet Hur elever kan uppnå mål ”…jag verkligen får med mig alla 
elever…” 

Motiverande  Metoder som aktiverar elever ”de älskar att köra den här öv-
ningen…” (om roterande tanke-
karta) 

Tidsaspekt Utmaning: kräver tid för planering 
Möjlighet: effektiviserar bedömning 

”det krävs träning och det är inget 
som går över dagen /…/ får göra 
det om och om igen” 
 
”Effekten är tydligare om man har 
korta instruktioner” (muntliga) 

Träning  Elever behöver tränas i själv- o 
kamratbedömning 

”…då måste eleven få möjlighet att 
göra om det eller förbättra det och 
då måste den få stöd för det/…/ är 
faktiskt en uppgift till” 

Eleverna lär-resurser för 
varandra / stöttning 

Elever stöttar varandras lärande ge-
nom kamratbedömning 

”mycket grupparbete där eleverna 
stöttar varandra” 
”så såg vi filmerna i klassen och så 
gav vi two-stars-and-a wish så fick 
dom göra det på varandra” 
 

 
 

Tabell 2 är en uppställning över de kategorier som framträdde vid genomläsning av 
materialet. Kategorierna är medvetandegöra lärandet, delaktighet, motivation, 
tidsaspekter, träning och lär-resurser/stöttning. Medvetandegöra lärandet 
handlar om hur eleverna upptäcker var de är i förhållande till lärandemålen och vilka 
strategier de kan använda för att uppnå målen. Flera lärare redogjorde för att eleverna 
blir delaktiga och aktiva i undervisningen med hjälp av formativa metoder och det är 
upphovet till kategorin delaktighet. En faktor som ytterligare nämndes är motivation, 
och då närmare bestämt att eleverna upplevde en del undervisningssekvenser som ro-
lig. Tidsfaktorn kom upp i flera redogörelser och tycks påverka undervisningen allra 
mest. Det handlar dels om att undervisning där formativ bedömning ingår kräver mer 
tid i planering, dels att vissa formativa metoder ger en snabb och effektiv överblick 
över vad eleverna i en klass har tagit till sig av undervisningen. Kategorin träning syf-
tar på att eleverna måste lära sig formativ bedömning, exempelvis kamratbedömning 
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eller läsa matriser. Det är en process som tar lång tid innan eleverna kommit in i detta 
sätt att arbeta. Slutligen lär-resurser/stöttning är en kategori där möjligheter i for-
mativ bedömning kommer fram. Elever som resurser för varandras lärande, genom 
kamratbedömning och gruppdiskussioner är en viktig faktor inom formativ bedöm-
ning.  
 

6 Resultat 
 
I följande avsnitt redovisas resultatet av analysen. Resultaten redovisas i relation till 
frågeställningarna, först med frågeställning 1 följt av frågeställning 2. Varje frågeställ-
ning bildar sålunda ett avsnitt där var kategori som hittats med koppling till frågeställ-
ningen kommer att redogöras för med citat som exempel från intervjuerna samt be-
skrivande text som förklara kategorin. Mönster mellan de olika enheterna ska identi-
fieras och belysas. Lärarna som deltagit i studien anonymiseras genom att benämnas 
lärare 1, lärare 2, lärare 3, ärare 4, lärare 5, lärare 6, lärare 7. Resultatdelen avslutas 
med en sammanfattning av resultaten och  
 

6.1 Formativ bedömnings påverkan på naturvetenskaplig undervis-
ning 
 

I följande avsnitt redogörs för de kategorier som framträdde i analysen av datamateri-
alet med avseende på den första frågeställningen. De kategorier som valts ut anses 
vara relevanta för denna studies syfte. Tabell 3 visar lärarnas svar i förhållande till ka-
tegorierna med avseende på den försa frågeställningen, hur formativ bedömning på-
verkar undervisningen enligt lärare. 
 
Tabell 3: Hur lärarnas svar fördelas över de olika kategorierna enligt frågeställning 1 

Kategorier Lärare 
1 

Lärare 
2 

Lärare 
3 

Lärare 
4 

Lärare 
5 

Lärare 
6 

Lärare 
7 

Kontextuella  
Faktorer 

X X  X X X X 

Grupparbete X X X X X   

Interaktion 
Elev-elev 

X X X X X X X 

Interaktion 
 lärare-elev 

X    X X X 

Artefakter X X X X X X X 

Närmaste  
proximala zonen 

X X X X X X X 

Utvärdering  X X  X  X 

 
Tabell 3 visar närmaste proximala zonen, artefakter och interaktion mellan elever som 
de mest frekventa kategorier som framkom ur datamaterialet. Grupparbete och kon-
textuella faktorer var även dessa vanligt förekommande faktorer som påverkade 
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undervisningen med avseende på formativ bedömning. Nedan följer en mer uttöm-
mande redogörelse för de olika kategorierna i relation till frågeställning 1, hur under-
visning påverkas av formativ bedömning. 
 

6.1.1 Kontextuella faktorer 
 
Olika aspekter kom fram, gällande kontextuella faktorer, vilka handlade om tid, ele-
vernas ålder, elevers språkliga bakgrund, trygghet i klassrummet, samt lärarens erfa-
renhet av formativ bedömning. Tid för att genomföra formativ bedömning var en 
mycket betydelsefull aspekt som påverkade planering, genomförande och utvärdering 
av naturvetenskaplig undervisning. De intervjuade lärarna gav uttryck för att formativ 
bedömning måste planeras in från början för att integreras i undervisningen. Det 
handlar om att välja ut vilken strategi som ska användas, klargöra det exakta lärande-
målet och hur återkoppling ska ges till eleverna. Dessutom behöver eleverna tid att 
bearbeta sina uppgifter efter återkoppling. Slutligen ger formativ bedömning även 
återverkningar på lärarens undervisning. Undervisningen ska utvärderas och justeras i 
de fall som eleverna inte är på väg mot det avsedda lärandemålet. 
 L4 uttrycker följande:  
 

”…när man planerar formativ bedömning/…/tar det mycket längre tid än  
vanlig undervisning…”(L4) 

 
Tidsaspekten handlar inte bara om det direkta klassrumsarbetet utan även om att det 
tar tid för eleverna att lära sig arbeta formativt, ge återkoppling till varandra, revidera 
sina arbeten efter återkoppling till exempel. Några lärare uttryckte det som en på-
gående process. L1 uttryckte sig som följande: 
 

”det krävs träning/…/ det krävs långvarig träning att göra det om och om 
igen under olika infallsvinklar.”(L1) 

 
En annan kontextuell faktor är trygghet och öppenhet i klassrummet, för att kamrat-
bedömning och gruppdiskussioner ska kunna fungera på ett gynnsamt sätt. En metod 
var att träna eleverna på att jobba i så många olika gruppsammansättningar som möj-
ligt. L3 beskriver: 
 

”varierar grupperna mycket så att de får prova att jobba med många olika 
kamrater”. (L3) 

 
Varierade gruppkonstellationer var ett sätt som flera av lärarna använde sig av för att 
träna eleverna på att samarbeta med alla i klassen, och att få eleverna att våga prata i 
gruppen eller klassen. Klassrumsregler som eleverna bestämde gemensamt kom också 
upp som exempel på hur en överenskommelse på hur trygghet ska uppnås i klassen. 
Samtliga lärare uttryckte hur viktigt det är med en tillåtande klassrumsmiljö där alla 
vågar vara delaktiga i samtal och visa sina arbeten för sina kamrater. Detta sågs som 
grundläggande för att formativ bedömning ska fungerar i undervisningen. 
 

6.1.2 Grupparbeten 
 

Grupparbete innebär i denna studie, organisering av elevgruppen för att effektivisera 
och underlätta undervisning och återkoppling. Grupparbete är en kategori som delvis 
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täcker upp interaktion mellan elever, men ansågs trots det lämplig som enskild kate-
gori. Detta eftersom det var en benämning som frekvent förekom i lärarnas utsagor. 
Lärare 1 menar att det är ett effektivt sätt att ge muntlig återkoppling till eleverna när 
klassen är indelad i grupper. Det ger struktur åt undervisningen. När grupperna job-
bar med något undervisningsmoment kan läraren gå runt och interagera med grup-
perna. En av de intervjuade lärarna med längre erfarenhet av formativ bedömning på-
talade fördelen med att det ofta är liknande fel som uppkommer i gruppdiskussioner. 
Med andra ord gör elever ofta likartade fel eller missförstånd. Det innebär att åter-
kopplingen kan gälla för flera elever på samma gång.  
 

”det gör att det blir struktur på lektionen så de andra kan jobba självstän-
digt/…/låt säga man har tjugo elever i klassen så kan man ha fem grupper 
med fyra/…/ så kan man lättare röra sig mellan grupperna och prata/…/ lite 
mer allmänt för det är ju ofta kategorier av fel som görs…” (L1) 

 
Läraren uttrycker att genom att låta eleverna arbeta i grupper uppnås gynnsam stött-
ning för elevernas lärande där de hjälper varandra. L2 gav ett exempel hur gruppar-
bete kan se ut: 
 

”…jag valde ut tre fyra texter och så gjorde jag i grupper utifrån texterna och 
då hade de hjälp av varandra så en grupp på kanske tre fyra elever max de fick 
bedöma en text…”(L2) 

 
Samtliga lärare uppgav att formativ bedömning ofta ledde till att undervisningen orga-
niserades i olika gruppkonstellationer för att underlätta kommunikation och återkopp-
ling.  
 

6.1.3 Interaktion elev-elev 
 

Flera av de intervjuade lärarna gav uttryck för att när eleverna kommunicerar mellan 
varandra i grupper blir de delaktiga i lärandet, men framförallt hjälper eleverna 
varandra att förstå. De elever som är mer kunniga hjälper de mindre kunniga att över-
brygga den närmaste proximala zonen. L3 gav ett konkret exempel hur denna stött-
ning:  
 

”vi jobbade i grupper med att sortera föremål efter olika egenskaper i venn-
diagram då var det en elev som sorterat efter storlek som såg en annan grupp 
sortera efter färg och det var en ögonöppnare för just den eleven/…/olika 
grupper hade lite olika förslag på hur man kunde sortera…”(L3). 

  
Samtliga lärare tog upp olika typer av interaktioner mellan elever som exempel på for-
mativa metoder gynnsamma för lärandet och en faktor som påverkade undervis-
ningen. När det är eleverna som ger återkoppling till varandra får det bättre effekt än 
när läraren ger återkoppling. L1 gav exempel på detta: 
 

”…med kamratbedömning så är det eleverna som gör det/…/ detta är dina 
styrkor med detta arbete tycker jag, så kan du höra med en annan elev vad den 
tycker och är det samma sak så kan du fundera på hur du ska göra för att få 
det bättre” (L1) 
 

Även L6 tyckte att kamratbedömning är effektivt. Eleverna hade mycket lättare att ta 
till sig kommentarer från jämnåriga, än att bedöma arbetet själva. 
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”…en annan klass fick rätta mina elevers arbeten/…/ nästa gång blev de 
mycket mer medvetna om det/…/ en annans text är lättare att hitta fel på än 
sin egen…” (L6). 

 

L3 använder mycket gruppdiskussioner och grupparbete, och varierar grupperna 
mycket för att eleverna ska prova att jobba med alla sina kamrater. Även L5 använder 
grupparbete, exempelvis i bedömningsarbetet. Ett exempel var när undervisningen 
handlade om livscykel, från frö till frö, då eleverna fick i bedömningsuppgift att göra 
en film om ämnesområdet. Ytterligare exempel på aktiviteter där eleverna ges möjlig-
heter att interagera med varandra var när eleverna bildade ”expert-grupper” och 
gjorde tanke-kartor om de olika sinnena. Därefter gjordes nya gruppkonstellationer 
där experterna fick redovisa sitt ämnesområde för kamraterna. Det var flera lärare 
som använde denna metod i undervisningen. 
 

6.1.4 Interaktion lärare – elev 
 
Majoriteten av lärarna uppgav att de föredrog muntlig kommunikation med eleverna i 
fråga om återkoppling. Det ansågs som det mest effektiva sättet att stötta elevernas 
lärande. Dels när det gäller tiden, att det går fortare än skriftlig kommunikation, dels 
att eleverna faktiskt verkade ta till sig muntlig information bättre än skriftlig. Lärare 4 
avvek från de övriga och ansåg att skriftlig återkoppling gjorde större inverkan på ele-
vers lärande: 
 

”muntligt kände jag de få gånger jag provat/…/ att de försvann snabbare än 
det skriftliga”(L4). 

 
Övriga lärare ansåg att muntlig återkoppling var mycket mer effektivt än skriftliga 
kommentarer. Skriftliga kommentarer tog mer tid i anspråk, samtidigt som det inte 
var säkert att eleverna läste igenom kommentarerna så noggrant, än mindre mindes 
vad kommentarerna handlade om.  
 

6.1.5 Artefakter 
 

Flera lärare gav elevtexter som modeller vid kamratbedömning som ett effektivt sätt 
att arbeta formativt och som ger tydlig inverkan på elevers reflektion över sitt lärande. 
Vissa strategier, till exempel mini-White Boards, är en formativ artefakt som ger en 
snabb överblick över hur elever uppfattat undervisningen och om de förstått syftet, 
uppgav ett par lärare. Vidare gav lärare gruppdiskussioner om begrepp där eleverna 
själva får välja begrepp som de uppfattar som svåra som ett exempel på formativ arte-
fakt (L1, L2. L5). I det här sammanhanget menas att begrepp är artefakter, intellektu-
ella redskap. Vidare är gruppdiskussioner en artefakt i formativt hänseende. L2 säger: 
 

”Jo, det handlar mycket om begrepp, om ord och begrepp, tex jobbade vi med 
sinnena /…/ vi delade in dem tre och tre också fick de var sitt sinne som de 
skulle läsa in sig på/…/ har vi bestämt vilka ord som är svåra eller som vi 
tycker är viktiga/…/ så får man ju förklara varför vi ska välja de här orden, ja 
vi tar det här pupill vad är det…”(L2) 

 

Ett par lärare tog upp matriser som en formativ strategi: 
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”…brukar också ha matriser, så här funkar en bra laboration då ska du kunna 
göra dom här grejorna/…/ vad behöver jag för att komma till den här ni-
vån/…/ jo tydligare laborationsrapport eller kolla säkerheten…” (L5) 

 
Flera lärare använde bedömningsmatriser i undervisningen som ett medel att tydlig-
göra målet med undervisningen, samt vilka moment som eleven förväntades göra för 
att nå målet. I ett sociokulturellt sammanhang bli bedömningsmatriser en sorts arte-
fakt som stöttar lärandet, det vill säga appropriering av undervisningens syfte (Webb 
och Jones 2009 s. 169). 
 

6.1.6 Bidrag till undervisningen 
 

Denna sista kategori för den första frågeställningen togs med för att belysa ytterligare 
faktorer som inte passade in på övriga kategorier. Ett exempel på detta var en lärares 
yttrande om hur undervisning där formativ bedömning tillämpades fick henne att 
tänka till kring syftet med undervisningen: 
 

”…när jag började med de här metoderna så kände jag näe att de måste få veta 
varför lär jag dem detta…” (L4). 

 
Formativ bedömning har inte bara effekt på elevernas lärande utan även på lärarnas 
syn på sin undervisning, samt hur de måste utvärdera och justera undervisningen efter 
lektioner eller arbetsområden. Genom att tydliggöra målet med undervisningen moti-
verade lärarna för eleverna varför de skulle arbeta med olika undervisningsmoment. 
Dessutom påverkade formativ bedömning den sociala miljön i klassrummet. Lärarna 
uppgav att tack vare det flitiga användandet av grupparbeten, elevdiskussioner och 
kamratbedömningar tränades eleverna att lyssna på varandra, våga tala i klassen och 
ge varandra återkoppling på ett konstruktivt sätt. 
 

6.2 Möjligheter och utmaningar med formativ bedömning i naturveten-
skaplig undervisning  
 
Här följer resultatet av analysen utifrån frågeställning 2, vilka utmaningar och möjlig-
heter finns med formativ bedömning enligt lärare. Fem kategorier framträdde i data-
materialet: tydliggöra syftet, delaktighet, motivation, tidsaspekt samt lär-resur-
ser. Det finns flera olika utmaningar och möjligheter med formativ bedömning i na-
turvetenskaplig undervisning, men resultatet visar att den mest framträdande katego-
rin är tidsaspekten.  
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Tabell 4 Fördelning av lärarnas svar på frågeställning 2 utmaningar och möjligheter med formativ be-
dömning fördelat i olika kategorier 

Kategorier  Lärare 
1 

Lärare 
2 

Lärare 
3 

Lärare 
4 

Lärare 
5 

Lärare 
6 

Lärare 
7 

Medvetandegöra 
Lärandet 

X X X X X X X 

Delaktighet X X  X X X X 

Motivation  X   X X X 

Tidsfaktorn X X X X X X  

Träning X   X  X X 

Lär-resurser/ 
Stöttning 

 X X  X X X 

 
I tabell 4, visas de kategorier som framkom ur analysen av data från intervjuerna, samt 
hur lärarna svarat i relation till dessa. Tydliggöra syftet och tidsfaktorn var kategorier 
som de flertalet av de intervjuade lärarna tog upp. Delaktighet var också en frekvent 
förekommande kategori.  
 

6.2.1 Tydliggöra syftet med naturvetenskaplig undervisning 
 

Samtliga lärare uttryckte att eleverna blev medvetna om sitt lärande när målet med 
undervisningen konkretiserades för dem. När målet förklarades tydligt för eleverna, 
var det lättare för dem se vilka brister de hade innan de kunde nå målet. Vidare ut-
trycktes att ju mer erfarenhet eleverna hade av detta arbetssätt desto mer kunde de se 
på sitt arbete ur ett lärandeperspektiv (L1). 

  
”De kanske själva ser att om jag använder rätt begrepp å kan förklara i mo-
deller att man hamnar högre upp i betygskriterierna…” (L1) 

 
En lärare beskrev att elever tyckte det svårt att veta hur de skulle nå lärandemålet, 
men med matriser eller ”lär-trappor” visades eleven konkreta sätt på att nå målet (L4). 
Flera lärare menar att denna undervisning hjälper eleverna att förstå syftet med under-
visningen och understryker det som en viktig orsak till att arbeta med formativ be-
dömning (L1, L2, L3, L4, L5). Lärare 4 beskriver att elever kunde uttala sig om målen 
på följande sätt: 
 

”jaha, detta är målet och detta kan jag nu och detta kan jag inte…” (L4) 

 
Flera lärare understryker vikten av att eleverna förstår syftet med undervisningen. 
 

”Jag vill ju gärna att barnen ska veta vad de ska kunna det tycker jag är jätte-
viktigt” (L5) 
 

Även lärare 6 tog upp aspekten av att eleverna blir medvetna om sitt lärande av for-
mativ bedömning: 
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”…det är ju en process, men det är givande för det gör dem medvetna om sitt 
lärande, den här metoden…” (L6). 
 

Synliggörandet av undervisningens syfte och att göra eleverna medvetna om sitt lä-
rande uppfattas som är en möjlighet i formativ bedömning av lärarna i denna under-
sökning.  
 

6.2.2 Delaktighet 
  

Delaktighet är nära kopplat till att medvetandegöra lärandet. Även detta sågs som en 
positiv aspekt av formativ bedömning enligt flera lärare. Genom att konkretisera lä-
randemålen och kriterier för att nå upp till dessa mål, får eleverna möjlighet att bli del-
aktiga och kan därmed ta större ansvar för sitt lärande. 
  

”De är mer delaktiga, ser var är jag nu och vart är jag på väg, vad krävs fram-
förallt gentemot kunskapskraven” (L1) 

 
Användandet av exempelvis mini White boards leder till att alla elever blir involverade 
i frågestunder och genomgångar: 
 

”så blir alla tvingade att svara och hålla upp den och då får man rätt bra över-
blick…” (L1) 

 
En lärare gav exempel på en klassrumsaktivitet vilken innebär delaktighet för alla ele-
ver. Det är en form av tankekarta, där klassen är indelad i grupper och där varje grupp 
framställer en egen tankekarta om ett ämnesområde som de blivit tilldelade. I det här 
fallet rörde det sig om de fem sinnena, och varje grupp arbetade med ett sinne var. 
Efter det delas eleverna in i nya grupper med en representant från varje ämnesom-
råde. Då får varje elev redovisa om just det ämne som eleven varit med och skriva 
fakta om. Övningen aktiverar alla elever, och kan inte fungera om inte alla elever är 
delaktiga och aktiva. 
 

”då ska man kunna berätta om det här /…/ att alla blir delaktiga där.” ”den 
här övningen fungerar inte om inte alla är delaktiga” (L2) 

 
Lärare 3 såg möjligheten till delaktighet i lärandet som den mest positiva aspekten av 
formativ bedömning: 
 

”det bästa med formativ bedömning /…/ att jag verkligen får med mig alla 
elever och det blir klart för dem” ”De ägde sin kunskap, hur ska jag lära mig 
själv”, och ”jag känner att jag får med mig alla, jag glömmer inte bort någon” 
(L4) 

 
Även lärare 3 lyfter fram fördelarna med hur grupparbete och gruppdiskussioner bi-
drar till att elever blir delaktiga i lärandet. Lärare 5 ger exempel på delaktighet där ele-
ver gemensamt kommer fram till den mest lämpliga förklaringen av viktiga begrepp.  
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6.2.3 Motiverande 
 
Vissa av de intervjuade lärarna såg att eleverna blev motiverade av formativ bedöm-
ning i naturvetenskaplig undervisning. De exempel som lyftes fram gällde vissa meto-
der typiska för formativ bedömning, till exempel så kallade ”exit ticket” i muntlig 
form. Efter avslutad lektion får eleverna stå på led och svara på frågor som har med 
lektionens syfte att göra. Det kan variera mellan att läraren ställer frågor eller att ele-
verna ställer frågor till varandra. Lärare 5 underströk att eleverna tyckte denna övning 
var mycket rolig och ofta efterfrågade den. Lärare 2 gav exempel på en gruppaktivitet 
där elevgrupperna fick olika ämnesområden att fördjupa sig och bli ”experter” på 
dessa områden. ”Experterna” fick redovisa sina områden för övriga kamrater. 
 

”…de älskar den här övningen, den är ganska omständlig innan man lärt sig 
det men sen tycker de att det är jätteroligt…”(L2) 

 
En annan aktivitet som lärare 2 beskrev där eleverna blev engagerade och tyckte det 
var roligt, var när de fick bedöma varandra och ”leka fröken” med ”rättningspenna”. 
 

”ju mer medvetna de blir kring sitt lärande, ju mer meningsfullt kan de känna 
att det är…”(L6). 

 
Lärare 6 tog upp aspekten av att eleverna blir medvetna om sitt lärande av formativ 
bedömning, och att det i sin tur gjorde dem mer motiverade till skolarbetet. 

 

6.2.4 Tidsaspekt och träning  
 

Lärarna uttryckte sig om några av de utmaningar som finns med formativ bedömning. 
Lärare 7 menade att det innebär extra arbete att integrera formativ bedömning i 
undervisningen: 
 

”det är ju mycket jobb…måste hela tiden tänka hur gör jag nu, hur ska jag 
göra här/…/ men eleverna lär ju sig mycket mer…” (L7). 

 
Lärare 3 uppgav att genomgångar tar längre tid än beräknat. En lärare (L4) lyfte fram 
att användandet av metoder för att fördela ordet och låta varje elev komma till tals in-
nebär att klassrumsdiskussioner och genomgångar tar längre tid och inte får samma 
flyt som mer konventionella lektioner. Eftersom undervisning med formativ bedöm-
ning blir inriktad på pågående processer där det hela tiden sker återkoppling och bear-
betning av elevernas lärande och justering av undervisningen, får det som effekt att 
eleverna behöver tid för att nå fram till målen. Lärare 2 beskriver denna process: 
 

”skrivandet är en process/…/allting kan bli bättre, att vi utvecklas och att vi 
hjälper varandra att bli bättre.” (L2) 

 
Även lärare 1 delar denna syn på formativt arbete: 
 

”Det krävs träning så det är ingenting som går över dagen/…/ utan det krävs 
träning /…/ göra det om och om igen…” (L1) 
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Lärare 4 ansåg att den återkoppling som ges till eleverna måste bearbetas för att ge ef-
fekt på lärandet, och det är en tidskrävande faktor (L4). Det blir ytterligare ett mo-
ment i undervisningen (L2) 
 

”de måste få bearbeta det som de får återkoppling om/…/för att de ska ta till 
sig/…/ och det är ju tidskrävande…” (L4) 

 
”temat förlängs liksom/…/ det blir fler lektioner till detta och mer arbete 
som vi måste göra med /…/ arbetsområdet, så att eleverna måste stöd och 
hjälp att bearbeta den respons de har fått” (L2) 
 

Formativ bedömning där eleverna är delaktiga kräver att eleverna och lärare tränar på 
framåtsyftande bedömning (L2, L4), samt hur matriser och kriterier på kunskaper 
som leder till målet för undervisningen avläses och tolkas (L5).  
 

”…jättestor ny grej för dem och det behövs rätt mycket introduktion för att 
de ska förstå vad det är…” 

 
Citatet visar lärarnas erfarenhet av att introducera formativ bedömning för nya elever 
som inte är vana vid denna form av undervisning. 
  
Lärarna menade att barnens ålder spelar en stor roll för hur formativ bedömning fun-
gerar och är en utmaning för undervisande lärare. Lärare 4 menar att det tar mycket 
tid att förklara de olika formativa momenten för elever i årskurs 1. Det kan till exem-
pel vara svårt för eleverna att förstå vad som menas med ett mål i undervisningen. Lä-
rare 3 och lärare 6 lyfter specifikt barnens ålder som en utmaning när det gäller for-
mativ bedömning. De yngre eleverna behöver lära sig vad formativ bedömning inne-
bär, träna på att uttrycka sig själva och visa sin förförståelse (L3). Det tar lång tid för 
eleverna att lära sig att analysera sina arbeten och ge återkoppling (L6). 
 

”man måste börja tidigt, från början, annars blir det bara ’ja, det var bra med 
det’, innan man kommer till den punkten att de faktiskt börjar analysera…” 
(L6). 

 
Lärare 5 uttrycker flera möjligheter med formativ bedömning avseende tidsaspekten.  
 

”effekten blir tydligare om man har kortare instruktioner” säger lärare 5 om 
att ge muntlig återkoppling under pågående arbetsområden. 

 
Ytterligare ett exempel på situationer då formativ metod underlättar beskrivs av lärare 
5. Det handlar om att eleverna ofta har likartade missförstånd och det blir effektivare 
att gå igenom missförstånd i gemensamma diskussioner: 
 

”låt säga man har 20 elever i klassen då kan man fem grupper med fyra i varje 
och röra sig emellan grupperna och prata” (L5) om att ge muntlig återkopp-
ling under pågående temaarbete. ”…för oftast är det kategorier av fel som 
görs som är samstämt/…/ och det är likadant för alla /…/ det är lättare i 
grupp än om man ska lägga tid på enskilt fall…” (L5) 
 

Att gå runt och observera och återkoppla till eleverna gruppvis, speciellt vid laborativa 
arbetsmoment tar även lärare 5 upp som ett lätt sätt att interagera med eleverna. 
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”att kunna utföra en laboration efter instruktioner /…/ det kan man rätt lätt 
gå runt och kolla ’nä du håller på med nåt annat’. ”(L5) 

 
De intervjuade lärarna gav exempel på flera tekniker eller metoder som underlättar en 
övergripande blick hur eleverna ligger till i förhållande till syfte. Lärare 1 tar upp ex-
empel på användandet av mini White boards som snabbt visar vad eleverna lärt sig. 
 

”ett enkelt sätt som inte stjäl tid och du får rätt bra effekt” (L1) 

 
Lärare 5 ger också exempel på den effektiva överblick som mini White boards ger vid 
utvärderingar vid lektionens slut. 
  

”mini White boards /…/ dom får frågor att dom skriver ner och håller upp 
och då ser jag vilka som svara vad och då ser man vad man får ändra i under-
visningen till nästa lektion…” (L5).  

 
Mini-White boards ger, som citatet visar en effektiv kontroll hur eleverna ligger till i 
undervisningen. Det ger därigenom en kortfattad fingervisning om undervisningen 
behöver ändras och vad som eventuellt behöver ändras. 
 

6.2.5 Lär-resurser  
 

En möjlighet med formativ bedömning i naturvetenskaplig undervisning som kom 
fram i intervjuerna är att eleverna blir resurser och stöttning för varandras lärande. 
Flera lärare i undersökningen tar upp denna sida av formativ bedömning (L1, L2, L3, 
L5, L6, L7). 
 

”man lär av varandra så eleverna är liksom, det brukar jag säga de är ju lär-re-
surser för varandra” säger exempelvis lärare 2.  

 
Lärare 3 och lärare 6 redogör för att undervisningen innehåller mycket grupparbete 
där eleverna stöttar varandra, men det finns nackdelar också när en del elever blir be-
kväma och inte själva deltar aktivt i arbetet. Lärare 1 belyser hur eleverna kan stötta 
varandra så att alla får en chans att våga svara och delta i klassrumsdiskussioner, utan 
att någon behöver känna sig utpekade: 
 

”så får de ändå en chans om man då e helt alltså off så kan man känna få 
chansen här med gruppen så ingen behöver göra bort sig” (L1). 

 
Kamratbedömning lyfts fram som en värdefull strategi i formativ bedömning och ett 
effektivt sätt att stärka elevers lärande: 
 

”De har jobbat i grupper och de har fått bedöma varandra alltså i gruppen till-
sammans att ’vi tycker att vi är på den här nivån’ och så läser de och kollar 
/…/ och när de har gjort bedömning så får de en möjlighet att förbättra in-
nan de lämnar in” (L5). 
 
”en annan klass fick rätta mina elevers texter och då såg de sina fel/…/när de 
rättar sina egna texter ser de inte felen utan tänker allt är komplett/…/ så blir 
de mer medvetna om felen nästa gång vi gjorde så här…” (L6). 
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I föregående citat gav läraren exempel på goda effekter av kamratbedömning. Ytterli-
gare ett exempel som L5 bidrar med är när eleverna arbetade med från-frö-till-frö, ett 
NTA-projekt, där eleverna fick redovisa i grupper. Bedömningsuppgiften bestod av 
att de skulle filma sin redovisning av ämnesområdet, en uppgift de fick fria händer att 
genomföra. Eleverna såg filmerna gemensamt i klassen och återkopplade till varandra 
vad som var bra och vad som behövde utvecklas. Avslutningsvis fick eleverna gå ige-
nom en matris där olika mål och stegen till målen stod. 
 

6.3 Sammanfattning av resultat 
 
I nedanstående avsnitt följer en sammanfattning av resultaten som presenterats i före-
gående avsnitt, utifrån föreliggande studies frågeställningar. 
 

6.3.1 Formativ bedömnings påverkan på naturvetenskaplig undervisning 
 

Avseende vad lärare uttrycker sig om på vilka sätt formativ bedömning påverkar na-
turvetenskaplig undervisning framträdde sex kategorier ur datamaterialet. Dessa kate-
gorier är följande: kontextuella faktorer, grupparbeten, interaktion mellan ele-
ver, interaktion mellan elev och lärare, artefakter, närmaste proximala zonen, 
samt bidrag till undervisningen. Kontextuella faktorer rör ålder på elever, tidsa-
spekten, lärarens kompetens och erfarenheter. Den mest frekventa utsagan angående 
denna kategori gällde tidsaspekten. Formativ bedömning tar tid i anspråk, i plane-
ringsstadiet men även i återkoppling, och bearbetning av återkoppling. Vidare tog en 
lärare upp effekten av att tillämpa metoden på en grupp unga elever som ännu inte 
var vana vid formativ bedömning. Grupparbeten i olika konstellationer var vanligt fö-
rekommande när formativ bedömning tillämpades i undervisningen, vilket framkom 
av lärarnas yttringar. Den kategorin överlappar kategorin om interaktion mellan ele-
ver. Ökad frekvens av interaktion mellan elev och elev, samt elev och lärare var 
aspekter som nämndes av lärarna i undervisning där formativ bedömning förekom. 
Vidare användandet av medierande artefakter såsom mini-White boards, exit-tickets, 
matriser, samt gruppdiskussioner och frågestunder belystes som en effekt av formativ 
bedömning. Närmaste proximala zonen rör i detta sammanhang om att undersöka 
förförståelse hos eleverna, vilket lärarna tog upp. En metod var att använda mini 
White-Boards för att få en snabb överblick över hur eleverna låg till kunskapsmässigt. 
Slutligen yttrade en lärare sig om motivet till användandet av formativ bedömning. 
Läraren ansåg att formativ bedömning tydliggjorde för eleverna varför de skulle ar-
beta med ett visst ämne i undervisningen. 
 

6.3.2 Möjligheter och utmaningar med formativ bedömning i naturveten-
skaplig undervisning 
 
De aspekter av möjligheter och utmaningar med formativ bedömning som kom fram 
i intervjuerna sammanfattas i följande sex kategorier: medvetandegöra lärandet, 
delaktighet, motivation, tidsaspekt, träning, samt lär-resurser/stöttning. Samt-
liga lärare ansåg att eleverna blev medvetna över sitt lärande med hjälp av de forma-
tiva metoderna. De ansåg det som en viktig anledning till att undervisa formativt. Del-
aktighet var en annan möjlighet med denna typ av undervisning menade flera lärare. 
Två lärare lyfte fram de motiverande aspekterna av formativ bedömning, med exem-
pel på aktiviteter som eleverna tyckte mycket om att göra. En ytterligare faktor som 
sågs både som en utmaning och en möjlighet var tidsaspekten. Samtliga lärare re-
dogjorde för att formativ bedömning i naturvetenskaplig undervisning krävde mer 
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tidsåtgång vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Emeller-
tid togs även tidsbesparande sidor av formativ bedömning upp exempelvis genom an-
vändandet av mini White boards som en översiktlig kontroll om eleverna förstått 
vissa begrepp eller lektionsgenomgångar. En del av lärarna tog upp utmaningen med 
att eleverna behöver träna upp det formativa arbetssättet, särskilt unga elever. Det 
sågs som en ytterligare arbetsuppgift att ge eleverna tid och möjlighet att arbeta med 
exempelvis återkoppling så att utveckling verkligen skedde. Slutligen var synen på ele-
ver som resurser för varandras lärande en genomgående möjlighet att stötta elevers 
lärande något som majoriteten av de intervjuade lärarna tog upp. 

 

7 Diskussion 
 
Här följer diskussion över resultatet för denna undersökning. Inledningsvis diskuteras 
den metod som använts vid denna studie, de svagheter och styrkor som finns i under-
sökningen, validitet och reliabilitet samt etiska aspekter. Därefter genomförs en resul-
tatdiskussion där utfallet för denna studie diskuteras i ljuset av teori som presenterats i 
bakgrunden. 
 

7.1 Metoddiskussion 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur formativ bedömning påverkar lärares 
undervisning i naturvetenskap i skolans tidigare år, samt vilka utmaningar och möjlig-
heter som lärare finner med formativ bedömning i ovan nämnda undervisning. För 
att belysa detta syfte användes kvalitativ forskningsintervju som metod, med avsikt att 
få en bild av lärares erfarenheter och upplevelser av denna typ av undervisning. Kvali-
tativ metod behandlar information och material som inte låter sig beskrivas med siff-
ror eller tabeller, utan tar upp djupare erfarenheter och upplevelser hos informanterna 
(Larsen 2009 s. 22). En akademisk uppsats kräver reliabilitet och validitet av god kva-
litet för att uppnå vetenskaplig trovärdighet. Validitet innebär att studien presenterar 
ett material som är i möjligaste mån överensstämmer med studiens syfte (Larsen 2009 
s. 80). I detta fall har utgångspunkten varit studiens frågeställningar. På grundval av 
dessa har intervjufrågor utformats med avsikt att få ut data ur intervjuerna som är re-
levant för syftet. Vidare är det fördelaktigt med intervju då det finns möjligheter med 
följdfrågor och fördjupningar för att stärka studiens validitet (Larsen 2009 s. 81). Ge-
nomförandet av kvalitativ intervju kräver skicklighet och erfarenhet för att nå djup 
och kunna fånga de aspekter av syftet med undersökningen som eftersträvas. Det är 
en erfarenhet som byggs upp under lång tid (Kvale och Brinkman 2014 s. 86). I före-
liggande studie finns inte denna erfarenhet av kvalitativa intervjuer, vilket kan vara till 
nackdel för studien, och bör tas i beaktande vid genomläsning. Då denna studie en-
bart hade sju lärare för insamlandet av data, kan det ses som en svaghet i studien. Ett 
större antal lärare hade sannolikt lett till större generaliserbarhet och möjligheter till 
att finna fler och mer detaljerade mönster i data. Detta hade dock krävt tid och resur-
ser som inte fanns till hands för denna undersökning. Å andra sidan är fördelen med 
färre antal lärare att mer tid kan läggas på förberedelser för att gå djupare i intervjun, 
samt genomföra ett grundligare analysarbete (Brinkman och Kvale 2014 s. 156–157). 
Eftersom frågeställningarna rörde lärares uppfattning om formativ bedömning i na-
turvetenskaplig undervisning, blev utgångspunkten att välja just lärare i berörd årskurs 
som informanter. Det är en form av godtyckligt urval (Larsen 2009 s. 77). Då lärarna 
ställde upp på frivillig basis, och en majoritet av de som först tillfrågades inte valde att 
delta i undersökningen blir det även ett urval med självselektion (Larsen 2009 s. 77). 
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Vad gäller reliabilitet, som handlar om en undersöknings möjligheter att upprepa, kan 
kvalitativa undersökningar medföra större svårigheter att upprepa och få samma re-
sultat än kvantitativa metoder. Reliabilitet kan emellertid uppnås genom att undersök-
ningens alla steg redovisas på ett tydligt och transparent sätt (Larsen 2009 s.  80). I fö-
religgande studie har alla moment redogjorts på ett tydligt sätt, vilket anses ge reliabili-
tet åt arbetet. 
 
I analysarbetet genomfördes en innehållsanalys där datamaterialet, efter transkribe-
ring, genomlästes ett flertal gånger, med avsikt att söka kategorier relevanta för fråge-
ställningarna (Larsen 2009 s. 101, Eriksson Barajas 2013 s. 164). Innehållsanalys inne-
bär alltid en tolkning av kategorier och ett val av vilka kategorier och mönster som 
väljs ut (Eriksson Barajas 2013 s. 164). Det kan vara en utmaning att välja lämpliga ka-
tegorier utifrån materialet, särskilt i brist på erfarenhet av denna typ av arbete. Genom 
att motivera de val som gjorts stärks reliabiliteten.  

 
7.2 Resultatdiskussion 
 

I följande avsnitt ämnas denna studies resultat att diskuteras i relation till den forsk-
ning som presenterats i bakgrunden till arbetet. Dessutom görs kopplingar till de av-
snitt av styrdokumenten som redovisats i bakgrunden. Diskussionen sker med ut-
gångspunkt i frågeställningarna, inledningsvis med den första som rör hur lärare erfar 
att formativ bedömning påverkar undervisning i naturvetenskap. Därpå diskutera re-
sultatet utifrån den andra frågeställningen om vilka utmaningar och möjligheter det 
finns med formativ bedömning i naturvetenskaplig undervisning enligt lärare. 
 

Formativ bedömnings påverkan på undervisning i naturvetenskap i skolans 
tidigare år 
 
Den forskning som ligger till grund för denna studie definierar formativ bedömning 
som en informell, integrerad och kontinuerlig process som syftar till att synliggöra ele-
vers begreppsföreställningar i relation till det syfte som undervisningen har, samt an-
vända denna information till återkoppling för att bidra till elevernas fortsatta appro-
priering av relevanta medierande artefakter (Decristan m. fl. 2015 s. 360, Black m. fl. 
2003 s. 3, Sabel, Forbes och Flynn 2016 s. 1078, Swaffield 2011 s.  435). Formativ be-
dömning kännetecknas av olika aspekter av vilka några har redogjorts för i förelig-
gande studie. Dessa aspekter är tydliga mål med undervisningen, synliggöra lärandet, 
återkoppling, situerat lärande och elever som resurser för det gemensamma lärandet. 
Formativ bedömning blir verkningslöst om inte målet med lärandet blir tydligt förkla-
rat för eleverna (Loughland och Kilpatrick 2015 s. 130, Skolverket 2014 s. 3, Skolver-
ket 2011 s. 41). Med tydliga mål kan elevernas appropriering av medierande artefakter 
jämföras under hela lärandeprocessen (Swaffield 2011 s. 438). Vidare kan läraren ut-
forma aktiviteter som synliggör elevernas lärande (Loughland och Kilpatrick 2015 s. 
139). De lärare som deltagit i denna studie uttrycker liknande erfarenheter kring tyd-
liga mål och strategier; som redskap för att medvetandegöra elevers lärande vilket 
ökar motivationen. Forskning pekar på återkoppling som ett signifikant kännetecken 
för formativ bedömning. Återkoppling som är kontinuerlig och ofta förekommen 
stärker elevers progression mot lärandemålen och är gynnsamt lärandet (Herman m. 
fl. 2015 s. 360). I naturvetenskaplig undervisning bör återkopplingen fokusera på de 
begrepp och modeller som bidrar till relevant begreppsutveckling hos eleverna (Haug 
och Ødegaard 2015 s. 363). I de intervjuer som ligger till grund för datamaterialet till 
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denna studie har återkoppling inte explicit uttalats av lärarna. Däremot gav lärarna ex-
empel på artefakter som relaterar till återkoppling och vilka gynnar lärandet. Exempel-
vis grupparbete där elever fick se hur andra elever löst sorteringsuppgifter, eller kam-
ratbedömning som tydliggör för eleverna själva vad de behöver förbättra i sina arbe-
ten. Vidare framkom att lärarna föredrog att ge muntlig återkoppling framför skriftlig. 
Det ansågs tidsbesparande och även att det mottogs lättare av eleverna. Därutöver på-
verkas lärarens undervisning av formativ bedömning, då den kontinuerliga återkopp-
lingen visar om undervisningen leder till det lärande som eftersöks (Black m. fl. 2003 
s. 5, Skolverket 2011 s. 16). 
 
När det gäller situerat lärande, med andra ord den kontext där lärandet sker, var tidsa-
spekten en kategori som flera lärare tog upp. Formativ bedömning kräver mycket mer 
arbete, både i planeringsstadiet samt i undervisningen, menade lärarna. Detta är något 
som tidigare har nämns i bakgrunden av Hondrich m. fl. (2015 s. 365). En lärare ut-
tryckte att även om metoden kräver tid så gynnar det elevernas lärande vilket är posi-
tivt. Flera av lärarna hade inte så lång erfarenhet av formativ bedömning vilket kan 
påverka arbetsbördan. En annan aspekt av situerat lärande som antyds i denna studie 
är lärandemiljön i klassrummet. I en undervisning där ett viktigt syfte är att synliggöra 
elevers lärande, är det av stor betydelse hur den sociala miljön i klassrummet gestaltar 
sig. Det är nödvändigt med en öppet och empatisk stämning mellan aktörerna i 
undervisningen för att alla elever ska våga delta i gemensamma muntliga och skriftliga 
aktiviteter (Black m. fl. 2003 s.5, Webb och Jones 2009 s. 180). En del lärare löste det 
genom att variera gruppkonstellationer för att alla elever skulle få arbeta med alla. En 
viktig aspekt som kommit fram i forskningslitteraturen är att interaktionen mellan 
olika aktörer ökar med implementerandet av formativ bedömning i undervisningen 
(Dixon, Hawe och Parr 2011 s. 365). Flera kategorier speglar interaktion mellan olika 
aktörer, som exempelvis interaktion mellan elever och mellan elev – lärare, samt olika 
gruppkonstellationer. Det som inte kommit fram i intervjuerna är lärarnas förställ-
ningar kring lärande. Detta har forskning visat är grundläggande för effektiv använd-
ning av formativ bedömning. Ett skäl till att det inte uttryckts explicit kan vara vilka 
frågor som ställdes under intervjuerna.   
 

Möjligheter och utmaningar med formativ bedömning i naturvetenskaplig 
undervisning 
 
I läroplanen för grundskolan framgår det tydligt att elever ska ges möjlighet till delak-
tighet, inflytande och ansvar i sin utbildning. Under skoltiden ska elevernas förmåga 
till delaktighet och ansvarstagande för sitt lärande ökas stegvis (Skolverket 2015 s. 15). 
Genom att tillämpa formativ bedömning i undervisningen blir eleverna medvetna om 
sitt eget lärande, vilket också leder till större delaktighet i undervisningen, menade lä-
rarna i denna studie. Själv- och kamratbedömning stimulerar elevers engagemang och 
bidrar till att eleverna aktiveras i sitt lärande (Black m. fl. 2009 s. 2003, Swaffield 2011 
s. 440). Vidare är detta gynnsamma metoder för att träna eleverna att tolka lärande-
mål, finna olika strategier för att nå lärandemålen och lösa problem som kan uppstå 
på vägen mot lärandemålen (Dixon, Hawe och Parr 2011 s. 366). När eleverna ser sitt 
lärande och känner delaktighet i lärandeprocessen ökar även motivationen. Dessa ka-
tegorier relaterar till interaktion mellan olika aktörer i undervisningen, vilket är en för-
ändring som formativ bedömning bidrar till i jämförelse med mer traditionell under-
visning (Bell och Cowie 2000 s. 549, Black m. fl. 2003 2.4). Lärarna uppgav en sam-
stämmig syn på hur formativ bedömning bidrog till en aktiv interaktion elever emel-
lan samt mellan lärare och elever. Med hjälp av medierande artefakter som mini White 
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boards som en enkel metod att få alla elever att bli delaktiga exempelvis då läraren 
ställde frågor. En lärare gav grupparbete som exempel där alla elever aktiverades, och 
fick dela med sig av sina expertområden med sina kamrater. Ett ytterligare exempel 
gav en lärare gällande hur eleverna gemensamt i grupper kom fram till relevanta defi-
nitioner av. Med andra ord innebär tillämpandet av formativ bedömning att interakt-
ionen förändras i klassrummet så att eleverna blir mer aktiva och delaktiga i undervis-
ningen. Lärarna menade att detta var en signifikant möjlighet med formativ bedöm-
ning. En utmaning däremot, ansåg lärarna, var den omfattande tid som formativ be-
dömning kräver. Lärarna menade att eleverna behöver träna på att tolka lärandemå-
len, analysera sina och kamraternas arbeten så att de kunde ge relevant återkoppling, 
samt att eleverna behöver tid för att bearbeta den återkoppling som de fått gällande 
uppgifter. Eleverna behöver möta formativ bedömning tidigt i skolan för att få många 
tillfällen att träna formativ bedömning. Forskning har belyst att formativ bedömning 
kräver mer tid eftersom det är en metod integrerad i undervisningen och bör tas i be-
aktande i såväl planering som genomförande och utvärdering av undervisning 
(Hondrich m. fl. 2015 s. 356, Skolverket 2011 s. 41). Samtidigt menade en del lärare 
att den gynnsamma effekten på lärande som formativ bedömning innebär uppväger 
nackdelen med det extra arbete som metoden innebär. Vidare använde en del lärare 
formativa artefakter, som exempelvis mini White Boards som tidsbesparande strate-
gier för att skaffa en snabb överblick över elevers förförståelse eller hur de låg till i lä-
randeprocessen. Ett ytterligare exempel på tidsbesparande aktiviteter är exempelvis 
gruppdiskussioner där elever tillsammans redde ut missförstånd av begrepp. Vidare 
ansågs muntlig återkoppling vara både tidsbesparande och effektiv enligt en del lärare. 
 
Det som inte framkommit ur datamaterialet är lärarnas föreställningar kring lärande. 
Det har belysts i forskning som en betydande faktor gällande effektivt implemente-
rande av formativ bedömning. Lärare som har en dynamisk syn på lärande och ser 
formativ bedömning som en integrerad del av ett större, mer filosofiskt synfält över 
lärande förefaller tillämpa metoden på ett sätt mer gynnsamt för elevers lärande. Utan 
en djupare grundsyn på formativ bedömning som en genuin lärandemetod riskerar 
metoden bli en uppsättning strategier för ytligt användande i klassrummet (Dixon, 
Hawe och Parr 2011 s. 374, webb och Jones 2009 s. 166). Det kan finnas flera skäl till 
att denna aspekt inte kommit fram. En är att frågorna vid intervjun inte lyckats rikta 
fokus mot denna aspekt. Ett annat skäl kan vara att lärarna inte reflekterat över hur 
formativ bedömning gynnar lärande på ett djupare plan. Flera av lärarna hade kort er-
farenhet av formativ bedömning och inte deltagit i någon längre fortbildning i meto-
den. Det kan även vara skälet till att formativ bedömning upplevdes som tidskrä-
vande. 
 

8 Slutsats 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur formativ bedömning påverkar naturve-
tenskaplig undervisning i skolans tidigare år, samt vilka utmaningar och möjligheter 
lärare ser med att arbeta med en undervisning där formativ bedömning ingår. Forma-
tiv bedömning är en genomgripande, integrerad process i undervisningen med fokus 
på elevers pågående lärande, vilken också får effekt på lärarens undervisning. En bety-
delsefull faktor som påverkade naturvetenskaplig undervisning i mycket hög grad är 
tidsfaktorn. Dock benämndes tidsfaktorn inte bara som en utmaning utan kunde även 
vara en möjlighet beroende på hur undervisningen organiserades. Den mest betydel-
sefulla aspekten av formativ bedömning som framträder både i forskningslitteraturen 
och i data för denna studie är elevernas delaktighet i sitt lärande. De strategier som 
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tillämpas i formativ undervisning möjliggör förändrade roller mellan aktörer i klass-
rummet. Eleverna ges möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande genom att lärande-
målet tydliggjorts, hur deras kunnande ser ut i den aktuella lärsituationen samt hur ele-
verna kan ta sig från sin utgångspunkt till lärandemålet. På så vis ges elever möjlighet 
att utveckla de förmågor som behövs för att tillägna sig en livslång lust att lära. Denna 
studie tog utgångspunkt utifrån lärares perspektiv på naturvetenskaplig undervisning 
där formativ bedömning tillämpades. Lärarna hade olika erfarenheter av formativ be-
dömning och tillämpade metoden på olika sätt. Formativ bedömning förändrar lära-
rens roll, det visar forskning och även denna studie, från att vara en informationsför-
medlare till en medaktör tillsammans med eleverna i lärandeprocesserna. Den stän-
diga återkoppling som sker i ett formativt klassrum innebär att lärare behöver själva 
bli lärande och medvetna om sin egen syn på lärande. 
 
Det som däremot inte synliggjorts i denna undersökning är vilken effekt på lärande 
som formativ bedömning har. Det finns helt klart effekter på hur undervisningen or-
ganiseras, hur den planeras och hur eleverna aktiveras i klassrummet. Däremot visar 
inte denna undersökning om eleverna faktiskt förbättrar sitt lärande med hjälp av 
denna bedömningsmetod. Det var inte syftet med denna studie, men det är en viktig 
aspekt av formativ bedömning, att ta reda på hur gynnsam den är för elevers lärande. 
Ett ytterligare intressant perspektiv på formativ bedömning som inte framkommit i 
denna studie är lärares ämneskompetens och hur det påverkar implementerandet av 
formativ bedömning i naturvetenskaplig undervisning. Lärarens skicklighet och kun-
skaper är avgörande för framgångsrikt lärande hos eleverna (Sabel, Forbes och Flynn 
2016 s, 1080). Det gäller ämneskunskaper såväl som förståelse för hur lärande går till 
och hur elevers föreställningar kan integreras till en vital del av lärandeprocesserna i 
klassrummet. Det behövs mer forskning kring lärarens roll i formativ bedömning, ex-
empelvis hur lärarens ämneskunskaper påverkar användandet och effekten av forma-
tiv bedömning. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Formativ bedömning i naturvetenskaplig undervisning 

Cecilia Schön 

 

Tematisk version 

Problemformulering och frågeställningar: 

Syftet är att undersöka hur formativ bedömning påverkar lärares undervisning natur-

vetenskap i skolans tidigare år, samt vilka möjligheter och utmaningar lärare ser med 

formativ bedömning i naturvetenskaplig undervisning. Svaren på dessa frågor ska sö-

kas genom att ta reda på vilken metod av formativ bedömning som lärare använder 

sig av, varför de använder formativ bedömning, vilka möjligheter och utmaningar 

som finns och om formativ bedömning leder till att lärares undervisning påverkas. 

Undersökningen görs utifrån (de preliminära) frågeställningarna: 

 

Vilka möjligheter och utmaningar upplever lärare finns med formativ bedömning i 

undervisning i naturvetenskap i skolans tidigare år? 

På vilket sätt påverkas lärares undervisning i naturvetenskap i skolans tidigare år av 

formativ bedömning? 

 

 

 Leder formativ bedömning till utveckling av lärares undervisning?  

 Vilka aspekter av undervisningen påverkas av formativ bedömning? 

 Vilka konsekvenser får formativ bedömning på lärarens syn på hur naturve-

tenskaplig undervisning ska bedrivas? 

 Vilka utmaningar finns med formativ bedömning i naturvetenskaplig under-

visning? 

 Vilka metoder av formativ bedömning använder läraren? 

 Hur går lärande till enligt läraren? 

 Vilka teoretiska perspektiv har läraren på lärande? 

 

  



 

 
 

Bilaga 2: Intervjuguide  

Formativ bedömning i naturvetenskaplig undervisning i skolans tidigare år. 

Cecilia Schön 

 

Intervjuversion – tematisk och dynamisk 

 

Inledning  

Hur länge har du undervisat i NO-ämnena? 

Vilken utbildningsbakgrund?  

Vilken åldersgrupp undervisar du i? 

Hur länge har du jobbat på denna skola? 

Vad är fördelarna med att jobba på denna skola? 

Vad har du för bakgrund gällande formativ bedömning? Kompetensutbildning? 

 

 

Forskningsfråga: 

Vilka möjligheter och utmaningar finner lärare med formativ bedömning i naturveten-

skaplig undervisning i skolans tidigare år? 

 

Intervjufrågor: 

Vilka metoder och strategier av formativ bedömning använder du dig av i undervis-

ningen? Kan du berätta om hur du använder formativ bedömning? 

Ge gärna exempel på hur det kan se ut med undervisning där formativ bedömning in-

gått? Vad har lektionen handlat om, hur har du arrangerat lektionen? Med andra ord, 

ge något konkret exempel på undervisning i naturvetenskap, tex vattnets kretslopp, 

och beskriv hur det kan fungera med formativ bedömning. Beskriv hur det kan se ut 

under pågående arbetsprocess. 

 

 

Finns det någon skillnad på hur planeringen upplevs av lektioner där formativ be-

dömning ingått, jämfört med mer traditionella lektioner? 

 



 

 
 

Vilka erfarenheter har du av formativ bedömning? Hur länge har du använt dig av 

det? 

Tycker du att formativ bedömning bidrar till din undervisning? 

 

Hur tycker du att eleverna påverkas av formativ bedömning? 

 

Vilka möjligheter finns med formativ bedömning? 

Vilka svårigheter finns med formativ bedömning? 

 

Forskningsfråga: 

På vilket sätt påverkas lärares undervisning av formativ bedömning? 

 

Intervjufrågor: 

Hur tänker du kring planering och syfte av undervisningsmoment? 

På vilket sätt förändrar formativ bedömning din undervisning? Kan du ge något ex-

empel? 

Hur ändrar du planeringen om undervisningen inte får det utfall som var tänkt? 

Kan du ge exempel på hur du återkopplar till eleverna? 

 

Påverkar formativ bedömning hur du tänker kring planering och genomförande av 

undervisning? 

 

Hur kan formativ bedömning i naturvetenskaplig undervisning görs mer effektivt?  

 
 

  



 

 
 

Bilaga 3: Informationsbrev 
 
Information om deltagande i en intervjustudie om formativ bedöm-
ning och hur den påverkar lärares undervisning i naturvetenskap. 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undervisning. 
Syftet med denna studie är att undersöka hur formativ bedömning formar och påver-
kar lärares undervisning. De lärare som är aktuella för denna studie är lärare som un-
dervisar i årskurs 1 – 6. I styrdokumenten formuleras det att elever ska ges möjlighet 
till delaktighet i sitt lärande, varav formativ bedömning är ett medel för att uppnå 
detta. Det finns ingen entydig definition av vad formativ bedömning är, men några 
nyckelstrategier kan urskiljas som särskilt betydelsefulla. Dessa är tydlig kommunikat-
ion om vad som förväntas att eleverna lär sig, bedömning som är relevant i förhål-
lande till undervisningens syfte, konkret och vägledande återkoppling som är giltig för 
undervisningens syfte samt möjlighet till själv- och kamratbedömning. Formativ be-
dömning är ett aktuellt ämne, som implementeras i läroplaner världen över. Samtidigt 
är forskningen relativt ny på området och det finns ett behov av att undersöka olika 
aspekter av formativ bedömning och dess effekter på lärande och undervisning.  
Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer av lärare verksamma i de naturori-
enterande ämnena i årskurserna 1 – 6. 
Intervjun kommer att spelas in, efter tillåtelse av informanten, med hjälp av ljudupp-
tagning för att uppnå så korrekt transkribering som möjligt. Inspelning är frivilligt, i 
de fall informanten inte vill bli inspelad, avstås från detta. Inför intervjun har vi ett 
kort samtal angående intervjuns innehåll och syfte. Hela processen beräknas ta ca 30 
minuter.  
Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan vi-
dare motivering. Du som deltagare kommer att vara helt av identifierad. Uppgifter 
som namn, skola och kommun kommer inte att framgå av studien. Ljudinspelning 
kommer endast finnas tillgänglig för mig, annat insamlat material som anteckningar 
och transkribering kommer finnas tillgängligt för mig, min handledare samt examina-
tor under studiens gång. Allt material kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd. 
Undersökningen är en del av mitt examensarbete 2 och kommer att presenteras i 
form av en uppsats vid Dalarnas Högskola. Studien kommer då den är godkänd att 
finnas tillgänglig för dig som deltagare om så önskas. 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
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h12cecsc@du.se   ajn@du.se 
 
__________________________ 
 __________________________ 
 
 
 
 

mailto:h12cecsc@du.se
mailto:ajn@du.se

