
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 2 

Avancerad nivå  

Den formativa bedömningens roll i de 
naturvetenskapliga ämnena i grundskolans årskurs 
4-6 
 
 
En studie om hur lärare inom de naturvetenskapliga 
ämnena i årskurs 4-6 använder sig av formativa 
bedömningsformer 
 

Författare: Josefina Eliasson 

Handledare: Terje Hedström 

Examinator: Jörgen Dimenäs 

Ämne: Pedagogiskt arbete, inriktning naturvetenskap 

Kurskod: PG3064 

Poäng: 15 hp 

Examinationsdatum: 2019-11-13 

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i 

DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt 

tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och 

synligheten av examensarbetet.  

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 

Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina 

arbeten open access.  

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access):  

Ja ☒                                                                                                     Nej ☐ 

  

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00



 

Abstract 

 

Idag finns mycket forskning och litteratur kring formativ bedömning och dess fördelar för 

elevens lärande. Det finns många teorier om hur den bör användas på mest effektiva sätt. 

Syftet med denna studie är att ta reda på vilket syfte lärare som undervisar, har undervisat 

eller är utbildade att undervisa inom de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6 har med 

användandet av formativ bedömning, samt hur de arbetar med olika formativa 

bedömningsformer. För att effektivisera utfallet av studiens resultat har en sociokulturell teori 

använts studien. Utifrån den sociokulturella teorin har insamlat material genomgått en 

innehållsanalys och därmed genererat ett lämpligt resultat för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Resultatet ställs också i förhållande till tidigare forskning för att se huruvida 

de deltagande lärarnas användande av formativ bedömning stämmer överens med teorier och 

tidigare studier kring formativ bedömning. För undersökningen bedömdes intervju som mest 

lämpliga metod för datainsamling. Åtta informanter som alla antingen undervisar i de 

naturvetenskapliga ämnena, har undervisat i dem eller är utbildade att undervisa inom dem 

men av olika anledningar inte är verksamma inom ämnet, intervjuades för studien. Samtliga 

intervjuer spelades in och en innehållsanalys genomfördes på det insamlade materialet. 

Resultatet visade att alla informanter använder sig av formativ bedömning och anser den som 

helt nödvändig inom de naturvetenskapliga ämnena. Informanternas syfte med användandet 

av formativ bedömning var att främja elevens utveckling, öka elevens förståelse för sitt eget 

lärande, synliggöra elevens lärande samt öka delaktigheten i klassrummet. Samtliga lärare i 

studien lyfte kommunikation som en mycket viktig del av formativ bedömning. Diskussioner, 

samtal och dialoger i mindre grupper och i helklass samt att få återkoppling från både lärare 

och kamrater var av stor vikt för elevernas lärande enligt deltagande lärare.  
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Inledning 

Formativ bedömning har i många år använts som metod för att utveckla elevers kunskaper 

och öka förutsättningarna för ett fortsatt lärande (Granekull 2016, s. 14-15). Den är ett mycket 

viktigt verktyg i undervisningen. Med formativ bedömning får lärare en överblick över var 

eleven befinner sig i sitt lärande och hur eleven på bästa vis kan nå sina mål (Jönsson, Ekborg, 

Lindahl & Löfgren 2013, s. 12). Jag har under min utbildning kommit i en del kontakt med 

undervisning i naturvetenskap på mellanstadiet. Det jag upplevt i och med detta är att den 

formativa bedömningen förekommer i relativt hög utsträckning. Min erfarenhet är att det 

förekommer mycket kommunikation i klassrummet, i synnerhet under laborativt arbete.  Detta 

är ett gott tecken då kommunikation är ett viktigt inslag i den naturvetenskapliga 

undervisningen. Att jag upplevt att det förekommer en god kommunikativ miljö i 

undervisningen inom de naturvetenskapliga ämnena på mellanstadiet är en intressant aspekt 

för studien. Detta då dessa uppfattningar inte överensstämmer med vad till exempel 

Strömdahl (2002, s. 8) skriver. Han menar nämligen att kommunikationen inom de 

naturvetenskapliga ämnena ofta är bristfällig och att det kan uppkomma problem vid försök 

att kommunicera i naturvetenskap. Detta troligtvis på grund av att det naturvetenskapliga 

språket och resonemanget skiljer sig mycket från det vardagliga. Vikten av kommunikation 

blir tydlig när läroplanen för grundskolans kunskapskrav granskas. Ett av kunskapskraven för 

betyget E i slutet av årskurs 6 i ämnet fysik är nämligen att eleverna ska kunna föra samtal 

och diskussioner kring bland annat energi, miljö och samhälle (Skolverket 2018, s. 180). 

Detta visar att formativ bedömning inom naturvetenskap är mycket viktigt, av många 

anledningar, men i detta sammanhang för att minska kommunikationsproblemen. Det har 

också uppstått problem med brist på intresse och motivation i de naturvetenskapliga ämnena 

(Strömdahl 2002, s. 9). Kanske kan den bristande kommunikationen vara en bidragande orsak 

till detta. Om sådant är fallet är vikten av den formativa bedömningen ännu större.  

 

Inom den formativa bedömningen finns många byggstenar. Några av dessa, som kommer 

presenteras i denna studie är återkoppling och kommunikation, kommunikativa stöttor, 

kamratbedömning och självbedömning. Denna studie kommer utifrån ett lärarperspektiv 

undersöka och presentera hur verksamma lärare i naturvetenskapliga ämnen på mellanstadiet 

använder sig av formativ bedömning. Undersökningen berör, mer ingående, de syften som  

lärare har med användandet av formativ bedömning samt hur de använder sig av olika 

formativa bedömningsformer.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt kommer den formativa bedömningens koppling till skolans styrdokument att 

presenteras. Därefter följer en definition av de mest centrala begreppen för denna studie. 

Dessa begrepp är formativ bedömning, återkoppling och kommunikativa stöttor.  Slutligen i 

avsnittet kommer det redogöras för tidigare forskning kring formativ bedömning. 

 

Koppling till skolans styrdokument 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2018), 

ska alla elever successivt ta större ansvar för sina egna studier. De ska lära sig att bedöma sina 

arbeten och i förhållande till andras bedömning kunna se sina egna arbetsprestationer på ett 

tydligare vis (Skolverket 2018a, s. 16).  

 

Det är läraren som har det yttersta ansvaret för att bedömningen blir rättvis. Detta sker genom 

lärarens insyn i och tolkning av styrdokumenten, information kring eleverna och deras 

prestationer samt planering av undervisningsinnehåll (Skolverket 2014, s. 19) 

 

I Skolverkets allmänna råd står att läraren bör arbeta för ett starkt och mångsidigt underlag för 

betygsättning. Detta ska ske genom att skapa bedömningssituationer där elevernas 

kunskapsutveckling kan följas och gynnas. Sett utifrån det aktuella ämnets syfte, centrala 

innehåll och kunskapskrav, ska läraren också utvärdera elevernas kunskaper (Skolverket 

2018b, s. 15). Läraren ska ha som syfte att utforska elevens styrkor och svagheter samt hur 

eleven på bästa sätt kan komma vidare i sin utveckling. Genom att ha insikt i detta ökar 

förutsättningarna för en lyckad formativ bedömningsform. Det är läraren som själv avgör hur 

informationen genom formativa arbetssätt kan gynna elevernas kunskapsutveckling. Dock 

behövs även summativa bedömningssituationer, till exempel inför betygssättning. (Skolverket 

2018b, s. 16). Det är viktigt att alla bedömningssituationer inte utgår från kunskapskraven. 

För att stödja elevernas lärande krävs sådana bedömningar som gör det möjlig för läraren att 

få tillgång till ett brett utbud av information. Det ska vara bedömningar där eleverna på ett 

varierat vis får visa sina kunskaper och som därmed ger djupare insyn i elevernas kunskaper 

än vad kunskapskraven kan delge (Skolverket 2018b, s. 17).  

 

Det finns olika typer av bedömningssituationer. Det finns sådana som sker ofta och 

återkommande, där läraren ibland inte ens är medveten om att bedömning sker. Dessa 

situationer kallas informella bedömningssituationer. Sedan finns det sådana situationer där 

bedömningen redan är förutbestämd att äga rum, dessa situationer kallas formella 

bedömningssituationer. Det är viktigt att känna till dessa för att kunna skapa en variation 

mellan dem så att alla elever gynnas. Alla elever ska ha möjlighet att visa sina kunskaper, 

vilket gör variationen mycket viktig då elever visar sina kunskaper på olika vis (Skolverket 

2018b, s. 19).  
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När lärare bedömer elevers kunskaper i naturvetenskap så utgår de från de kunskapskrav som 

finns i läroplanen (Skolverket 2018a, s. 169-171, 179-181, 190-192). I dessa kunskapskrav 

finns ett antal värdeord för de olika betygsstegen. Det är mycket svårt för lärare att tyda exakt 

vad dessa värdeord betyder och innebär. Detta gör det näst intill omöjligt för alla lärare att 

tolka dem på exakt samma vis. För att få en så likstämmig bild som möjligt av dessa värdeord, 

lärare emellan, så bör lärare på skolan tillsammans samtala om hur värdeorden ska tolkas och 

vad som är viktigt att ta hänsyn till i förhållande till dem. På så vis kan skolan få en mer 

likartad bild av kunskapskravens innebörd (Skolverket 2014, s. 19).  

I skollagens kapitel 10 (SFS 2010:800) står att lärare med hjälp av information och 

utvärdering av elevens kunskap i förhållande till kunskapskraven, varje termin ska hålla minst 

ett utvecklingssamtal. Detta utvecklingssamtal ska hållas med vårdnadshavare och elev. Det 

ska beröra elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven, vilka 

utvecklingsområden som bör prioriteras samt hur man ska arbeta för att gynna elevens 

kunskapsutveckling (SFS 2010:800). Även läroplanen belyser detta (Skolverket 2018a, s. 16). 

Där står att lärare genom utvecklingssamtalet ska delge både elev och vårdnadshavare 

information kring den bedömning och utvärdering som utförts av elevens 

utvecklingsområden.  

 

Centrala begrepp 

Formativ bedömning 

Enligt Haug och Ødegaard (2015, s. 631) har det under en längre tid inte funnits någon 

entydig definition av begreppet formativ bedömning. Begreppet brukar dock ofta definieras 

som ”bedömning för lärande” (t.ex. Jönsson, Ekborg, Lindahl & Löfgren 2013, s. 56; 

Moreland, Jones & Barlex 2015, s. 17). Denna definition motsägs dock av Swaffield (2011, s. 

434), som menar att begreppen formativ bedömning och bedömning för lärande inte har 

samma innebörd. Hon lyfter också att sådan bedömning som omnämns som ”bedömning för 

lärande” ska ha sitt fokus riktat på själva lärandet (Swaffield 2011, s. 437). För att säga att 

bedömningen är för att gynna lärandet så ska den vara förberedd och inplanerad i 

undervisningsinnehållet, samt kännas som en naturlig del i undervisningen. Den ska ha sitt 

fokus på hur elever lär och på vetskapen om att alla lär sig på olika vis. Därmed måste läraren 

vara medveten om elevernas kunskaps- och prestationsnivåer. Bedömning för lärande ska 

också gynna elevens motivation och engagemang samt utveckla elevens förståelse för olika 

uppgifters mål och kriterier. Slutligen bör bedömning för lärande bidra och uppmuntra till att 

eleven blir mer självständig, vilket i sin tur gynnar elevens förmåga till självbedömning 

(Swaffield 2011, s. 436). För att tydliggöra skillnaden mellan bedömning för lärande och 

formativ bedömning så presenterar Swaffield (2011, s. 443) några vitala olikheter mellan de 

två bedömningsformerna. Till att börja med så handlar bedömning för lärande om att lära här 

och nu, medan formativ bedömning används långsiktigt, den ger guidning för framtida 

lärande. Vid bedömning för lärande står lärare och elev i den nuvarande läromiljön i centrum, 

medan den formativa bedömningen kan beröra en större skara elever och även andra lärare. 

Slutligen så har bedömning för lärande största fokus på själva lärandet, hur något lärs ut och 
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hur eleven lär, medan formativ bedömning är mer läroplanstyrt (Swaffield 2011, s. 443). 

Denna studie kommer vara centrerad till den formativa bedömningen och kommer inte 

behandla begreppet bedömning för lärande något djupare. Dessa två har en förmåga att 

blandas ihop eller förknippas med varandra. Därav är det av vikt att reda ut skillnader mellan 

dem för att kunna hålla dem isär. Detta ger större möjlighet att få en djupare insyn i den 

formativa bedömningen, som denna studie handlar om, eftersom fokus då läggs på den, och 

tas bort från begreppet och innebörden av bedömning för lärande.  

 

Formativ bedömning är enligt Vingsle (2017, s. 4) ett viktigt redskap för att ta reda på hur 

långt eleven kommit i sitt lärande och hur denne på bästa vis kan utvecklas. Det beskrivs på 

ett likartat sätt av Haug och Ødegaard (2015, s. 631). De beskriver formativ bedömning som 

en metod för att stimulera och öka lärandet. För att bedömningen ska vara formativ och öka 

elevernas lärande krävs att den ger information om elevernas utveckling i förhållande till 

målen. Tack vare detta kan elevernas utveckling kartläggas och styrkor respektive svagheter 

kan identifieras (Jönsson, Ekborg, Lindahl & Löfgren 2013, s. 12). Enligt Granekull (2016, s. 

23) är kommunikation en viktig byggsten i den formativa bedömningen, detta eftersom 

eleverna med hjälp av interaktion i form av samtal får möjlighet att utbyta tankar och på så vis 

värdera sina egna kunskaper.  

 

Kamrat- och självbedömning 

Inom området formativ bedömning används också kamrat- och självbedömning (t.ex. Bjurulf 

2013, s. 86; Black & Harrison 2014, s. 13). Topping (2009, s. 22) menar att kamratbedömning 

kan framträda både som bekräftande, förbättrande och rekommenderande i förhållande till 

andra kamraters arbeten. Kamratbedömning innebär att eleverna bedömer varandras arbeten i 

förhållande till förutbestämda mål. Eleverna ger återkoppling till varandra i form av 

eventuella förbättringsidéer. Ett syfte med detta är att eleverna ska lära sig att ge och få 

återkoppling, samt få möjlighet att ta del av olika tillvägagångssätt för att lösa samma uppgift 

(Granekull 2016, s. 36). Självbedömning innebär att eleven själv bedömer sitt eget arbete 

utifrån förutbestämda mål. Detta gör eleven genom att reflektera över arbetets styrkor, 

svagheter och förbättringsområden (Thawabieh 2017, s. 14). Syftet med detta är att eleverna 

ska utveckla en förmåga att ansvara för sitt eget lärande (Jönsson, Ekborg, Lindahl & Löfgren 

2013, s. 56). En annan betydelsefull del i den formativa bedömningen är återkoppling (t.ex. 

Black & Harrison 2014, s. 15; Moreland, Jones & Barlex 2015, s. 17).  

 

Återkoppling  

Återkoppling, eller feedback, som är en synonym för samma begrepp, är i detta sammanhang 

något som kan ske mellan elever och lärare samt elever emellan. Den kan förmedlas både i tal 

och skrift (Black & Harrison 2014, s. 12, 23). Enligt Hattie och Timperley (2007, s. 81) kan 

återkoppling ses som en påföljd av en bedrift. Den kan se ut på flera olika vis, och det krävs 

variation. Alla elever behöver olika återkoppling, beroende på prestation och prestationsnivå. 
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Den kan också fokusera på olika delar av elevernas arbeten, beroende på var läraren väljer att 

lägga fokus och vad som är prioriterat i den aktuella situationen. Den kan ges omedelbart efter 

en uppgift eller dröja och den kan komma ofta eller mer sällan (Jönsson, Ekborg, Lindahl & 

Löfgren 2013, s. 35). För att återkopplingen ska vara effektiv och gynnsam för lärandet krävs 

att den används korrekt och i rätt sammanhang (Hattie & Timperley 2007, s. 82).  

 

Som redan nämnts finns olika varianter av återkoppling, beroende på syftet med den. Ett 

vanligt återkopplingstillfälle är när elever utfört olika uppgifter. Denna återkopplingsform 

kallas uppgiftsorienterad återkoppling. Om denna återkoppling sker på rätt sätt kan det gynna 

elevens lärande då eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och prestationer. Ofta 

kan dock återkopplingen riktas mot elevens egen personlighet istället för uppgiften eleven 

utfört, vilket ofta medför negativa konsekvenser (Jönsson, Ekborg, Lindahl & Löfgren 2013, 

s. 37). Några andra typer av återkoppling är enligt Jönsson, Ekborg, Lindahl & Löfgren (2013, 

s. 38, 40, 41) nyanserad återkoppling, framåtsyftande återkoppling och dialogisk 

återkoppling. Nyanserad återkoppling syftar till att ge eleven nyanserad information kring 

sina utvecklingsbehov och styrkor. Framåtsyftande återkoppling handlar även den om 

elevernas utveckling. Eleverna skall få en grundlig information om var de befinner sig och 

vad de bör tänka på för en gynnsam utveckling. Den sista återkopplingsformen, dialogisk 

återkoppling, handlar inte helt oväntat om dialog. Den syftar till dialog mellan lärare och elev. 

Det bör föras givande och djupare dialoger i klassrummet (Jönsson, Ekborg, Lindahl & 

Löfgren 2013, s. 39, 40, 42). Vikten av att föra dialog i klassrummet belyses även av Mercer 

(2008, s. 38), som menar att det, för att få en effektiv utbildningsprocess, krävs genomgående 

dialoger. Den gemensamma dialogen i klassrummet är en grundläggande faktor för att en 

lärare ska kunna undervisa sina elever och för elever att tillägna sig kunskaper (Mercer 2008, 

s. 38). I skolan idag är det inte ovanligt att möta IRE metoden. Detta står för Initiering, 

Respons, Evaluering. Denna metod betyder att läraren ställer en kort, ofta vinklad fråga till en 

elev, eleven svarar och läraren utvärderar svaret (Black & William 2009, s. 9). Denna metod 

är inte särskilt formativ. För att en övning eller uppgift ska bli formativ ska den uppmuntra 

tankeverksamhet hos eleven. Det ska förekomma en kommunikativ miljö där eleverna är 

involverade (Black & William 2009, s. 10).  IRE metoden lämpar sig inte inom de 

naturvetenskapliga ämnena. Där måste eleverna ställas frågor som utmanar dem till att tänka. 

När eleverna får svara på öppna, djupare frågor får de också ta del av varandras svar, vilket i 

sin tur gynnar förståelsen för naturvetenskapen. Om eleverna istället bara tilldelas frågor av 

IRE karaktär kommer det bara leda till att eleverna försöker gissa sig fram till rätt svar 

(Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors & Vikström 2015, s. 32-33). För att lära sig om 

naturvetenskapens värld är det nödvändigt att språket får stå i fokus. Eleverna måste få 

samtala och diskutera om naturvetenskap (t.ex. Säljö & Wyndhamn 2002, s. 40; Wickman & 

Persson 2008, s. 221). Detta är mycket viktigt, inte minst för den naturvetenskapliga 

begreppsbildningen (Säljö & Wyndhamn 2002, s. 40).  



 

6 

 

 

Kommunikativa stöttor 

Ett arbetssätt som lärare ibland använder sig av är kommunikativa stöttor, eller scaffolding 

som begreppet heter på engelska. Begreppet förklaras av Van de Pol, Volman & Beishuizen 

(2010, s. 274-275) som ett stöd från lärare till elev vid utförande av en uppgift som eleven inte 

på egen hand skulle behärska och lösa. Läraren konstruerar stöttningen efter elevens 

förutsättningar och justerar uppgiften efter elevens kunskapsnivå. För att stöttningen ska bli 

framgångsrik måste läraren veta vilken kunskapsnivå eleven befinner sig på. Läraren ska vid 

stöttningen utgå från elevens nuvarande kunskapsnivå, alternativt en något högre nivå (van de 

Pol, Volman & Beishuizen 2010, s. 274-275). 

 

Även Säljö (2000, s. 123) skriver om kommunikativa stöttor. Han beskriver begreppet som 

det stöd som ges eleven för att kunna påbörja en uppgift, och ta sig vidare genom den. 

Stöttningen kan ses som stöttepelare som hjälper eleven att hålla fokus på rätt detaljer samt 

hålla rätt kurs mot uppgiftens lösning (Säljö 2000, s. 123).  

 

Forskningsbakgrund 

Nedan kommer, med stöd av tidigare forskning, redogöras för hur formativ bedömning ska 

användas för att vara så effektiv och gynnsam som möjligt. Detta genom att presentera flera 

olika studier om formativ bedömning, där många visar på de positiva fördelarna med den, 

medan andra påvisar de brister som finns eller kan uppstå. Den formativa bedömningen 

kräver kunskap, och även om den är gynnsam för lärande, kan den bli meningslös eller till och 

med leda till misslyckanden om den inte används på rätt sätt, eller om läraren saknar kunskap.   

 

Fördelar och svårigheter med formativ bedömning 

Enligt en studie genomförd av William (2000, s. 4) framkom att framgångsfaktorn i den 

formativa bedömningen, som läraren själv använder, i form av givande återkoppling samt 

fördjupade frågeställningar och diskussioner är kopplad till lärarens förmåga att använda den. 

Läraren behöver insyn i var eleven befinner sig i sitt lärande samt i vilken riktning eleven bör 

ledas. Med denna kunskap ska läraren sedan använda den formativa bedömningen för att 

eleven på mest effektiva vis ska nå målen och utveckla sitt lärande. Samtidigt menar Hirsh 

och Lindberg (2015, s. 71) att det utifrån deras forskningssammanställning framkommit att 

elevernas lärande inte endast kan kopplas till läraren, undervisningen och 

undervisningsmiljön. De menar att det finns flertalet faktorer som spelar in huruvida eleverna 

utvecklas i rätt riktning. De betonar det faktum att ansvaret för elevernas lärande och 

undervisningens utseende inte bara kan läggas på läraren. De större bakomliggande faktorer 

så som exempelvis bestämmelser, riktlinjer samt organisationen i vilken läraren tillhör bär 

också på ansvaret (Hirsh & Lindberg 2015, s. 71).  
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Utifrån en studie genomförd av William (2000, s. 2) framkom att även om det är av stor vikt 

att läraren besitter kunskap nog att kunna bedöma hur eleven ska utveckla sitt lärande så är 

det dessutom av stor vikt att eleven förstår den respons de får. Om eleven inte förstår den 

återkoppling de tilldelas, eller de riktlinjer mot de mål hen ska arbeta kommer eleven inte 

kunna ta sig dit. Detta innebär att läraren också måste inneha kunskap i hur återkoppling och 

utvecklingsmål ska framföras till eleven för att denne ska få förståelse över hur sitt lärande 

ska kunna utvecklas (William 2000, s. 2). En relevant studie i förhållande till Williams 

konstaterande är den gjord av Jacksson (2016, s. 81-82). Hon genomförde en studie med sex 

lärares förmåga att använda formativ bedömning på ett framgångsrikt vis. Av studien fann 

Jacksson (2016, s. 81-82) en rad olika förbättringsområden. Hon menar att resultatet av 

hennes studie visar att lärare behöver mer färdigheter och kunskaper kring användandet av 

formativ bedömning. Det skulle vara gynnsamt för lärare att föra gemensamma samtal för att 

tillsammans kunna använda en likartad, gemensam formativ bedömning. Studien visade också 

att lärare behöver kunskaper kring elevers förståelse av undervisningsmaterialet. Ledare på de 

skolor med lärare som lyckas använda framgångsrik formativ bedömning bör se till att lyfta 

fram dessa lärare och skapa möjligheter och tillfällen där övrig personal kan lära av dem. 

Dessa tillfällen kan vara gemensamma möten där lärare med framgång inom den formativa 

bedömningen deltar och idéer diskuteras. Det kan också vara gynnsamt att observera de lärare 

som lyckats bedriva framgångsrik formativ bedömning. Jacksson (2016, s. 82) menar även att 

skolor bör strukturera lärarnas schema på ett sätt som ger dem möjlighet att sitta ned 

tillsammans och diskutera undervisning och bedömning. Slutligen belyser Jacksson att om 

lärare inte lyckas använda formativ bedömning på ett gynnsamt vis, och om återkopplingen 

inte förstås av eleverna, kommer det endast leda till misslyckande (Jacksson 2016, s. 82).  

 

Kamrat- och självbedömning som användbara bedömningsformer i den formativa 
bedömningen 

Enligt Topping (2009, s. 22-23) kan kamratbedömning ha likartade effekter på elevernas 

lärande som den bedömning som läraren ger. I vissa fall är den till och med mer gynnsam. 

Detta då läraren och en kamrat som bedömer ofta lägger fokus och uppmärksamhet på olika 

detaljer i arbetet. Det är möjligt att kamratbedömaren ser och bedömer fler aspekter av 

arbetet. Genom det kan eleverna få en större förståelse över vilka förbättringsområden som 

förekommer i arbetet. Kamratbedömning är positivt i två riktningar, det är nämligen också 

givande för elever att agera bedömare (Topping 2009, s. 22-23).  

 

Det finns alltså mycket positiva aspekter med kamratbedömning. Detta menar även Granekull 

(2016, s. 134) som i sin avhandling framhåller kamratbedömning som en betydande faktor i 

elevers lärande. Samtidigt lyfter Granekull (2016, s. 131) några viktiga faktorer som krävs för 

en lyckad kamratbedömning. För att kamratbedömning ska vara givande är det nödvändigt att 

eleverna redan innan bedömningstillfället har viss kunskap inom bedömning. Om det inte 

finns någon bedömningsfärdighet blir bedömningen vare sig framgångsrik eller lärorik 

(Granekull 2016, s. 131). Den studie som Granekull genomfört i sin avhandling behandlar 

kamratbedömning inom specifikt naturvetenskapliga ämnen. Att lyfta detta är av betydelse för 
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de fortsatta slutsatser som hon kommit fram till. För att elever ska kunna bedöma varandras 

arbete inom naturvetenskap krävs, förutom kunskap i bedömning, en viss bakomliggande 

kunskap inom ämnet. Om inte detta finns blir det svårt att bedöma arbetets ämnesinnehåll, 

vilket gör återkopplingen oväsentlig i naturvetenskapligt syfte. Utan kunskap inom ämnet 

uppstår även problem för eleverna att förstå sin kamrats arbete (Granekull 2016, s. 132). För 

att en kamratbedömning inom naturvetenskapliga ämnen ska bli gynnsam krävs alltså både 

viss bedömningskunskap och ämneskunskap (Granekull 2016, s. 131-132).    

 

 

När det handlar om självbedömning ligger fokus varken hos läraren eller kamraten, utan hos 

eleven själv. William (2000, s. 4) menar att när läraren använder sig av självbedömning 

hamnar istället fokus på elevens bedömningsförmåga. Eleven ska själv vara medveten om sina 

mål och hur hen ska nå dem. Vidare ska eleven också vara sanningsenlig och rättvis mot sig 

själv, för att bedömningen ska bli lyckad. Av en studie utförd av Thawabieh (2017, s. 19) 

visade det sig att självbedömning kan vara mycket framgångsrikt. Detta kräver att elever får 

träning i att bedöma sig själva, samt får tillräcklig information om mål och kriterier för 

bedömningen. När eleverna involveras i bedömningen kan det leda till ökat självförtroende, 

ökad motivation samt att höja elevens prestation (Thawabeih 2017, s. 19).  

 

Lärarens sätt att leverera återkoppling som avgörande faktor för lärande 

Enligt Black och William (1998b, s. 3) visar flertalet studier att återkoppling är mycket 

gynnsamt för lågpresterande elever. Det har dock visat sig ha positiv inverkan på alla elevers 

prestationer (Black & William 1998b, s. 3).  Denna bild stämmer väl överens med den som 

Topping (2009, s. 22) presenterar. Han menar att studier visat att återkoppling allt som oftast 

har positiv inverkan på elevers lärande, när den används på rätt sätt. Även West (2011, s. 117) 

har visat med sin studie att formativ bedömning och korrekt använd återkoppling är en 

nyckelfaktor för elevers fortsatta lärande. Dock visar Black och William (1998a, s. 36) att 

kvalitén på den återkoppling som ges är avgörande för framgången bakom formativ 

bedömning.  

 

I en studie genomförd av Johnson (2016, s. 57) undersöktes hur och i vilken utsträckning tre 

olika lärare användande sig av muntlig och skriftlig återkoppling. I studien berättade alla tre 

lärarna att de använder muntlig återkoppling oftare än skriftlig. Detta delvis på grund av att 

den är mer lättillgänglig men också för att eleverna verkar föredra den. Den muntliga 

återkopplingen ledde också ofta till diskussioner. När eleverna tillfrågades varför de föredrog 

muntlig återkoppling så menade de att den var lättare att förstå och ta till sig, samt att den är 

mindre tidskrävande. Genom muntlig återkoppling kunde eleverna genast få reda på status på 

arbetet och gå vidare utifrån det. Lärarna framhöll det faktum att eleverna, med hjälp av god 

återkoppling arbetade hårdare och klarade fler uppgifter (Johnson 2016, s. 59).  
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Möjligheter med stöttning som strategi för att nå målen  

Det har enligt Van de Pol, Volman & Beishuizen (2010, s. 286) utförts flertalet studier under 

det senaste decenniet som pekar på effektiviteten i att läraren använder kommunikativa 

stöttor. Ett exempel på en studie där kommunikativa stöttor visade på framgång är den gjord 

av Shin (2016). I denna studie framkom det att kommunikativ stöttning har stor påverkan på 

elevers prestationer och kvalitén i deras arbeten (Shin 2016, s. 66-67). Det visade sig också att 

de elever som såg den kommunikativa stöttningen som ett hjälpmedel ofta uppnådde bättre 

resultat på uppgifter och test (Shin 2016, s. 76). Det kan dock krävas en del av läraren för att 

den kommunikativa stöttningen ska ge önskad effekt. Till exempel påvisar Haruehansawasin 

och Kiattikomol (2018 s. 368), i en studie de genomfört gällande stöttning av lågpresterande 

elever, att stöttningen måste vara strukturerad och genomtänkt för att ge bästa möjliga effekt 

på elevers lärande. Haruehansawasin och Kiattikomol (2018, s. 368) menar också att elever 

mycket ofta inte har förståelse för den kommunikativa stöttningens syfte och verkan, vilken 

påverkar effektiviteten av stöttningen och kan göra den mindre effektiv. 

Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt kommer studiens teoretiska perspektiv och utgångspunkt att presenteras samt 

redogöras för. Denna studie kommer att utgå från en sociokulturell teori för att på bästa vis 

besvara studiens frågeställningar och uppfylla dess syfte.  

 

Sociokulturellt perspektiv 

Zonen för proximal utveckling 

Inom det sociokulturella perspektivet används ofta begreppet zonen för proximal utveckling. 

Begreppet grundades av Lev. S Vygotsky, och handlar om skillnaden mellan vad människan 

kan utföra och lyckas med på egen hand och vad hen kan utföra i samvaro med någon mer 

kompetent och kunskaps- och färdighetsmässigt utvecklad individ (T.ex. Säljö & Wyndhamn 

2002, s. 36; Vygotsky 1978, s. 86; Gredler 2011, s. 119 ). Genom att ge elever möjlighet att 

integrera och samspela med lärare eller en annan elev som befinner sig på en högre kunskaps- 

och färdighetsnivå än hen själv, ges också möjligheter för eleven att ta del av sin 

samarbetspartners kunskaper (Säljö Wyndhamn 2002, s. 36-37). Inom det sociokulturella 

perspektivet används ofta begreppet och arbetssättet kommunikativa stöttor (van de Pol, 

Volman & Beishuizen 2010, s. 271). I dessa sammanhang, där barn samverkar med någon 

med mer kunskaper och erfarenheter, är kommunikativa stöttor ett givande arbetssätt för ökat 

lärande (Säljö 2000, s. 123). Vygotsky (1930-1931/1998, s. 204, refererad i Gredler 2011, s. 

118) menade att det finns fyra huvudstrategier som läraren kan använda för att utveckla 

elevens promixala zon. Den första går ut på att läraren ska visa en färdig lösning på ett 

problem och genom det se om eleven kan förstå vägen till lösningen. Den andra strategin går 

ut på att läraren börjar lösa ett problem för att sedan se om eleven själv kan komma fram till 

lösningen. Den tredje är, som ovan nämnts, att låta eleven arbeta med en mer kompetent elev. 
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Den fjärde och sista strategin innebär att läraren ställer ledande frågor kring ett problem och 

analyserar det ihop med eleven. De problem som läraren och eleven arbetar med ska ligga på 

en nivå precis ovanför elevens egen prestationsnivå (Vygotsky (1930-1931/1998, s. 202, 

refererad i Gredler 2011, s. 118). Vygotsky (1978, s. 125) betonar att det ska has i åtanke att 

alla barn lär på olika vis. Även om de är i samma ålder och på samma nivå i sin utveckling 

betyder de inte att de har samma behov eller samma kunskaper.  

 

 

Språk och kommunikation  

Något som är mycket centralt inom det sociokulturella perspektivet är kommunikation, och då 

i synnerhet samtalet och språket. Genom kommunikation utvecklas förmågan till djupare 

förståelse och lärande (t.ex. Säljö & Wyndhamn 2002, s. 25; Dysthe 2001, s. 42). Det är 

lämpligt att se på skillnaden mellan språk och kommunikation. Kommunikation är en aktivitet 

som sker människor emellan, oftast med hjälp av språket, som därmed kan ses som ett 

kommunikativt redskap (Säljö 2000, s. 88). Säljö (2000, s. 36) betonar vikten av 

kommunikation för människors utveckling. Han menar att människor föds med driften att 

vilja kommunicera och samspela med andra människor. Redan från start så skaffar vi 

erfarenheter tillsammans med andra (Säljö 2000, s. 66).  Hur den kommunikativa 

utvecklingen sedan ser ut beror på barnets biologiska premisser samt behov av samröre med 

andra människor (Säljö 2000, s. 36). Även den språkliga delen spelar stor roll. Säljö (2000, s. 

88) menar att språkets utveckling kopplas samman med viljan att kommunicera. Tack vare 

språket ökar människans förmåga till deltagande i interaktiva sammanhang och 

kommunikativa situationer (Bruner 1990, refererad i Säljö 2000, s. 88). Det går enkelt att säga 

att språket är en viktig faktor för lärande. Tack vare språket kan vi ta del av språkliga 

fenomen i vår omvärld, som exempelvis böcker och olika slags texter. Språket bidrar också 

till förmågan att kunna beskriva, förklara och argumentera (Säljö 2000, s. 84).  

 

 Inom det sociokulturella perspektivet finns uppfattningen om en evig utveckling. Människan 

slutar aldrig att utvecklas. Utvecklingsprocessen kommer alltid påverkas av olika faktorer, så 

som psykologiska, kommunikativa och fysiska, vilka konstant förändras. Detta gör att 

människans kunskaper och intellekt också kommer påverkas och förändras (Säljö 2000, s. 71). 

Säljö (2000, s. 21) menar att lärandet inte är lokaliserat endast i hjärnan. Även om hjärnan är 

nödvändig för att kunna lära, så innebär inte det att hjärnan ensam står för lärandet. Lärandet 

sker också vid kommunikativa sammanhang. Kunskap fås genom samspel och samarbete med 

andra människor. Detta innebär att för ett framgångsrikt lärande krävs en kommunikativ miljö 

och möjlighet till samarbete (Dysthe 2001, s. 41). I klassrummet spelar lärare och 

klasskamrater en stor roll. I klassrummet behövs integrerande situationer och sammanhang 

både med lärare och kamrater (Dysthe 2001, s. 44).   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare som undervisar, har undervisat eller är 

utbildade att undervisa inom de naturvetenskapliga ämnena i grundskolans årskurs 4-6 arbetar 

med formativ bedömning. Studien syftar också till att ge insyn i användandet av de formativa 

bedömningsformerna återkoppling, kommunikativa stöttor samt kamrat- och självbedömning i 

naturvetenskap på mellanstadiet.  

 

Vilket syfte har lärare inom de naturvetenskapliga ämnena med användandet av formativ 

bedömning? 

 

Hur använder sig lärare av återkoppling, kommunikativa stöttor, kamratbedömning och 

självbedömning?  

 

Metod  

I detta avsnitt presenteras val av metod för datainsamling, vilka forskningsetiska krav som 

studien kommer förhålla sig till samt en definition av begreppen reliabilitet, validitet, 

objektivitet och generaliserbarhet.  

Val av metod 

För denna studie kommer semistrukturerade intervjuer att användas. Detta då intervjuer, som 

är en vanlig kvalitativ metod, ofta används för att få en djupare inblick i ämnet, dock med ett 

mindre urval. Detta till skillnad från de kvantitativa metoderna som används för att istället få 

en bredare men ytligare översikt, ofta med ett större urval (Eliasson 2006, s. 21). De 

kvantitativa metoderna sammanställs ofta i siffror medan de kvalitativa ofta sammanställs i 

textform (Larsen 2018, s. 31). Detta är ännu en anledning till att den kvalitativa intervjun är 

mest lämpad. För att besvara studiens frågeställningar på ett så utförligt vis som möjligt så 

generar siffersammanställningar inte tillräckligt med information.  En annan anledning till att 

använda en kvalitativ intervju är att vid kvantitativa metoder, till exempel enkäter, så är alla 

frågor redan uttänkta och förberedda. Deltagarna svarar endast på dessa frågor, som oftast inte 

är öppna frågor, och möjligheten till följdfrågor är oftast mycket liten. Svaren blir korta och 

genererar inte särskilt mycket information. Informationen blir ofta inte tillräcklig för studiens 

syfte, vilket gör att validiteten ofta blir låg (Larsen 2018, s. 35). Vid kvalitativa metoder, som 

exempelvis intervju, som kommer användas i denna studie,  sker ofta ett personligt möte 

mellan undersökare och deltagare. Detta gör det enklare att förtydliga frågorna vid eventuella 

missförstånd, samt utveckla frågorna och ställa följdfrågor. Detta ger mer utförliga, tydliga 

svar och möjligheten till mer detaljerad och djupgående information är större (Larsen 2018, s. 

36). Att få ingående information från studiens deltagare är avgörande för att så utförligt som 

möjligt kunna besvara studiens frågeställningar. Validiteten är också, tack vare möjligheten 

att reda ut missförstånd och ställa följdfrågor, högre i kvalitativa undersökningar än i 

kvantitativa (Larsen 2018, s. 36).  
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Hög validitet är viktigt vid en forskningsstudie. Validiteten i en studie handlar om tillämplig- 

och giltighetsstyrkan i undersökningarna. Den handlar också om hur relevant den insamlade 

empirin är i förhållande till studiens syfte. För en hög validitet krävs att studien verkligen 

undersöker det som ska undersökas (t.ex. Kihlström 2007, s. 231; Eliasson 2006, s. 16-17). 

Då validiteten ofta blir starkare vid kvalitativa metoder, tack vare möjligheten till mer 

djupgående information (Larsen 2018, s. 35) så är kvalitativ intervju ett rimligt val av metod. 

För att uppnå hög validitet kommer undersökningarna att hållas så relevanta som möjligt i 

förhållande till studiens syfte.  

 

Inför en intervju har intervjuaren tänkt ut och planerat för ämnen och frågor som ska 

diskuteras under själva intervjun. Frågorna är ofta åtminstone delvis förberedda, men går att 

omformulera och utrymme för följdfrågor finns (Eliasson 2006, s. 25). Följdfrågor är givande 

i intervjusituationer då det håller samtalet levande och kan generera viktig information 

(Kihlström 2007, s. 52). Det hålls sedan ett möte där intervjuaren ställer sina frågor och/eller 

diskuterar de ämnen som förberetts. Intervjun kan vara mer eller mindre strukturerad 

beroende på syftet. Det finns tre olika typer av intervjuer, baserat på hur strukturerad intervjun 

är (Eliasson 2006, s. 25-26). I denna studie kommer, som ovan nämnts, en så kallad 

semistrukturerad intervju att användas. Den semistrukturerade intervjun är, till skillnad från 

den helt strukturerade och den helt ostrukturerade intervjun, delvis strukturerad. Den 

innefattar flera frågor och kan därmed få ett större omfång av information kring ämnet. Det är 

möjligt för intervjuaren att under dessa intervjuer gå djupare in på frågorna, omformulera och 

ställa följdfrågor för att få fram den typ av information som vill nås (Eliasson 2006, s. 26). 

Dessa aspekter gör den semistrukturerade intervjun till det lämpligaste valet för att få ut 

tillräckligt med information. Den helt ostrukturerade intervjun blir ofta som en konversation 

mellan intervjuare och den intervjuade. Det är ofta fritt samtal kring ett visst ämne. Den helt 

strukturerade intervjun är väl förberedd med färdigt frågeschema, som följs under intervjun. 

Intervjun blir strikt och styrd, det blir svårare att få lika grundlig och detaljerad information 

som vid en semistrukturerad intervju (Eliasson 2006, s. 26). Detta gör att varken den helt 

ostrukturerade eller den helt strukturerade intervjun är lämplig i denna studie. Detta då det 

krävs fler frågor för att besvara studiens frågeställningar. Samtidigt krävs även att det går att 

ställa följdfrågor och förtydliga frågorna vid behov, för att få tillräcklig information.  

 

Det är inte bara validiteten som är viktig vid en forskningsstudie. Även reliabiliteten, 

objektiviteten och generaliseringen är viktiga aspekter. En studies reliabilitet är kopplad till 

hur noggrant genomförda undersökningarna är. För att hålla en hög reliabilitet krävs att 

undersökningarna är korrekt genomförda. Om en studie har hög reliabilitet ska andra forskare 

kunna genomföra samma undersökningar med samma metod och då få samma resultat 

(Thurén 1991, s. 22).  Ju mer det går att lita på att studien kan upprepas, med samma resultat, 

ju högre är reliabiliteten (Eliasson 2006, s. 15). För att nå så hög reliabilitet som möjligt i 

denna studie så kommer studien utföras så noggrant som möjligt, efter planerat upplägg. För 

att uppnå en hög validitet och reliabilitet samt få en sanningsenlig och rättvis studie krävs 

också objektivitet. Med objektivitet avses att studien förblir objektiv, det vill säga att det inte 

läggs några personliga åsikter och värderingar i undersökningarna och resultatet (Larsen 
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2018, s. 15). Att vara helt objektiv när en studie genomförs är mycket svårt. Kihlström (2007, 

s. 230-231) menar att inte minst vår förförståelse spelar en stor roll i hur vi undersöker något 

och hur vi tolkar materialet. Larsen (2018, s. 15) menar att förmågan att vara objektiv också 

beror på det teoretiska synsättet. Även om detta är svårt att undgå kommer det vara högst 

eftersträvsamt att inga förutfattade meningar eller personliga åsikter och ställningstaganden 

blir inblandade i studien. När det kommer till generalisering så är det svårt att utföra i 

kvalitativa metoder eftersom urvalet vanligtvis inte är så stort (Larsen 2018, s. 37). Att 

generalisera innebär att genom en undersökning som gjorts på många deltagare dra slutsatser 

kring personer som inte ens deltagit i undersökningen. Det betyder alltså att genom att 

analysera svaren från en bredare undersökning kunna göra antaganden om en viss grupp, eller 

del av personer som inte varit delaktiga (Larsen 2018, s. 51). Då metoden i denna studie är en 

kvalitativ metod, med ett litet urval, så kommer generalisering bli svårt. Dock kommer 

studien ändå att följa en analytisk generaliseringsprocess. Vid en analytisk generalisering tas 

det noga hänsyn till det resultat som framställts ur det insamlade materialet och bedömer 

huruvida det resultatet kan ge svar i hur resultatet i liknande situationer kan komma att se ut 

(Kvale och Brinkmann 2014, s. 312).  För att underlätta för detta kommer det insamlade 

materialet att analyseras noggrant för att studiens resultat ska bli relevant och användbart.  

 

Etiska överväganden 

Forskning är av stor vikt för människa och natur. Den genererar mängder av information som 

i sin tur kan leda till positiv utveckling för samhället. Det finns dock olika forskningsetiska 

krav som forskare måste förhålla sig till. Detta kan bidra till att forskningsetiska problem 

uppstår. Det kan bli svårt att gå balansgång mellan att få med all väsentlig information och 

samtidigt ta hänsyn till de forskningsetiska krav som gäller (Vetenskapsrådet 2017, s. 13). De 

fyra etiska huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt och som denna studie 

kommer att förhålla sig till är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera alla deltagare i studien om vilken 

roll de har i studien, vad som förväntas av dem och vilka villkor som gäller. Alla deltagare ska 

också bli upplysta om att deras medverkan är helt frivillig och att de när som helst har 

möjlighet att dra sig ur studien (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). För att uppfylla detta krav 

kommer alla lärare som deltar i studien att få information om studiens syfte och 

frågeställningar. De kommer också underrättas om att de när som helst och utan förklaring 

kan avbryta sin medverkan.  Samtyckeskravet innefattar alla deltagares samtycke. Forskaren 

måste ha samtycke från alla som ingår i studien och för personer under 15 år ska även 

vårdnadshavares samtycke finnas (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). I denna studie kommer bara 

verksamma lärare att medverka. Det betyder att alla deltagare är över 15 år, men alla lärare 

som deltar ska ha gett sitt samtycke för att delta i studiens undersökningar. 

Konfidentialitetskravet rör anonymitet och personuppgifter. Alla som deltar i studien ska 

kunna vara trygga med att vara anonyma och att personuppgifter inte finns tillgängliga för 

obehöriga (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). För att tillgodose detta krav så kommer 
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Vetenskapsrådets (2002, s. 12) regel om att deltagarnas svar ska antecknas, lagras och 

avrapporteras så att obehöriga ej får tillträde till deltagarnas identitet och svar i 

undersökningarna att följas. Det sista kravet, nyttjandekravet, betyder att de uppgifter som 

samlas in endast får användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). För att 

tillgodose nyttjandekravet så kommer allt insamlat material endast att användas till denna 

studie. När studien är färdig kommer allt insamlat material att förstöras.  

Urval 

Denna studie inriktar sig på den formativa bedömningens roll i de naturvetenskapliga ämnena 

på mellanstadiet. Det vill säga årskurs 4-6. På grund av detta var tanken att endast 

undervisande lärare i de naturvetenskapliga ämnena på mellanstadiet skulle delta i studien. 

Kihlström (2010, s. 49) menar att då informanter ska väljas till en intervjustudie så är det 

viktigt att de har erfarenhet i ämnet. Det var också tänkt att informanterna skulle väljas utifrån 

ett bekvämlighetsurval. Detta för att spara tid då undersökningen följer en viss tidsram. 

Bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder sig av informanter som för forskaren 

anses lättillgängliga (Bryman 2002, s. 194). I detta fall söktes informanter i närområdet då det 

dels skulle underlätta tidsmässigt men också för att det ansågs finnas större chans att 

närliggande skolor skulle tänkas ställa upp i studien.   

Då det snabbt visade sig att det var problematiskt att få tag på informanter som lämpade sig 

till studien så bröts bekvämlighetsurvalet. Istället skickades ett informationsbrev med studiens 

syfte och etiska förhållningsregler (se bilaga 1) ut till ett 60-tal olika skolor i flertalet olika 

kommuner i Sverige. Detta i hopp om att hitta lämpliga informanter villiga att ställa upp och 

som passade för studiens kriterier. Förutom studiens syfte och vilka etiska krav studien skulle 

efterfölja informerades det också om intervjuns ungefärliga längd samt att den skulle spelas in 

för eget bruk för att senare förstöras. För att hitta lämpliga informanter användes även 

snöbollsmetoden. Denna metod innebär att forskaren tar hjälp av insatta personer, som kanske 

inte själva lämpar sig, men som kan bistå med information kring vilka personer som kan 

tänkas ställa upp i studien (Larsen 2018, s. 125). Då det visade sig vara mycket svårt att få tag 

på lämpliga informanter som passade studiens kriterier inom den begränsade tidsramen 

ändrades studiens kriterier något. Urvalet utökades från lärare som undervisar i de 

naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6 till lärare med utbildning inom de naturvetenskapliga 

ämnena för årskurs 4-6 men som undervisar i årskurs f-3, lärare som tidigare undervisat i 

årskurs 4-6 och personer som inte är utbildade inom de naturvetenskapliga ämnena men som 

idag undervisar inom dem i årskurs 4-6. 

 

Slutligen deltog åtta lärare från fyra olika kommuner i Sverige. Fyra av de deltagande 

informanterna var utbildade inom de naturvetenskapliga ämnena för årskurs 4-6 och 

undervisade aktivt. Två av informanterna var inte utbildade att undervisa i de 

naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6 men undervisade aktivt inom dem på mellanstadiet. 

En av informanterna var utbildad och hade till nyligen undervisat inom de naturvetenskapliga 

ämnena årskurs 4-6 och en informant var utbildad för att undervisa i den naturvetenskapliga 

ämnena i årskurs 4-6 men undervisade just nu i årskurs f-3.  
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Genomförande 

Det första steget i processen att hitta informanter var att formulera ett informationsbrev (se 

bilaga 1) som de kunde ta del av. I informationsbrevet ingick studiens syfte och utförande 

samt vilka etiska förhållningsregler som skulle efterföljas. Informationsbrevet mailades sedan 

ut till skolorna i hopp om att få svar från personer som kunde tänka sig att ställa upp i 

undersökningen.  

 

Till intervjuerna gjordes en intervjumall (se bilaga 2). Denna användes under intervjuerna. I 

intervjumallen ingick studiens syfte och frågeställning, de fyra etiska huvudkrav som studien 

tog hänsyn till samt intervjufrågorna. Kihlström (2010, s. 50) menar att när intervjufrågorna 

utformas ska forskaren alltid utgå från studiens frågeställning. Frågorna ska vara utformade 

för att besvara frågeställningarna. För att göra detta så effektivt som möjligt så delades 

intervjufrågorna in under rubriker. På så vis var det enklare ha kontroll över att studiens ämne 

följdes och att frågeställningarna besvarades. Rubrikerna för frågorna var formativ 

bedömning, kamratbedömning, självbedömning och återkoppling. För att underlätta så mycket 

som möjligt för de informanter som deltog så ägde sex av åtta intervjuer rum på lärarnas 

skolor. De andra två intervjuerna ägde rum på lämpliga platser som valdes ut av 

informanterna själva. Stukát (2005, s. 45) skriver att informanten bör få välja plats för 

intervjun, för att känna sig så lugn och trygg som möjligt.  

 

Inledningsvis i intervjuerna så lästes studiens syfte och frågeställningar samt de etiska kraven 

upp för informanten. Detta gjordes innan själva intervjun började. På så vis fick informanten 

större insyn i vad intervjun kommer att beröra, samt mer ingående information i de etiska 

kraven som undersökningen följer. Därefter efterfrågades samtycke till inspelning. Eliasson 

(2006, s. 25) menar att det är det viktigt att fråga efter samtyckte vid inspelning. 

Samtyckte tillgavs av samtliga informanter, vilket innebar att alla intervjuer spelades in. 

Enligt Eliasson (2006, s. 25) och Kihlström (2010, s. 51) är det givande att spela in 

intervjuerna eftersom det gör det möjligt att gå tillbaka och lyssna på det inspelade materialet 

för att återge det så korrekt som möjligt. Intervjuerna tog ca 20 minuter.  

 

Analysmetod 

I denna studie har en innehållsanalys utifrån ett sociokulturellt perspektiv utförts. I en 

innehållsanalys analyseras insamlade data för att hitta likheter och skillnader. Data samlas in, 

som sedan kodas och kategoriseras för att på så vis lättare se likheter och skillnader i det 

insamlade materialet. Detta gör att materialet bli mer lätthanterligt och enklare att redovisa 

(Larsen 2018, s. 159). I denna studie har innehållsanalysen gjorts i enlighet med Larsens 

(2018, s. 160) stegbeskrivning om hur processen går till.  

 

Det första steget för att analysera det insamlade materialet var att transkribera alla intervjuer. 

Transkriptionerna lästes igenom flertalet gånger och färgmarkerades sedan utefter vilken 

frågeställning som berördes. Det transkriberade materialet som berörde frågeställning ett 
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markerades med en färg och det material som berörde frågeställning två markerades med en 

annan. Därefter kodades transkripten. Med att materialet kodades menas i denna studie att det 

kortades ned och allt material som ansågs irrelevant för studien sorterades ut. I slutet av detta 

steg skedde en meningskoncentration, det vill säga att långa uttalanden koncentrerades och 

sammanfattades i kortare meningar. Under detta steg var det mycket grovarbete med text och 

då det var åtta deltagande informanter i studien blev det komplicerat att minnas vem som sa 

vad, därav döptes informanterna till L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 och L8. På så vis blev 

textarbetet enklare. Därefter delades det kodade materialet in i olika kategorier. Eftersom 

analysen skedde utifrån ett sociokulturellt synsätt skapades kategorier som passade till denna 

teori. Efter att ha hittat passande kategorier identifierades likheter och skillnader. Slutligen 

jämfördes dessa mönster med tidigare forskning och sattes i förhållande till både forskning 

och studiens teori.  

 

Anledningen till innehållsanalysen var nödvändig i studien var på grund av mängden insamlat 

material. Under de intervjuer som genomfördes samlades det in mycket material som var 

irrelevant för frågeställningarna. Detta är enligt Larsen (2018, s. 161) mycket vanligt vid 

kvalitativa undersökningar. Med hjälp av att koda och kategorisera det insamlade materialet 

blev det möjligt tydligt synliggöra det viktigaste av materialet för att belysa studiens 

frågeställningar.  

 

Intervjufrågorna var indelade under rubrikerna formativ bedömning, kamratbedömning, 

självbedömning och återkoppling (se bilaga 2). Efter att det insamlade materialet genomgått 

en innehållsanalys genererade det fyra kategorier till vardera frågeställning. Utifrån 

innehållsanalysen och den sociokulturella teorin bildades kategorierna elevens utveckling, 

elevens förståelse för sitt eget lärande, synliggöra elevens lärande och delaktighet för att 

besvara frågeställning ett. För frågeställning två bildades kategorierna kommunikation, 

grupperingar, bedöma varandra och bedöma sig själv efter genomförd innehållsanalys.  

 

 

Resultat 

I detta avsnitt kommer undersökningens resultat att presenteras. Detta kommer ske genom de 

olika kategorierna som togs fram under analysprocessen för att besvara studiens 

frågeställningar. De kategorier som resultatet kommer fördelas inom är elevens utveckling, 

elevens förståelse över sitt eget lärande, synliggöra elevens lärande, delaktighet, 

kommunikation, grupperingar, bedöma varandra och bedöma sig själv.  

 

Elevens utveckling  

Efter analysen av det insamlade materialet framkom att ett det övervägande syftet som de 

deltagande informanterna hade med formativ bedömning var att främja elevernas utveckling. 

Vid frågan om syftet till användandet av formativ bedömning svara L7 kort och konsekvent: 
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”Det är för att få eleverna att växa helt enkelt. Det är formativ bedömning för mig”. För att 

elevernas utveckling ska bli lyckad talade informanterna rikt kring elevens förståelse över sitt 

eget lärande och att synliggöra elevernas lärande, vilket den formativa bedömningen enligt 

informanterna också syftar till. L8 uttrycker sig på detta sätt gällande vikten av formativ 

bedömning ”Jag tror att det är viktigt för elevernas insikt i vad dom kan, hur långt dom har 

kommit, vad dom måste träna på mera och ja för elevens utveckling helt enkelt”. För att 

elevens utveckling ska gynnas behövs alltså att hen får en förståelse över sitt eget lärande 

samt att läraren lyckas synliggöra elevers lärande. Därav presenteras de nedanför som 

underrubriker.  

 

Elevens förståelse över sitt eget lärande 

Uppfattningen om att den formativa bedömningens syfte är att främja elevens förståelse över 

sitt eget lärande delades tydligast av L1, L2, L5, L7 och L8. Den formativa bedömningen blir 

ett viktigt redskap för att eleverna själva ska få insikt i var i sitt lärande de befinner sig och 

hur de därifrån kan ta sig vidare. Eleverna ska bli medvetna om sin egen utveckling och sitt 

eget lärande. Med formativ bedömning blir det möjligt för eleven att få återkoppling som 

visar eleven vilken väg som leder framåt, hur eleven ska nå nästa steg i sitt lärande. Det är 

dock viktigt med återkoppling som är utvecklande och också lyfter elevernas styrkor. Detta är 

något som L2 förklarar tydligt:  

 

Man liksom ger feedback typ som ”tänk på detta” och ”det här hade du svårt för för några veckor 

sedan men nu har det släppt” eller ”nu börjar du liksom kunna skriva mycket i dina böcker, det är 

bra om du börjar diskutera mer med dina kompisar också”. Så att man inte bara stirrar sig blind 

på vad jag tycker utan att man liksom ser deras kvalifikationer 

 

Den formativa bedömningen ger genom detta upphov till självreflektion. Den får eleverna att 

reflektera över sitt egna lärande, men också över andras. L1 menar att syftet med formativ 

bedömning är att få eleverna att reflektera över både sitt eget men även andras lärande. Att få 

förståelse över hur de själva kan nå målen samt hur de kan hjälpa varandra att nå dem.   

 

För att den formativa bedömningen ska bli lyckosam och gynna elevens förståelse över sitt 

eget lärande måste eleven först förstå den formativa bedömningen de tilldelas. Om detta sker 

blir den formativa bedömningen ett framgångsrikt redskap för elevernas medvetenhet kring 

sin lärandeprocess. Detta är något som L7 betonar när frågan om syftet med 

formativbedömning kommer upp: 

 

För annars vet ju inte eleven vart den ska någonstans. Det behövs ju för att veta hur den ska ta sig 

vidare. Man behöver ju som elev dels lära sig att se sitt eget lärande och då behöver man ju då få 

redskap kring det och formativ bedömning är ju för att.. att dom ska kunna veta hur dom ska 

kunna ta sig framåt helt enkelt. Komma vidare. 
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Synliggöra elevens lärande 

En annan viktig faktor för elevernas utveckling är att synliggöra elevernas lärande. Läraren 

måste få en insikt i elevernas nuvarande styrkor och svagheter, deras kunskapsinhämtning och 

kunskapsutveckling. Detta är ett syfte med formativ bedömning som lyfts av nästan samtliga 

informanter. Detta svarar L4 på frågan om syftet med formativ bedömning i undervisningen 

inom de naturvetenskapliga ämnena: 

 

Mina syften med det är delvis att jag ska få en bredd. Jag ska ju bedöma barnen och se vad dom 

kan. Kan barnen resonera? Det är ju mycket att dom ska resonera, använda rätta orden och det är 

ju lättare att se om man låter dom redovisa på olika sätt 

 

De naturorienterande ämnena är ofta väldigt praktiska. I dem ingår mycket laborationer, 

grupparbeten och fältstudier bland annat. För att synliggöra elevernas kunskaper i ämnen som 

är mycket praktiska blir den formativa bedömningen väldigt viktig eftersom den gör det 

möjligt att bedöma på olika sätt och i flera situationer. L1 och L6 talade mycket om detta. Att 

de naturvetenskapliga ämnena är väldigt praktiska och därför blir det mycket svårt att bara 

bedöma summativt. L6 menade att det aldrig går att garantera att en laboration går som det är 

tänkt. Det kan få alla möjliga utfall. L6 menade att det då inte går att bara bedöma resultatet 

som rätt och fel utan det kräver diskussioner om vad som kan ha gått fel. 

 

Det är alltså av vikt att kunna bedöma formativt i de naturvetenskapliga ämnena då det är så 

mycket att förstå för eleverna. Det är mycket nya processer som framkommer och mycket nya 

begrepp. L3 talade precis som L6 och L1, om vilka stora svårigheter det skulle vara att 

bedriva undervisning inom de naturvetenskapliga ämnena utan formativ bedömning. Hen 

menade att det konstant uppkommer nya begrepp inom de naturvetenskapliga ämnena som 

måste förklaras och diskuteras och som eleverna behöver få reflektera över, det fungerar då 

inte bara med ett summativt prov. Det går inte att få insikt i att eleverna verkligen förstår 

begreppen på det sättet. L3 menade att det är viktigt att hela tiden kunna se hur mycket 

eleverna förstått, för att på så vis veta om det går att gå vidare i ämnet. 

 

För att långsiktigt kunna se elevernas kunskapsutveckling krävs även att uppföljningar görs 

ofta och kontinuerligt. Det är därför angeläget att se vad eleverna fått med sig av lektionen 

och olika arbetsområden. På det viset blir det möjligt att kontrollera elevernas förståelse och 

på så vis se om det är rimligt att gå vidare till nästa arbetsområde. L3 menade att det inte 

skulle fungera att gå vidare till nästa lektion utan att bedöma vilka uppfattningar eleverna fått 

och hur stor deras förståelse är. Den formativa bedömningen underlättar när läraren ska 

avgöra om det är möjligt att ta nästa steg eller om det krävs fler lektioner inom det aktuella 

ämnet. L3 berättar att hen använder sig av så kallade glasspinnar med elevernas namn på, som 

dras på slump och eleven vars namn finns på glasspinnen får då svara på frågor om 

föregående lektion. Vad som genomfördes, vad som hände och varför, vad det betydde och så 

vidare. På det viset får hen kontroll över att eleverna förstått och det skapas en röd tråd mellan 

lektionerna och i det aktuella arbetsområdet.   
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Även L6 och L1 talar om vikten av att utvärdera lektioner. De menar att det är ett bra sätt att 

veta om alla elever förstår vad lektionen handlat om och tagit med sig det som var viktigt från 

den. Båda informanterna pratar om anonyma lappar där eleven kan skriva vad som varit svårt, 

lätt, något de inte förstod eller något de tagit med sig från lektionen. L1 berättar att hen ofta 

använder sig av post it lappar där eleverna skriver något kort om lektionen. L6 pratar om 

exittickets. Hen berättar: 

 

Jag jobbar mycket med exittickets. Det är ett jättesnabbt sätt att se vad eleverna har tagit med sig 

och inte och där är dom ju också anonyma. Det är inte så att dom måste skriva namn. Om vi gör 

till exempel en exitticket att dom skriver på en post it lapp vad dom tyckte var svårt och inte 

förstod eller tvärtom något som dom förstod så kan jag bara samla in det och se överlag hur det 

gick för gruppen. Och då vågar dom också vara brutalt ärliga och skriva vad dom inte fattar. 

 

Att hela tiden ha insikt i elevernas kunskapsinhämtande och kunskapsutveckling gör det 

möjligt att synliggöra elevernas lärande och på så vis gynna elevens utveckling.  

 

Delaktighet 

Ett annat syfte som de deltagande informanterna hade med användandet av formativ 

bedömning inom de naturvetenskapliga ämnena var att få eleverna att känna sig delaktiga. Att 

eleverna känner att de är en del av undervisningen och gruppen. L1, L3, L4 och L5 nämner 

den formativa bedömningens vikt för delaktigheten tydligast. De menar att formativ 

bedömning gör det möjligt att inkludera eleverna på ett annat vis än vid summativ bedömning. 

Eleverna får möjlighet att visa upp vad de kan på flera olika vis, ensamma eller tillsammans 

med andra. Den formativa bedömningen gynnar enligt informanterna möjligheten till 

diskussioner, både i mindre grupper och i helklass, vilket leder till ökad känsla av delaktighet. 

Vid frågan om varför informanten anser att formativ bedömning är viktigt inom de 

naturorienterande ämnena svarar L1 bland annat: ” Diskussioner, utan formativ bedömning 

blir det inte lika mycket diskussioner, det blir inte samma lärandeprocess. Att skapa 

delaktighet. Det blir en större delaktighet mellan lärare och elever och elever och elever”. 

 

L3 berättar att hen förändrat undervisningen och gjort den mer formativ. Från individuellt 

arbete till gemensamt arbete i helklass. Detta har i sin tur också lett till ökad delaktighet i 

gruppen. På frågan om L3 någon gång märkt att det går att använda den formativa 

bedömningen på fel vis svarar hen:  

 

Mmmm. Jag har faktiskt börjat med 5:orna och 6:orna att bryta det här att ”ni ska läsa sidorna 70-

71 och sen ska ni svara på dom här frågorna så pratar vi om det efteråt” man märkte liksom att 

nej. När dom tappar begreppen i texten då är dom borta liksom.. Och dom hoppar över för dom 

förstår inte. Så nu gör vi så att jag läser. Är det någon som gärna vill läsa så får den ju det men då 

läser den högt. Så läser vi texten och så stannar vi upp för att diskutera typ ”men vad betydde det 

här? Vad menar dom med det här?” och så gör vi lite liksom hela klassen så man ser att man får 

med alla.  
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Delaktighet anses alltså som en fördelaktig bieffekt av formativ bedömning. Med hjälp av 

formativ bedömning nås en större gemenskap i elevgruppen, och även mellan elever och 

lärare.  

Kommunikation  

Ämnet kommunikation tog väldigt stor plats under samtliga intervjuer. Samtliga informanter 

betonade vikten av en kommunikativ miljö för att främja elevers lärande och utveckling inom 

de naturvetenskapliga ämnena. Alla informanter såg kommunikationen som en självklar och 

nödvändig del i undervisningen. De menade bland annat att kommunikationen är viktig för 

elevernas förståelse för ämnet. På frågan om vilken plats kommunikation har i undervisningen 

i de naturvetenskapliga ämnena svarade alla informanter att den var mycket stor. Detta för att 

främja elevernas förståelse och för att få dem att utveckla sina kunskaper och nå målen. L1 

menade att det är nödvändigt med kommunikation då de naturvetenskapliga ämnena kan vara 

svåra att förstå. Hen menade att det är svårt då det inom naturvetenskapen förekommer så 

mycket abstrakta fenomen, sådant som eleverna inte kan se eller ta på och det krävs därför 

diskussioner och samtal för elevernas förståelse.    

 

L5 talade mycket om att formativ bedömning kan göra eleverna mer intresserade av ämnet 

och att kommunikation är en viktig del i att få det att hända. Att diskutera och samarbeta 

istället för att ha föreläsningar framme vid tavlan är mer givande för eleverna i de 

naturvetenskapliga ämnena. L5 sade angående detta: ”Kommunikation tycker jag är A och O. 

Jag ha inga monologföreläsningar eller så utan det är kommunikation hela tiden, eleverna 

emellan och eleverna och mig emellan”. 

 

Även övriga informanter menade att mycket bygger på kommunikation. Att utan 

kommunikation blir det inte samma lärandeprocess. Det behövs diskussioner, samtal, 

dialoger, gemensamma reflektioner och analyser, både i grupper och i helklass. 

 

Informanter beskrev också hur viktigt det var att eleverna fick samarbeta, föra samtal med 

varandra, förklara för varandra och ha givande diskussioner. Elever lär sig av varandra. Den 

uppfattningen framgick av alla intervjuer. L5 uttryckte: ”Jag tror att man behöver ett 

bollplank. Att man måste testa sig mot andra. man växer ju tillsammans med andra tänker 

jag”. 

 

Flertalet informanter menade att diskutera med någon på samma nivå kan vara mer givande 

än att diskutera med läraren. Detta då eleverna befinner sig på någorlunda lika nivå i sitt 

lärande och därmed talar de också samma språk. Läraren å sin sida är inte på samma nivå, 

vilket kan, även om läraren tror att den håller undervisningen på rätt nivå för eleverna, vara 

svårt att veta om så verkligen är fallet. Därav är det mycket givande för eleverna att få arbeta 

tillsammans, utbyta tankar, idéer och kunskap med varandra anser informanterna. 
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När det kom till återkoppling i synnerhet, både från läraren själv och från kamrater uttryckte 

alla informanter att det var en stor nödvändighet för elevers fortsatta lärande. L6 beskrev till 

och med återkoppling som ”lärandets syre”. Drygt hälften av informanterna använda sig 

mestadels av muntlig återkoppling, i stunden. Detta då det går fort och inte är särskilt 

tidskrävande. Några informanter talade även om skriftlig återkoppling. Att eleverna lämnar i 

sina skrivuppgifter och läraren ger kommentarer. Informanterna menade att återkoppling visar 

eleven vägen framåt och därmed är mycket gynnsam för elevens utveckling. Detta såvida 

återkopplingen görs på rätt sätt. L2 pratade mycket om att fokusera på det positiva när 

återkoppling sker. Att istället för att fokusera på elevens svagheter lyfta elevens styrkor. På så 

vis gynnar återkopplingen också elevens självförtroende och motivation. Återkopplingen 

måste också innehålla information om hur eleven kan gå vidare i sitt lärande, hur den kan 

förbättra sig och vad nästa steg i lärandet är. L4 beskrev på ett tydligt och passande vis hur 

återkoppling kan vara utvecklande:  

 

Jag skulle kunna säga.. Om jag säger på ett enklare sätt så är det alltid viktigt för eleverna att veta 

nästa steg.. Hur går jag vidare. Man ger dom hela tiden att ”nästa steg för dig är det här” då är det 

utvecklande. 

 

Samtliga informanter talade om vikten av att återkoppla och stötta eleverna för att hjälpa dem 

fortsätta utvecklas. L7 talade tydligt om en balansgång mellan att stötta för mycket och för 

lite. Det är viktigt att stötta eleven för att denne ska ta sig framåt och nå målet. Vid 

stöttningen är det är viktigt att hålla sig till uppgiften för att eleven lättare ska förstå 

stöttningen. L7 menar också att vid för mycket stöttning blir eleverna inte självgående, därav 

är det en balansgång.  

 

När det handlar om elevernas återkoppling till varandra så har samtliga informanter en positiv 

syn. Att eleverna får återkoppla varandra under par- och grupparbete är inte bara gynnsamt för 

elevens kunskapsutveckling utan det gör också att dem blir tryggare i sig själva och sitt 

lärande enligt ett par av informanterna. Flertalet av informanterna ansåg att återkopplingen 

eleverna emellan är mer värdefull än återkopplingen från läraren. L7 ansåg däremot att 

återkopplingen från lärare och kamrater är lika viktiga, men att deras vikt är beroende av 

situation. L7 menade att det under arbetets gång är viktigt med återkoppling från läraren men 

att det samtidigt är mycket viktigt att få återkoppling från kamrater eftersom eleverna tenderar 

att ta åt sig återkopplingen bättre när den kommer från kamrater.   

 

L5 ansåg att återkoppling främst bör komma från läraren, men att återkopplingen från 

kamrater också är mycket viktig. Mer om kamratrespons går att läsa under rubriken bedöma 

varandra.  

Grupperingar 

En av frågorna som ingick i intervjumallen handlade om vilken strategi lärare hade när de 

grupperade eleverna (se bilaga 2). Denna fråga ställdes i syfte att ta reda på om lärarna hade 

någon tanke i hur de grupperade eleverna, i avseende på tillexempel bästa möjliga 
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sociala/läromässiga utbyte av varandra. Det visade sig att samtliga informanter själva satte 

ihop grupperna, det vill säga att eleverna inte själva fick välja vem eller vilka de arbetar med. 

Alla informanter hade även en tanke bakom hur de grupperade eleverna, några informanter 

mer än andra. Det var bara L2 och L5 som inte uttryckte någonting om att ta hänsyn till 

sociala aspekter, övriga informanter talade om det i någon form. I synnerhet L3 och L6 talade 

tydligt om hur de sociala aspekterna spelar in vid grupperingar. Med sociala aspekter menas 

att eleverna rent socialt ska kunna arbeta ihop, att de ska hålla sams. När L3 efterfrågades om 

strategi vid hopsättning av grupper svarade hen: ”Ja.. Ett är att dom håller sams, för det finns 

vissa som liksom inte kan jobba tillsammans så det sorterar jag ut direkt först”. 

 

L6 gick in lite djupare på problemet med att alla elever inte kan arbeta tillsammans och 

beskrev detta som ett verkligt problem som tar tid och energi. L6 menade också att detta blir 

ett hinder för att eleverna ska få ut som mycket som möjligt av varandra och sitt 

kunskapsutvecklande. Om de sociala aspekterna inte stått i vägen hade det funnits mycket 

större möjlighet att sätta ihop grupper med blandad kunskapsnivå, men också varierande grad 

av intresse och motivation. L6 menar att elever som har ett starkt driv och stor kunskap för ett 

ämne inte bara kan bidra med sina kunskaper utan även hjälpa till att skapa intresse för de 

elever som behöver entusiasm och motivation. Ett ökat intresse ger en motiverad elev vilket i 

sin tur ofta kan främja elevens kunskapsutveckling i ämnet. 

 

L2, som var en av två informanter som inte nämnde något om problemet med sociala 

aspekter, berättade att hen inte behöver tänka särskilt mycket när grupper konstrueras. Detta 

beror på att eleverna arbetar mycket i vad L2 refererar till som läropar. Eleverna är redan 

placerade i sina läropar i klassrummet och är därmed oftast redan medvetna om vem de ska 

arbeta med. Dock berättade L2 att hen ibland möblerar om dem i klassrummet eller låter dem 

arbeta med någon annan som omväxling.  

 

Alla informanter hade någon tanke med hur de grupperade eleverna i förhållande till 

kunskapsnivå, även fast det skiftade en aning mellan informanterna. L1, L5, L7 och L8 talade 

allra tydligast och mest utförligt om detta. Att blanda elever i olika faser i sin 

kunskapsutveckling i ämnet. De menade att kan stark elev och en elev med mer svårigheter 

kan få stort utbyte av varandra när de arbetar ihop. Eleven med svårigheter kan lära sig av den 

starkare eleven medan den starkare eleven lär sig mycket av att lära ut, analysera och förklara 

för sin kamrat. Det ska dock inte vara för stort glapp i kunskapsutvecklingen. Om detta sade 

L8:  

 

Men det får inte vara för stort glapp kunskapsmässigt. Men ibland har det varit att dom inte ligger 

lika just för att den som behöver mer stöd ska få ett lyft upp av en kamrat och att den kamraten 

som ligger lite högre upp ska få träna sig i att berätta och förklara. Sen kanske inte den eleven tar 

ett kliv upp på inlärning men den lär sig ju att resonera och förklara och analysera för den kanske 

måste analysera för att kunna förklara. 

 

Detta höll fler informanter med om. L5 berättade att hen ofta försöker ha en lite starkare elev 

med i varje grupp i syfte att lyfta gruppen lite och för att agera, som L5 själv uttryckte sig, 
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”draghjälp”. När det kommer till elever med stora svårigheter verkar det bli svårare med att 

blanda kunskapsmässigt. L3 berättade att de elever med mycket stora svårigheter ofta brukar 

placeras i en egen grupp där läraren själv sitter med och stöttar och diskuterar.   

  

L1 pratade om andra svårigheter som kan uppstå vid grupperingar med blandad kunskapsnivå. 

Hen menar att de starka eleverna kan tendera att ta över arbetet vilket gör att de elever med 

svårigheter hamnar i skymundan. Därav kan det ibland vara lättare att placera starka individer 

tillsammans för sig och elever som har det svårare tillsammans för sig. Dock måste det finnas 

någon slags progression för att lärandeprocessen ska gå framåt. L1 menade också, som andra 

informanter, att elever på olika kunskapsnivåer lär sig av att arbeta tillsammans. Dock kan 

detta också vara problematiskt. Det kan uppstå oönskade bieffekter av att blanda eleverna 

efter kunskapsnivå. L1 menade att om elever på ungefär samma nivå ibland blir placerade i 

samma grupper då det ger dem möjlighet att utvecklas utifrån den nivå de befinner sig på. På 

samma sätt placeras ibland elever med svårigheter i ämnet i samma grupp för att förebygga att 

någon tar över arbetet. L1 berättar att hen märkt att om exempelvis två starka elever placeras 

med två elever som har det svårare för sig så tenderar de starka eleverna att ta över arbetet och 

då utvecklas inte de elever med svårigheter, som verkligen behöver det. L1 tar mycket hänsyn 

till kunskapsnivå, men även hur bra eleverna kommunicerar med varandra. Några av 

informanterna, inklusive L1, menar att när starka elever blandas med elever med svårigheter i 

ämnet så ökar elevernas förståelse över att alla har olika lätt och svårt för olika saker.  

 

Alla informanter hade alltså strategier kring hur de satte ihop grupper vid grupparbeten och 

många informanter tänkte på samma sätt. Grupperna bör innehålla elever på olika stadier i sin 

kunskapsutveckling, för att de ska få största möjliga utbyte av varandra. Dock bör glappet 

mellan dem kanske inte vara för stort.  

 

Bedöma varandra 

Användandet av kamratbedömning skiftade måttligt mellan informanterna. Hälften av 

informanterna arbetade kontinuerligt med bedömningsformen och hade det som en naturlig 

del av undervisningen. Kamratbedömningen i dess verkliga bemärkelse, att eleverna fick 

bedöma en kamrats färdiga arbete, användes kontinuerligt av L1, L4, L7 och L8. Vid frågan 

hur vanligt förekommande kamratbedömning är i undervisningen svarade L1 att hen använder 

det mycket, L7 svarade att cirka en fjärdedel av undervisningen är kamratbedömning och L8 

svarade att hen använder sig av kamratbedömning någon gång i veckan alternativt varannan 

vecka. På frågan i vilka situationer kamratbedömning används svarade L4:  

 

Det kan till exempel vara om vi har kemi och gör en laboration och då kan det vara så att.. Jag 

vill ju alltid att dom dokumenterar och skriver ”Vad hände? varför blev det så?” och så vidare. 

Som en labbrapport ungefär och då kan det vara att man får lämna över till varandra i par när jag 

säger till och då har jag gjort liksom.. Vad dom ska titta på och så kan dom titta på vad dom har 

fått med och om kompisen har tagit med något dom själva inte tänkt på. Det är ofta sådana 

situationer, när vi har gjort en övning och man ska titta på varandras dokumentation. 
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L1, L7 och L8 använder kamratbedömning på liknande vis som L4. L7 berättade att hen 

nyligen använt det på sina sexor när utfört fältstudier. När eleverna var färdiga med sina 

fältstudier fick de bedöma varandras arbete. L8 berättar att eleverna under laborationer fått 

dokumentera och skriva enklare laborationsrapporter. Sedan har de fått byta rapport med 

varandra och testat reliabiliteten i den. L1 berättar att eleverna får bedöma en kamrats arbete 

och att de då använder sig av metoden two stars one wish vid bedömningen.  

 

De övriga informanterna använder sig mer av muntlig återkoppling kamrater emellan, vid 

grupparbeten när de exempelvis laborerar och i redovisningssituationer. I grupparbeten sker 

återkoppling naturligt anser några av informanterna.  

 

Samtliga informanter, bortsett från L7 och L8, uttrycker tydligt svårigheter med 

kamratbedömning. Att det är något som är svårt för eleverna och kräver träning för att vara 

givande. L1 förklarade på ett tydligt vis vad som kan bli fel vid kamratbedömning där 

eleverna inte är tränade eller vana:  

 

Kamratrespons kan vara väldigt svårt i början för eleverna att förstå hur man ska använda sig av. 

Jag märker i årskurs 4 att där har de kanske inte jobbat jättemycket med det.. I dom tidigare 

åldrarna så i årskurs 4 måste man vara försiktig med kamratrespons. Ibland vågar dom inte ge 

kamratrespons för att dom är rädda att göra någon ledsen eller så blir det tvärtom, att man bara 

säger något negativt för att man kanske inte tycker om den vars arbete man ger respons på. Så 

kamratbedömning kan bli fel om man inte använder den på rätt sätt. 

 

Bortsett från att det kan uppstå problem och svårigheter med kamratbedömning om eleverna 

är otränade så finns det även stora fördelar med det. Att få återkoppling från kamrater tyckte 

samtliga informanter var mycket viktigt. Vid frågan om hur informanterna tror att elever 

påverkas av att får återkoppla varandra så svarade alla informanter att de påverkas positivt, 

eller att det är nyttigt för lärandet och elevens utveckling. L8 talade både om det positiva 

aspekterna och om svårigheterna med kamratrespons. Hen menade att om kamratrespons går 

rätt till så är det den bästa sortens respons. Eleverna tar till sig återkopplingen bättre när den 

tilldelas av en kamrat. Samtidigt menade L8, precis som L1, att den kan ge oönskade effekter 

om det inte ligger mycket träning bakom. Nästan samtliga informanter nämnde att både den 

som ger respons och den som får respons lär sig mycket av kamratbedömning. Den som får 

återkoppling får större medvetenhet i sin utveckling och den som ger återkoppling får 

möjlighet att utveckla sin förmåga att förklara och redogöra.  

 

L6 anser att kamratrespons är mycket viktigt för elevernas lärande. Hen menar att eleven tar 

in återkopplingen mycket bättre när den kommer från en annan kamrat. Detta delvis på grund 

av att de befinner sig på samma nivå. L6 menar också att kamratbedömning kan vara mycket 

gynnsamt för motivationen. Det kan vara motiverande för en elev att få positiv återkoppling 

på sitt arbete av en kamrat och även att få tips om förbättringsområden. L6 sade även, 

angående påverkan av återkoppling från kamrater: ” Det är bara positiv påverkan tror jag. 
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Alltså ju mer input dom får, desto mer kan dom utvecklas och den imputen behöver verkligen 

inte bara komma från läraren. ju fler infallsvinklar desto bättre.” 

 

Kamratbedömning är alltså enligt informanterna svårt, kräver mycket träning men mycket 

givande om den genomförs korrekt.  

Bedöma sig själv 

Något som alla informanter var helt eniga om var att det är mycket svårt att bedöma sig själv. 

Eleverna måste få tydliga instruktioner, referensramar och mycket träning för att 

självbedömningen ska bli givande och lyckosam. Det vara bara ett fåtal av informanterna som 

använde sig av självbedömning. L4 svarade att hen inte använder sig särskilt mycket av 

bedömningsformen. Av alla övriga informanter var det bara av L1 och L8 som användandet 

av självbedömning tydligt framgick samt på vilket sätt de använde den och hur de tränat på att 

bedöma sig själv. L1 beskrev att det kan var mycket svårt med självbedömning: 

 

Självbedömning tycker jag är det svåraste inom formativ bedömning för jag har märkt på elever 

att det är svårt att säga vad dom själv behöver jobba med för att nå målet, eller ”vad är jag duktig 

på? Vad behöver jag förändra i mitt arbete?” Alltså dom behöver jobba med det för eleven 

behöver kunna reflektera över vad de själva måste göra för att nå målen. Eleven måste lära sig att 

kunna stanna upp och tänka ”okej här är jag och dit ska jag, hur ska jag göra för att nå dit?” 

 

Att få en effektiv självbedömning är alltså enligt informanterna mycket svårt och kräver 

mycket träning. Även träningen kan vara komplicerad, svår och tålamodskrävande för 

eleverna. L1 berättade att hen tränat på självbedömning med eleverna genom att börja med 

enklare matriser där de får referensramar och riktlinjer i vad de ska titta efter. Hen menar 

också att det är viktigt att eleverna får stanna upp och reflektera över sitt eget lärande och att 

det gemensamma arbetet inte bara fortlöper, då blir det svårt för eleverna att veta hur långt de 

kommit i sitt eget lärande.  

 

Även L8 har tränat självbedömning på liknande vis. Hen har använt sig av anonyma gamla 

elevarbeten som stöd. Eleverna har fått referensramar och instruktioner över vad de ska titta 

efter i det anonyma arbetet. Därefter har eleverna, utifrån de instruktioner de tilldelats, gissat 

vilket betyg arbetet de tittat på fått och utefter det fått reflektera över sitt eget arbete.  

 

De övriga informanterna använde inte självbedömning. Även om en del av informanterna 

önskade att de hade haft tid att träna upp det och använda sig av det så var det inget de 

använde i dagsläget. L3 talade om att det låter bra i teorin men är betydligt svårare i 

praktiken: 

 

Ibland tycker jag att det låter jättefint. Det låter jättebra men när man försöker med det så känner 

jag att det är svårt för dom tycker liksom att ”jag är klar, jag är nöjd”, och man säger ”Ja men kan 

du utveckla det här? Skulle du kunnat skriva något mer? Har du fått med alla begrepp som vi 

liksom har spaltat upp?”. Nej där är dom liksom ”nej jag är klar”. 
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L2 anser att självbedömningen är en naturlig process hos eleven. Att eleven hela tiden 

reflekterar över sin prestation. 

 

Flertalet informanter anser att självbedömning är viktigt. Eleverna får insikt i sitt eget lärande 

och sin utveckling och deras förmåga att reflektera gynnas. L6 uttryckte sig positivt till 

självbedömning och menade att det även kan gynna elevernas självkänsla och få dem att se 

sina förmågor tydligare: 

 

det ger ju också en infallsvinkel och det är något jag tror att dom flesta elever idag måste träna 

på, för då blir det ett mindre prestationskrav. Många elever har så otroligt höga förväntningar på 

sig själva och lär sig liksom kritisera sig själva och sitt arbete snarare än ge sig själva beröm. Och 

självbedömning kan ju skärpa till den bilden, liksom hjälpa till att se för eleverna vad de klarar av 

och vad de kan 

 

Självbedömning kan alltså var mycket gynsamt enligt flera av informanterna, men kan också 

bli fällande för eleverna. Vid frågan om eleverna lär sig bäst av att bedöma sig själva eller att 

återkoppla och få återkoppling av kamrater svarar samtliga informanter att de lär sig mer av 

sina kamrater. L2, L5, L7 och L8 svarade kort och konsekvent att eleverna lär sig mer att 

arbeta ihop och återkoppla varandra. L1, L3 och L6 menade detsamma och sade också att när 

de får återkoppla till varandra får de också möjlighet att utbyta kunskaper och idéer med 

varandra samt får flera infallsvinklar. L4 ansåg också att återkoppling från kamrater är 

viktigare än självreflektion, men gick dock lite djupare än övriga informanter. L4 beskrev det 

på följande sätt:  

 

Jag tycker inte att det är det bästa sättet att lära sig. Det kan fungera också men om man ska välja 

så är självbedömning inte lika bra. Och jag tycker heller inte egentligen att det är lika bra när jag 

har rättat och bara ger återkoppling heller. Men det beror lite på vad jag ger för återkoppling 

också. Om jag ger en återkoppling som är utvecklande för eleven, att ”du bör tänka på det här” 

eller ”Jag ser att du kan allt om fotosyntesen, nu i fortsättningen skulle jag gärna se att du skriver 

lite mer” alltså att jag ger dom ett utvecklingssteg då kan återkopplingen från mig vara bra. Men 

annars tycker jag nog att deras samspel är det viktigaste. 

 

Alla informanter anser alltså att självbedömning kräver mycket träning och att återkoppling 

från kamrater är mer givande. 

 

Sammanfattning av resultat  

Samtliga informanter använder sig av formativ bedömning i sin undervisning inom de 

naturvetenskapliga ämnena. De framhåller formativ bedömning som en avgörande 

förutsättning för elevens utveckling. Flertalet informanter menade också att den formativa 

bedömningen är extra viktig just i de naturvetenskapliga ämnena då de tenderar att vara 

mycket praktiska. Det blir svårt att bedöma en laboration som rätt eller fel. I de 

naturvetenskapliga ämnena måste även eleverna få visa sin kunskap på olika sätt, vilket den 

formativa bedömningen underlättar för. Det framkom också att formativ bedömning enligt 



 

27 

 

flera informanter, gynnar delaktigheten i klassrummet. Delaktighet och kommunikation rent 

allmänt var enligt samtliga informanter en viktig del i de naturvetenskapliga ämnena. Att 

samtala och diskutera i grupp och i helklass om begrepp och naturvetenskapliga fenomen är 

ett naturligt inslag i undervisningen. Dessa samtal och diskussioner är avgörande för elevernas 

förståelse för ämnet. Eleverna måste få rika möjligheter till att samspela och samarbeta med 

varandra. För att eleverna skulle få så mycket utbyte av varandra som möjligt, 

kunskapsmässigt, så hade samtliga informanter strategier för hur de grupperar eleverna. Ofta 

grupperas eleverna efter sina kunskapsnivåer, men också efter olika sociala aspekter. Alla 

elever kan inte arbeta ihop på grund av sociala omständigheter. När eleverna blandades utefter 

kunskapsnivå blandades ofta starkare elever med elever med svårigheter i ämnet. 

Anledningen bakom de grupperingarna var att de elever med svårigheter skulle kunna lära sig 

av de starkare eleverna samtidigt som de starkare eleverna får öva på sin förmåga att förklara. 

Informanterna fick också frågor om de olika bedömningsformerna kamrat- och 

självbedömning. Kamratbedömning var något som samtliga informanter talade positivt om, 

även om långt ifrån alla informanter använde sig av det. De ansåg att det är lärorikt för 

eleverna att få ge återkoppling och att tilldelas återkoppling av en kamrat då de tenderar att ta 

in återkopplingen bättre när den kommer från en kamrat. Dock ansåg informanterna att det 

innebar svårigheter och långt ifrån alla informanter använde sig av kamratbedömning i den 

bemärkelsen att eleverna får bedöma en annan elevs färdiga arbete. Att eleverna däremot fick 

arbeta i grupp samt diskutera, samtala och föra dialog med varandra ingick i alla 

informanternas undervisning. Samtal och diskussioner elever emellan är mycket givande 

eftersom eleverna befinner sig på samma nivå och därmed kan ha lättare att förstå varandra än 

att förstå läraren. Självbedömning var väldigt sällsynt förekommande i undervisningen hos 

informanterna. Informanterna ansåg både kamratbedömning och självbedömning medförde 

stora svårigheter. De ansåg att det är av stor vikt att eleverna får mycket träning för att någon 

av bedömningsformerna ska vara givande. De få informanter som använde självbedömning 

använde den på lite olika vis. De använde tydliga referensramar, riktlinjer och instruktioner 

för eleverna att gå efter när de bedömde sitt arbete. Flera av informanterna ansåg att 

självbedömning var givande eftersom det medför att eleverna måste stanna upp och reflektera 

över sitt eget lärande. Det kan också öka motivationen och självförtroendet när eleverna ser 

att de är bra på mer än de tror. Alla informanter insåg dock att kamratbedömning var mer 

givande då det ger fler infallsvinklar och eleverna kan utbyta kunskaper med varandra. 

Återkoppling i övrigt användes av alla informanter och ansågs ha  en oumbärlig plats i 

elevens utveckling. Muntlig återkoppling tenderade att vara den vanligaste 

återkopplingsformen, men även skriftlig förekom. Återkopplingen måste vara utvecklande för 

att vara givande. Den måste innehålla information som ger eleven förståelse över hur hen kan 

ta sig vidare för att nå målen.  

 

Diskussion 

I denna del följer först en diskussion kring metodvalet för studien, hur hög validiteten och 

reliabiliteten blev för studien, hur generaliseringsprocessen såg ut samt huruvida studien 
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lyckades med objektiviteten. Därefter följer en resultatdiskussion som kopplar an till studiens 

frågeställningar, tidigare forskning, styrdokument samt studiens teoretiska perspektiv. 

 

Metoddiskussion 

Till denna studie användes kvalitativa intervjuer. Detta då denna metod ansågs lämpligast för 

att tillgodose studiens syfte och frågeställningar. Eliasson (2006, s. 21) menar att detta är en 

användbar metod när urvalet är mindre och undersökningspersonen behöver få en djupare 

inblick i ämnet. Syftet med denna studie var att undersöka hur personer som undervisar, har 

undervisat eller är utbildade att undervisa inom de naturvetenskapliga ämnena i grundskolans 

årskurs 4-6 arbetar med formativ bedömning. Syftet var också att få insyn i hur lärare 

använder de formativa bedömningsformerna återkoppling, kommunikativa stöttor samt 

kamrat- och självbedömning i naturvetenskap på mellanstadiet. För att uppfylla studiens syfte 

bedömdes att en kvalitativ metod, i form av semistrukturerade intervjuer var den lämpligaste 

metoden. Motiveringen bakom det valet var att möjligheten till att få en djupare insyn i ämnet 

blir större tack vare möjligheterna till att ställa lämpliga frågor och få utförliga svar tillbaka. 

Alla intervjuer skedde ansikte mot ansikte, vid ett personligt möte. Detta delvis då Larsen 

(2018, s. 36) framhåller att ett personligt möte mellan undersökare och informant underlättar 

för möjligheten att utveckla frågor, reda ut missförstånd samt ställa följdfrågor. Detta leder till 

mer utförliga, tydliga svar samt mer detaljerad och djupgående information. Att träffa 

informanterna personligen ledde, precis som Larsen (2018, s. 36) framhöll, till att följdfrågor 

kunde ställas och de redan existerande frågorna kunde utvecklas och förklaras och gav därför 

utförliga svar som var mycket användbara för att tillgodose studiens syfte.  

 

Att informanterna gav tydliga och utförliga svar ökar enligt Larsen (2018, s. 35) studiens 

validitet. Styrkan i studiens validitet är beroende av tillämplig- och giltighetsstyrkan, samt hur 

relevant det insamlade materialet är för att uppfylla studiens syfte (t.ex. Kihlström 2007, s. 

231; Eliasson 2006, s. 16-17). Då de insamlade intervjusvaren i denna undersökning hade hög 

relevans ökade därmed validiteten. Alla informanter var antingen utbildade inom de 

naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6 och aktivt undervisande, utbildade med erfarenhet 

men undervisade inte just nu eller saknade utbildning men hade erfarenhet och undervisade 

aktivt. Att alla informanter inte var utbildade och aktivt undervisande sänker validiteten, då de 

mest trovärdiga och giltiga svaren bör kunna komma av utbildade, verksamma lärare inom de 

naturvetenskapliga ämnena på mellanstadiet. Dock blir validiteten ändå relativt hög då alla 

informanter antingen är utbildade, utbildade och verksamma inom de naturvetenskapliga 

ämnena, eller har erfarenhet och är verksamma. 

 

Studiens reliabilitet blir genom intervjumallen relativt stark. Thurén (1991, s. 22) menar att en 

studie med hög reliabilitet ska kunna göras om av andra forskare och ska då ge samma 

resultat. Då frågorna till studien var väl förberedda blir det enkelt för andra forskare att ställa 

samma frågor, dock framgår inte de följdfrågor som ställdes. Det kan också bli svårt vid 

sådana här intervjuer att få samma resultat eftersom det handlar om att informanterna ska 

uppfatta frågorna på samma sätt.  
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Det har inte förekommit någon större generalisering av det insamlade materialet. Larsen 

(2018, s. 37) menar att det är vanligt att generaliseringen är liten vid kvalitativa metoder 

eftersom urvalet inte är så stort. Viss generalisering har dock genomförts eftersom flera 

informanter svarade mycket likartat på flertalet frågor, deras svar har då vid ett par tillfällen 

framställts som ett gemensamt svar i resultatdelen. Generalisering innebär att dra slutsatser 

om personer utefter det resultat som det insamlade materialet genererat (Larsen 2018, s. 51). 

Studien har också i viss mån även tagit hänsyn en analytisk generaliseringsmetod. I denna 

metod används en studies resultat för att dra slutsatser om vad andra liknande situationer eller 

undersökningar skulle kunna resultera i (Kvale och Brinkmann 2014, s. 312). För att göra 

detta möjligt har det insamlade materialet noggrant analyserats för att presentera ett så tydligt 

och adekvat resultat som möjligt. Tack vare det bör studiens resultat vara användbart för 

vidare och likartad forskning.  

 

Att hela tiden ha objektiviteten i åtanke har stundvis varit svårt. Med objektivitet innebär att 

det inte läggs några personliga åsikter och värderingar i undersökningarna och resultatet 

(Larsen 2018, s. 15). Kihlström (2007, s. 230-231) menar att det är mycket svårt att vara helt 

objektiv då även vår förförståelse spelar in när något undersöks och material tolkas. Det 

teoretiska synsättet, i detta fall det sociokulturella, hades hela tiden i åtanke under 

undersökningen, när svaren från informanterna gavs och när resultatet framställdes. Detta var 

något som hela tiden under undersökningar försöktes tryckas tillbaka för objektivitetens skull. 

Detta är dock inget ovanligt menar Larsen (2018, s. 15). Hon menar att förmågan att förhålla 

sig objektivt är beroende av det teoretiska synsättet.   

Resultatdiskussion 

I denna del kommer studiens frågeställningar besvaras med hjälp av resultatet. Detta kommer 

göras med stöd av tidigare forskning, styrdokument samt det teoretiska perspektivet, vilket i 

denna studie är det sociokulturella perspektivet. Diskussionen kommer delas in utifrån 

studiens två frågeställningar, det vill säga lärares syfte med användandet av formativ 

bedömning och lärares användande av, kamratbedömning, självbedömning, återkoppling och 

kommunikativa stöttor. 

 

Lärares syfte med formativ bedömning 

Informanterna menade, som tidigare skrivits, att deras syfte med formativ bedömning inom de 

naturvetenskapliga ämnena var att gynna elevernas utveckling. För att detta ska kunna 

genomföras framkom att det är viktigt att synliggöra elevernas lärande samt att eleverna får 

förståelse över sitt eget lärande inom ämnena. Läraren måste hela tiden ha insikt i elevens 

styrkor och svagheter, förståelse och kunskapsinhämtning. Detta är något som William (2000, 

s. 4) också kommit fram till i sin studie. Han menar att läraren måste ha vetskap om var 

eleven befinner sig i sitt lärande och hur eleven ska ta sig vidare därifrån. Genom det kan 

läraren använda den formativa bedömningen på mest effektiva vis för att eleverna ska nå 
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målet. Enligt informanterna gjorde den formativa bedömningen det möjligt att få en bredd, en 

överblick över var eleverna befinner sig i sitt lärande inom de naturvetenskapliga ämnena och 

vad deras nästa steg för att nå målet är. Vikten av att få ett brett och starkt underlag över 

elevernas kunskaper lyfts även av Skolverkets allmänna råd (Skolverket 2018b, s. 15). Där 

står att lärare ska skapa bedömningssituationer som ger god insyn i elevers 

kunskapsutveckling. Lärare ska arbeta för att få förståelse för elevens styrkor och svagheter 

för att på så vis öka möjligheten till att eleverna får en gynnsam utveckling (Skolverket 

2018b, s. 15).  

 

Flertalet av informanterna menade att de naturvetenskapliga ämnena är mycket praktiska och 

det finns många olika bedömnings- och lärotillfället. De menade att eleverna måste få 

möjlighet att visa sin kunskap på olika vis i de naturvetenskaplig ämnna. Detta för att alla är 

bra på olika saker och lär sig på olika vis. Detta stöds av Vygotsky (1978, s. 125) som menar 

att det är viktigt att ha förståelse över detta. Även om eleverna är lika gamla betyder det inte 

att de har samma behov eller kunskaper. Även skolverkets allmänna råd menar att eleverna 

ska ha möjlighet att visa sina kunskaper på flera olika vis. Detta ger större inblick i elevernas 

lärande (Skolverket 2018b, s. 17). Syftet att öka elevernas förståelse över sitt eget lärande 

uppfylls enligt informanterna tack vare den formativa återkopplingen. Återkopplingen som 

ges i de naturvetenskapliga ämnena är utvecklande och berättar för eleven vad som är bra och 

vad som bör förbättras eller förändras för att nå målet. Det är dock viktigt att återkopplingen 

är begriplig och att eleven förstår dess innebörd. Elevens förståelse för återkopplingen är 

enligt William (2000, s. 2) avgörande för dess användbarhet och framgång. Om eleven förstår 

återkopplingen den tilldelas gynnas elevens insikt i sitt lärande och därmed dess utveckling, i 

annat fall är återkopplingen bortkastad i syfte att öka elevens förståelse över sitt eget lärande.  

 

L1, L3, L4 och L5 nämnde också att ett syfte med formativ bedömning var att öka 

delaktigheten i det naturvetenskapliga klassrummet. De menade att formativ bedömning gör 

det möjligt att inkludera eleverna. Detta då det finns utrymme till diskussioner och samtal, 

både tillsammans i grupp och i helklass. I en studie av Williams (2000, s. 4) visade det sig att 

huruvida dessa diskussioner och samtal blir framgångsrika eller inte är beroende av lärarens 

förmåga att använda formativ bedömning. Utöver delaktighet lyfte alla informanter 

kommunikation som en väldigt viktig del av den formativa bedömningen och en bärande 

pelare i de naturvetenskapliga ämnena. Vilket gjorde att ett syfte med formativ bedömning i 

de naturvetenskapliga ämnena, enligt informanterna, var att främja en kommunikativ miljö. 

Eleverna måste få diskutera och samtala om naturvetenskapliga fenomen och begrepp, 

undersöka tillsammans och utbyta tankar och idéer med varandra och läraren.  Informanterna 

ansåg att samarbete är mycket viktigt, då eleverna lär av varandra. Säljö (2000, s. 36) 

framhåller hur viktigt kommunikationen är för människors utveckling. Han menar att alla 

människor föds med en inneboende drift av att vilja kommunicera och samspela. 

Uppfattningen av att elever lär sig mycket av varandra och därmed måste få arbeta, samtala 

och diskutera ihop delas även den med Säljö (2000, s. 21) som menar att det är genom 

samarbete med andra som tillägnandet av kunskaper sker.  
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För att främja kommunikationen och samarbeten inom de naturvetenskapliga ämnena tänkte 

informanterna mycket på hur de grupperade eleverna. Detta för att de skulle få ut så mycket 

som möjligt av att samarbeta med varandra. Nästintill alla informanter nämnde att de 

grupperar, eller vill kunna gruppera, till viss del utefter elevernas kunskapsutveckling. Tre av 

informanterna talade utförligt om detta och menade att en stark elev tillsammans med en elev 

med svårigheter kan vara ett väldigt framgångsrikt par för elevernas utveckling. Detta då den 

starkare eleven kan bidra med sina kunskaper till eleven med svårigheter i ämnet samtidigt 

som den får öva sig på att förklara och analysera. Att gruppera eleverna på detta sätt är 

mycket gynnsamt enligt det sociokulturella perspektivet och dess teori om zonen för den 

proximala utvecklingen. Elevens utveckling gynnas av att samarbeta med någon med mer 

kunskaper, detta då den får möjlighet att de del av den andres kunskaper. (Säljö Wyndhamn 

2002, s. 36-37). 

 

Lärares användande av återkoppling, kommunikativa stöttor, kamratbedömning och 

självbedömning. 

Den andra frågeställningen handlade om hur lärare använder sig av olika formativa 

bedömningsformer inom de naturvetenskapliga ämnena. Däribland kamratbedömning. Alla 

informanter hade en positiv inställning till kamratbedömning. Trots det var det bara ett fåtal 

som arbetade kontinuerligt med det.  De informanter som arbetade aktivt med 

kamratbedömning i de naturvetenskapliga ämnena berättade att de låter eleverna läsa och 

bedöma varandras dokumentationer. De har fått förberedda referensramar och instruktioner 

med vad de ska tänka på och titta efter i arbetet. Sedan läser de igenom kamratens arbete och 

bedömer sin kamrat utefter de riktlinjer de tilldelats. Anledningen till användandet av 

kamratbedömning i de naturvetenskapliga ämnena var att det är mycket gynnsamt för 

kunskapsutvecklingen. Det kunde också, enligt informanterna, bidra till att eleverna kände sig 

tryggare i sig själva och sitt lärande. Topping (2009, s. 22-23) har också en positiv bild av 

kamratbedömning. Återkopplingen från eleverna kan till och med vara mer givande än den 

som läraren ger. Flera informanter ansåg precis som Topping (2009, s. 22-23) att 

återkopplingen kan vara mer givande när den kommer från kamrater än när den utdelas av 

läraren, eftersom eleverna har en förmåga att ta åt sig mer av vad kamraterna tycker. Det kan 

underlätta för eleverna att få återkoppling av en kamrat då de kan förstå varandra på ett annat 

sätt menar några av informanterna. Detta är något som Topping (2009, s. 22-23) också tar 

upp. När lärare och elever bedömer läggs ofta fokus på olika detaljer, eftersom de ser med 

olika ögon. Kamratbedömning kan därmed göra att eleven får större förståelse för vad som 

måste förbättras eller förändras i arbetet. Informanterna menade att eleverna får mycket utbyte 

av varandra då de befinner sig på samma nivå kunskapsmässigt.  

 

För en framgångsrik kamratbedömning krävs att eleverna måste träna på hur man bedömer 

andra, det menar både informanterna och Granekull (2016, s. 131). Detta är något som många 

informanter tyckte var svårt och problematiskt med kamratbedömning, att det är svårt och 

kräver mycket träning. Precis som informanterna framhöll är det viktigt att eleverna får denna 

träning eftersom Granekull (2016, s. 131) menar att om eleverna inte vet hur de ska bedöma 
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är bedömningen bara bortkastad. Även då kamratbedömning inte användes särskilt flitigt hos 

samtliga informanter så var självbedömning än mer sällsynt. De få informanter som arbetade 

med det i de naturvetenskapliga ämnena arbetade mest med det i de äldre årskurserna på 

mellanstadiet. De berättade att de tränat upp den med anonyma arbeten som eleverna, med 

hjälp av referensramar, fått bedöma för att sedan jämföra sina egna arbeten på samma sätt. 

Thawabieh (2017, s. 19) utförde en studie där det framkom att självbedömning är mycket 

framgångsrikt, om eleverna fått tillräckligt med träning. De måste också få information, mål 

och kriterier för bedömningen. Något som alla informanter var helt eniga om var att det är 

mycket svårt att bedöma sig själv. Eleverna måste få tydliga instruktioner och mycket träning 

för att självbedömningen ska bli givande. Informanterna tyckte att det positiva med 

självbedömning inom de naturvetenskapliga ämnena var att eleverna fick mer insyn i sin 

lärandeprocess. De får möjlighet att reflektera över sitt eget lärande. Precis detta skriver 

Thawabeih (2017, s. 19) om. Lyckad självbedömning kan leda till höjd prestation, stärkt 

förmåga att reflektera samt insikt i sitt eget lärande. Informant L6 talade om att 

självbedömning också kan vara gynnsamt för självförtroendet. Eleven kanske ser att hen 

klarar av mer än vad som först förmodades. Thawabeih (2017, s. 19) stödjer detta och menar, 

precis sin informant L6, att självbedömning kan leda till höjd motivation och bättre 

självförtroende.  

 

Trotts att mycket tidigare forskning har visat på fördelar med självbedömning och att det kan 

leda till ett framgångsrikt lärande så var informanterna inte helt övertygade om dess 

effektivitet. Alla informanter ansåg att återkoppling från kamrater är mer framgångsrikt än 

självbedömning i de naturvetenskapliga ämnea. Detta då de ger fler infallsvinklar, tankar och 

idéer. Vid självbedömning blir det inte samma möjligheter till samtal och diskussioner menar 

informanterna. Även om forskningen pekar på effektiviteten med självbedömning är 

kommunikationen mellan eleverna något som, utöver informanterna, även det sociokulturella 

perspektivet betonar vikten av. Att kommunicera med varandra är enligt det sociokulturella 

perspektivet avgörande för elevens förståelse och lärande (t.ex. Säljö & Wyndhamn 2002, s. 

25; Dysthe 2001, s. 42). Att resultatet visade på brist i användandet av både kramrat- och 

själbedömning, och främst självbedömning är naturligtvis beklagligt. Det är bra att eleverna 

får öva på detta eftersom läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(reviderad 2018) framhåller att eleverna ska lära sig att bedöma sina egna och andras arbeten, 

samt att utifrån andras bedömning kunna se sina egna prestationer (Skolverket 2018a, s. 16). 

 

I resultat framhölls återkoppling som mycket viktigt för elevernas fortsatta lärande inom de 

naturvetenskapliga ämnena. En av informanterna beskrev det till och med som ”lärandets 

syre”. Att återkoppling är viktigt för elevernas utveckling menar även Topping (2009, s. 22). 

Detta förutsätter dock att återkopplingen som eleverna tilldelas är utvecklande på ett vis som 

ger eleverna förståelse för vad de ska arbeta vidare med för att nå målen. Samtliga 

informanter talade om vikten av de som Topping (2009, s. 22) beskriver. Att återkoppla på ett 

vis som gör att eleven förstår vad som krävs av den för att den ska sig framåt och hur den ska 

nå målet. Eleven ska hela tiden veta nästa steg i lärandeprocessen. I en studie av Johnson 

(2016, s. 57) visade det sig att det var vanligare bland lärarna i studien att använda muntlig 

återkoppling än skriftlig. Detta då den muntliga återkopplingen kan delas ut i stunden och 
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därmed inte är lika tidskrävande. Genom muntlig återkoppling kan eleverna direkt få reda på 

om de gör bra ifrån sig eller bör förändra något. I denna undersökning betonades av flera 

informanter att de främst använde sig av muntlig återkoppling i de naturvetenskapliga 

ämnena, med samma motivering som lärarna i Johnsons (2016, s. 57) studie, att muntlig 

återkoppling kan ges här och nu och inte tar så mycket tid. Några informanter talade ändå om 

att skriftlig återkoppling var viktigt och att de ofta samlar in elevarbeten och lämnar skriftliga 

kommentarer. Dessa kommentarer är utvecklande och innehåller positiv återkoppling samt 

förbättringsriktlinjer som eleven ska förhålla sig till för att utveckla sitt lärande inom de 

naturvetenskapliga ämnena. Givande, positiv återkoppling kan också höja motivation och 

självförtroende menade främst informant L2. Detta visade även Johnsons (2016, s. 59) studie. 

Där syntes det faktum att när eleverna fick riklig återkoppling arbetade de också hårdare och 

klarade även fler uppgifter.  

 

Samtliga informanter talade om vikten av givande återkoppling för att stötta eleven och hjälpa 

eleven framåt i sitt lärande och i sin utveckling i de naturvetenskapliga ämnena. En informant 

menade att det är mycket viktigt att eleven får stöttning så att denne når målet. Det kräver 

dock att eleven förstår stöttningen, för att tillgodose sig den. Det blir också en balansgång 

eftersom eleverna vid för mycket stöttning, inte blir självgående. Detta är något som även 

framkom i en studie gjord av Haruehansawasin och Kiattikomol (2018, s. 368). Deras studie 

visade att stöttningen måste vara strukturerad och genomtänkt för att utveckla elevens lärande. 

Informanten i denna studie nämnde att eleven måste förstå stöttningen för att den ska vara 

gynnsam. Detta stöds av Haruehansawasin och Kiattikomol (2018, s. 368) som menar att 

stöttningen blir mindre effektiv om eleven inte förstår stöttningens syfte och verkan.  

 

 

 

 

 

 

Slutsats 

Studien visar i likhet med tidigare forskning att formativ bedömning är ett mycket viktigt 

redskap inom de naturvetenskapliga ämnena. Kommunikation i form av diskussioner, samtal, 

dialoger och samarbeten var viktiga och stora inslag i informanternas undervisning. 

Uppfattningen om att dessa delar är viktiga för elevernas lärande och kunskapsutveckling 

delas av både tidigare forskning och den sociokulturella teorin. Både informanterna och 

forskningen talade för utvecklande återkoppling, vilket innebär att mycket av den tidigare 

forskning som gjorts på ämnet stämmer väl överens med resultatet av denna studie. Dock blir 

det ett nerslag med kamrat- och självbedömningen. Att inte kamrat- och självbedömning, och 

i synnerhet inte självbedömning, var särskilt förekommande i undervisningen gjorde det svårt 

att ställa den mot tidigare forskning. Uppfattningarna om dessa bedömningsformer skiljde sig 

också en del mellan informanterna och forskningen. Dock ansåg samtliga informanter, i likhet 
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med vad tidigare forskning visat, att återkoppling eleverna emellan är mycket viktigt för inte 

minst förståelsen och lärandet inom de naturvetenskapliga ämnena.  

 

Vidare forskning  

Möjligheten för att få en mer insiktsfull och mer djupgående studie skulle vidgas om de 

kvalitativa intervjuer som gjorts kombinerades med observationer av samma informanter. 

Detta skulle ge en inblick i hur den formativa bedömningen tillämpas praktiskt. Det skulle 

också vara av intresse att intervjua fler informanter och då både fler informanter utan 

lärarutbildning men som undervisar i de naturvetenskapliga ämnena och utbildade lärare som 

undervisar i samma ämne. Detta i syfte att se om några tydliga skillnader i synen och 

användandet av formativ bedömning uppstår. Att intervjua fler informanter skulle över lag ge 

studien ett bredare innehåll och mer trovärdighet, det vill säga att reliabiliteten skulle öka. 

Slutligen skulle det också kunna vara intressant att ta reda på hur lärare ser på skillnader i 

formativ bedömning i teorin och i praktiken.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
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Bilaga 2 – Intervjumall  

Intervjumall 

Inledning 

 Gå igenom de fyra huvudkraven  

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

 Är det okej med inspelning? 

 Gå igenom studiens syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur verksamma lärare inom de naturvetenskapliga 

ämnena i grundskolans årskurs 4-6 arbetar med formativ bedömning. Studien syftar också till 

att ge insyn i användandet av de formativa bedömningsformerna återkoppling, 

kommunikativa stöttor samt kamrat- och självbedömning i naturvetenskap på mellanstadiet.  

 

Vilket syfte har verksamma lärare inom de naturvetenskapliga ämnena med användandet av 

formativ bedömning? 

 

Vilka olika former av formativ bedömning använder sig verksamma lärare inom de 

naturvetenskapliga ämnena utav? 

 

 Lärarens erfarenhet och befattning: 

Årskurs läraren undervisar: 

 

Intervjufrågor: 
 

Formativ bedömning 

Varför anser du att det är viktigt med formativ bedömning inom just de naturorienterande 

ämnena?  

Har du kunnat märka någon skillnad i elevers lärande och/eller inställning beroende på hur du 

använder dig av formativ bedömning inom de naturorienterande ämnena?  Har du till exempel 

upplevt att den går att använda på ett felaktigt sätt? 

Finns det situationer då du tycker att formativ bedömning inte lämpar sig inom de 

naturorienterande ämnena?  

Vad har du för syfte med formativ bedömning inom din undervisning inom de 

naturorienterande ämnena? 

 

Kamratbedömning 

Hur vanligt förekommande är kamratbedömning i din undervisning inom de naturorienterande 

ämnena? 

Hur och i vilka situationer använder du dig av kamratbedömning? 
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Hur värdefull anser du att återkopplingen eleverna kan ge varandra inom de naturorienterande 

ämnena är jämfört med den återkoppling som lärare kan ge?  

Hur tror du att elevernas lärande inom de naturorienterande ämnena påverkas av att de får 

återkoppla varandra? 

 

Självbedömning  

Hur och på vilket sätt anser du att självbedömning är en framgångsrik bedömningsform inom 

de naturorienterande ämnena?  

Upplever du att eleverna lär sig mycket av att bedöma sig själva sett i förhållande till 

samarbete och/eller återkoppling från kamrater? 

 

Återkoppling  

Vilken plats har kommunikation i din undervisning inom de naturorienterande ämnena? 

På vilket sätt anser du att återkoppling är värdefullt för fortsatt lärande inom de 

naturorienterande ämnena?  

Vilka strategier har du när du återkopplar? Är det något särskilt du tänker på?  

När du sätter ihop samarbetsgrupper undervisningen i de naturorienterande ämnena, har du 

någon speciell strategi i hur du grupperar?  

(om läraren inte använder kamratbedömning) Vid grupparbeten, hur viktigt anser du att det är 

att eleverna får arbeta i grupp där de kan diskutera, återkoppla och kommunicera med 

varandra? Varför anser du det viktigt? 

 
 
 
 


