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Engagerad? Absolut! 
Elevers uppfattning av formativ bedömning i de 

naturvetenskapliga ämnena  

Eva Karlsson 

Abstrakt 

Formativ bedömning har identifierats som en nyckel-strategi i lärande och undervisning, men 

lite har forskats på hur formativ bedömning är förstådd av elever. Syftet med den här studien är 

att skapa en insyn i högstadieelevers uppfattningar och erfarenheter av olika aspekter av 

formativ bedömning i de naturvetenskapliga ämnena. Studien utgår från intervjuer med sju 

elever i högstadiet (årskurs 8 och 9). I studien används en fenomenografisk analysprocess för att 

komma åt essensen i elevernas uttalanden. Resultat synliggör tre beskrivningskategorier viktiga 

för formativ bedömning: relation, aktivitet och vägen framåt samt elevers uttalanden om dessa.   

 

Nyckelord: formativ bedömning, intervjuer, elevers uppfattning, fenomenografisk analys, 

elevperspektiv  
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1. Inledning  

Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) hävdar att för att kunna göra skolan mer effektiv 

för alla den är till för, så måste man göra insatser ”bortom skolor”, ”mellan skolor” och ”inom 

skolor” (a.a., 198-199). Uppfattningar om och av betyg och bedömning i skolans 

naturvetenskapliga ämnen diskuteras på olika nivåer: bortom skolor (t.ex. riksdag, regering, 

skolverket), mellan skolor (t.ex. kommunpolitiker, förvaltningschefer, skolledare) och inom 

skolor (t.ex. skolledare, lärare, elever). Det är inom skolan huvudrollsinnehavarna, eleverna 

finns, hur uppfattar de bedömning av de naturvetenskapliga ämnena? Studiens syfte är att 

undersöka hur elever uppfattar och erfar formativ bedömning av de naturvetenskapliga ämnena. 

I kommande kapitel beskrivs en bakgrund om bedömning.  

1.1 Bakgrund om bedömning  

Bedömning har en betydande roll i undervisningen och kunskap om hur bedömning kan och bör 

användas av lärare är viktig (Pettersson, Olofsson, Kjellström, Ingemansson, Hallén, Björklund 

Boistrup & Alm, 2010). Lundahl (2011) hävdar: det finns ingenting som är så dåligt för lärande 

och utveckling som dålig bedömning, det finns heller inget som är så bra för lärande som bra 

bedömning. Det viktigaste är hur bedömningen kommuniceras, varför man gör den, hur man gör 

den, vad den ligger till grund för och vad den ger uttryck för. Bedömning för lärande skapar 

möjlighet till ökad måluppfyllelse. Lundahl (2011) talar om effektförbättringar på 70 – 100 % 

om bedömning används på rätt sätt och tid bör avsättas för diskussioner beträffande bedömning.  

 

Bedömning av en elevs kunskaper är nära sammankopplad med undervisning, om den används 

på ett medvetet och systematiskt sätt, väl integrerad i undervisningen, ges eleven goda 

förutsättningar för lärande (Bennett, 2011; Black & Wiliam, 1998a; Black & Wiliam, 1998b). 

Ur ett undervisningsperspektiv är de mest framträdande syftena med bedömningar att: 

”kartlägga kunskaper, värdera kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra kunskaper och 

utvärdera undervisning” (Skolverket, 2011, s. 7). Skolans mål beträffande betyg och bedömning 

är att varje elev ”utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och utvecklar förmågan att själv 

bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna 

arbetsprestationerna och förutsättningarna” (Skolverket 2011, reviderad 2016, s. 18).   

 

Bedömning har olika syften: summativ bedömning – bedömning av lärande och formativ 

bedömning – bedömning för lärande (Pettersson et.al., 2010; Lundahl, 2011). Både summativ 

och formativ bedömning existerar i skolvärlden, men det är begreppet formativ bedömning som 

under senare år stått i förgrunden både internationellt och nationellt. En av förklaringarna är att 

den enligt forskning anses vara ett viktigt verktyg i skolutvecklings- och undervisnings-

sammanhang samt ha stor effekt på elevers lärande och kunskapsutveckling. Ur ett 

lärarperspektiv ska vi ägna oss åt formativ bedömning för att ge möjlighet till ökad 

måluppfyllelse och ur ett elevperspektiv för att den skapar en tydlig struktur då den synliggör: 

vad som är målet, var eleven befinner sig samt vad eleven behöver arbeta vidare med. (Black & 

Wiliam, 1998a; Black & Wiliam, 1998b; Black, Harrison, Lee, Marshall, & Wiliam, 2003; 

Hattie & Timperley, 2007; Hattie, 2009; Pettersson et al., 2010).  
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Internationellt har det skrivits en del om bedömning ur ett lärarperspektiv (Wiliam, Lee, 

Harrison & Black, 2004; Wiliam, & Leahy (2015); Treagust, Jacobowitz, Gallagher & Parker, 

2001) men lite om bedömning ur ett elevperspektiv (Cowie, 2005; Gamlem & Smith, 2013).  

Holm och Lundahl (2016) efterlyser forskning om bedömning ur ett elevperspektiv: 

 
Om skolan ska lyckas nå alla den är till för så krävs det en förståelse för hur olika skolan kan 

upplevas av denna heterogena grupp individer som vi samlar under begreppet elever … Det 

räcker dock inte att bara fråga elever hur de vill ha det, utan det krävs uppföljande studier och 

experimentell design så att vi kan betrakta effekterna mer objektivt. … Ett underrepresenterat 

område är elevers uppfattningar och erfarenheter av bedömning och bedömningssituationer, 

också där de ses som aktörer i bedömningssituationer. (a.a.) 

Eftersom elevers uppfattningar och erfarenheter av bedömning och bedömningssituationer är 

lite studerat är det av intresse att undersöka detta vidare.  

2. Tidigare forskning  

2.1 Bedömning med olika syfte 

Summativ bedömning är avsedd att summera elevens individuella kunskaper vid ett speciellt 

tillfälle, exempelvis skriftligt eller muntligt prov (Crooks, 1988; Harlen, 2007). Harlen (2007) 

hävdar vikten av att bedömning används för att hjälpa lärande och när summativ bedömning är 

nödvändig är det bästa beviset för tillförlitlighet, att det sker mot relevanta kriterier. Skolverket 

(2012) talar om likvärdighet, rättssäkerhet och bedömning vilande på vetenskaplig grund.  

 

Formativ bedömning är avsedd att gynna elevens fortsatta färdigheter. Lundahl (2011) talar om 

bedömning för lärande som formativ och av lärande som summativ. Han hävdar att det beror på 

hur vi använder bedömning som avgör om det handlar om summativ eller formativ bedömning. 

Summativ bedömning är slutbedömning när lärandet är avslutat och formativ bedömning ska 

forma processen.  Även Popham (2008) menar att formativ bedömning inte är en test utan att 

den spelar en roll i en process (a.a., s. 6). Black et al. (2003) påpekar vikten av att aldrig 

använda formativ bedömning för summativa syften. Harlen (2007) poängterar vikten av att 

summativ bedömning inte leder till negativa konsekvenser för formativ bedömning.  

 

I den här studien fokuseras formativ bedömning. Uttalanden eleven gör beträffande summativ 

bedömning tas därför inte med i detta arbete. 

2.2 Formativ bedömning  

Hatties (2009) forskning talar för att formativ bedömning är en påverkansfaktor med stor effekt 

på inlärning. Black et al. (2003) menar att formativ bedömning inte handlar om hur ofta den 

sker, var den sker, vem som utför den eller vem som svarar på den, utan det handlar om att 

frammana bevis på lärandebehov och att göra justeringar för att bättre möta dessa behov. 

Wiliam och Thompson (2007) beskriver formativ bedömning som lång-cyklisk (ex. månad till 
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månad), mellan-cyklisk (vecka till vecka) och kort-cyklisk (sjätte till åttonde minut eller var 

sjätte till tionde sekund). De hävdar att ju kortare tid som förflyter mellan bedömningarna desto 

bättre (a.a., s. 23). Murphy (1995) uppmärksammar hur olikheter beträffande elevers liv utanför 

skolan påverkar lärande och kunskapsinhämtning och menar att det är viktigt att ta det i 

beräkning när det gäller skapandet av uppgifter samt vid tolkning av det som ska bedömas. Om 

bedömning ska ha en formativ roll i undervisning och lärandeprocessen måste den ge lärare och 

elever den information som de behöver för att bli mer effektiva.  

 

Black och William (2009) beskriver begrepp för formativ bedömning: utfrågning, feedback, 

dela kriterier, självbedömning och hävdar att feedback förstärker lärande. Bennett (2011) 

konstaterar att formativ bedömning ännu inte representerar ett väldefinierat set av artefakter och 

praktiker:  

 
Formative assessment is both conceptually and practically still a work-in-progress. We need to 

be more sensible in our claims about it, as well as in our expectations for it. (a.a., s. 21). 

Även Black och Wiliam (2009) menar att det finns olika åsikter om hur formativ bedömning bör 

definieras. Deras tolkning lyder: 

 
Klassrumsbedömning är formativ om bevis för elevresultat tas fram, tolkas och används av 

lärare, elever eller deras jämlikar för att bestämma om beslut om nästa steg i undervisningen 

sannolikt är bättre eller bättre grundat än de beslut som de skulle ha tagit i avsaknad av den 

bevisning som tagits fram. (a.a., s. 9). 

Även för Dixon, Hawe och Parr (2011) handlar formativ bedömning om att jämföra rådande 

utförande med önskat utförande och sedan stänga gapet mellan rådande utförande och önskat 

utförande. 

2.3 Fem nyckelstrategier för formativ 

bedömning   

I stödmaterialet från Skolverket (2011, s. 16) talas om tre frågor lärare och elever bör ställa sig 

beträffande bedömning: Vad är målet? Hur ligger jag/eleven till? Hur ska jag/eleven gå vidare? 

Enligt Wiliam och Leahy (2015) finns det 5 nyckelstrategier för formativ bedömning: klargöra 

dela och förstå lärandemål, skapa och leda diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar 

fram belägg för lärande, ge feedback som för eleverna framåt, aktivera eleverna som 

läranderesurser för varandra och aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande (a.a., s. 13). I 

Tabell 1 visas kopplingar mellan ovan beskrivna frågor och nyckelstrategier samt tre aktörer, 

lärare, kamrat och elev.  
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Tabell 1: Kopplingar mellan frågeställningarna och nyckelstrategierna (Wiliam & Leahy, 2015).  

 

 Vart?  Var? Hur? 

Lärare  Klargöra dela och förstå 

lärandemål 

Skapa och leda 

diskussioner, uppgifter 

och aktiviteter som lockar 

fram belägg för lärande 

Ge feedback som för 

eleverna framåt 

Kamrat  Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra  

Elev  Aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande 

2.3.1 Klargöra, dela och förstå lärandemål  

Enligt Wiliam och Leahy (2015) ska läraren klargöra, dela och förstå lärandemål för att veta 

vart man som lärare och elev ska (tabell 1). Innan läraren kan ta reda på vad eleverna lär sig, 

måste de veta vart de är på väg, och att klargöra målen kan tyckas vara en självklarhet. I många 

fall är denna strategi den som de flesta lärare börjar med när det gäller formativ bedömning. 

Många lärare har även satt i system att börja varje lektion med att klargöra målen. Wiliam och 

Leahy (2015) höjer även ett varnande finger för ett alltför ”förenklat och stelbent 

genomförande” (a.a., s. 44). Det är inte alltid är möjligt att veta vart vi är på väg under en 

lektion, resan under lektionen kan förändras, och att ha samma upplägg varje lektion kan vara 

”receptet för oinspirerande undervisning” (a.a., s. 45-46). För att fungera formativt måste 

lärandemål och framgångskriterier vara generella, och syftet med dem vara att hjälpa eleverna 

att lära sig (a.a., s. 57). Även Lundal (2011) påkallar vikten av att tydliggöra lärandemålen.  

2.3.2 Skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och 

aktiviteter som lockar fram belägg för lärande  

Enligt Wiliam och Leahy (2015) är det lärarens roll att skapa och leda effektiva diskussioner, 

uppgifter och aktiviteter som lockar fram belägg för lärande, för att veta var eleverna är (Tabell 

1). Wiliam och Leahy talar om ”att ställa frågor” som en grundpelare för att locka fram belägg 

för lärande (a.a., s. 85). Denna strategi behövs för att läraren ska kunna ta reda på vad 

eleverna vet, för att kunna undervisa dem. Wiliam och Leahy talar också om vikten av att skapa 

en miljö där eleverna delar sina tankar med lärare och kamrater (a.a., s. 86). De beskriver olika 

tekniker som kan vara till hjälp t.ex. ”räck bara upp handen om du har en fråga” (a.a., s. 87), ”tid 

att tänka”, ”att helt undvika frågor”, ”system för att låta alla svara” (a.a., s. 125-126). Lundahl 

(2011) poängterar vikten av att ställa avancerade frågor som inte endast inbjuder till ett svar.   

Wiliam och Leahy (2015) särskiljer strategier och tekniker, och menar att de fem 

nyckelstrategierna (Tabell 1) för eleverna framåt medan teknikerna som används måste vara 

noga övervägda av lärarna för att vara behjälpliga i undervisningen. Crooks (2001) menar att 

klassrumsbedömning har direkt eller indirekt påverkan som kan vara positiv eller negativ och 

därför kräver en genomtänkt implementering.  

2.3.3 Ge feedback som för eleverna framåt  

Enligt Wiliam och Leahy (2015) är det lärarens roll att ge feedback som för elevernas lärande 

framåt (Tabell 1). Wiliam och Leahy (a.a.) hävdar att lärare ofta märker att de inte lärt sig det 

som var meningen. Då måste läraren ge feedback så att eleven lotsas tillbaka på rätt spår. 

Wiliam och Leahy (a.a.) talar om att elevernas mottagande av feedback hänger ihop med hur de 
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uppfattar och förstår framgångar och misslyckanden i skolan. Dweck (2015) talar om olika 

tankesätt och avser då elevernas syn på intelligens som statisk eller dynamisk. Dweck menar att 

det gäller att läraren utvecklar ett dynamiskt tankesätt hos eleverna, vilket exempelvis görs 

genom att läraren hjälper dem att se sambandet mellan feedback och förbättring. Enligt Hattie 

och Timperley (2007) fungerar feedback genom att den minskar diskrepansen mellan nuvarande 

och önskad förståelse. Feedback måste relatera till lärandemål och till ett lärandesammanhang 

men kan vara både positiv och negativ. Även Lundahl (2011) betonar vikten av återkoppling, 

eftersom den inkluderar eleven och främjar lärandet. Vald definition av feedback är den enligt 

Gamlem och Smith (2013): 

 
Information provided by an agent (i.e. teacher, peer and self-experience) regarding aspects of 

one’s performance or understanding with information about the quality of the work and advice 

about how further performance or future responses to similar assessment task should be 

tackled. (a.a., s. 151)  

Även Swaffield (2011, s. 443) hävdar att elever kan förbättra sina arbeten utifrån passande 

feedback.  Wiliam och Leahy (2015) beskriver feedback som framåtsyftande, medan Pettersson 

et.al. (2010) urskiljer tre typer av feedback (ge respons på elevarbeten), feed up (klargöra 

målen), feed forward (modifiera instruktioner), de tre begreppen skapar en helhet om var eleven 

befinner sig, vart eleven ska och hur eleven ska komma dit. Brockhart (2008) menar att skaffa 

sig kunskap om hur bra feedback ska ges borde vara högt upp på lärarens att göra lista.  

2.3.4 Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra  

Enligt Wiliam och Leahy (2015) ska eleverna aktiveras som läranderesurser för varandra för att 

veta var de är och hur de ska komma vidare (Tabell 1). De hävdar att om elever engageras i att 

bedöma kamraters arbete kan det öka studieresultaten. Wiliam och Leahy talar om kooperativt 

lärande som en särskild aspekt på formativ bedömning. Förslag på detta är ”kamratrespons” där 

gemensamma regler är viktiga. Till en början övas bedömning av anonyma arbeten. Det är 

också bra att använda strukturerade protokoll vid bedömning. Ännu ett förslag är att ”prioritera 

individuellt ansvarstagande vid kamratbedömning” vilket kan innebära att alla får specifika 

roller, eller ett grupparbete där alla sedan kommer att testas individuellt för att sedan ge gruppen 

det medelbetyg som gruppmedlemmarna presterar. (a.a., s. 195).  

 

Enligt Jönsson (2013) hjälper kamratbedömningen till att tydliggöra kriterier så att eleverna ser 

fler exempel på hur uppgifter kan göras och därmed lättare kan urskilja de kvaliteter som ska 

bedömas. Eleverna kan lättare se styrkor och svagheter i sitt eget arbete. Dixon et al. (2011) 

beskriver de positiva effekter som själv- och kamratbedömning kan få: “engagement in self and 

peer assessment are authentic ways in wich students can develop evaluative and productive 

knowledge and expertise, necessary prerequisites if they are to become autonomous learners” 

(a.a., s. 365). Lundahl (2011) betonar att kamratbedömning möjliggör en kognitiv förstärkning 

av elevens lärande.  

2.3.5 Aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande  

De enda som kan skapa lärande är eleverna själva, lärarens roll är att göra eleverna oberoende 

av dem. Wiliam och Leahy (2015) beskriver strategin att aktivera eleven som ägare av sitt eget 

lärande som den viktigaste, för ”när eleverna blir ägare till sitt eget lärande, då faller alla de 

andra strategierna på plats” (a.a., s. 211). Lärarna kan använda ”självrapporter”, ”fokusera 
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självbedömning på förbättring, inte på kriterier”, ”avsätta tid till att hjälpa elever att äga 

lärandet”, ”elevledda utvecklingssamtal med vårdnadshavare och lärare”, ”acceptera inre och 

yttre motivation” och ”engagera elever som lektionsobservatörer” (a.a., s. 245). Lärarna kan 

använda dessa strategier eftersom: ”det mesta som våra elever behöver veta ännu inte upptäckts 

eller uppfunnits. »lära sig att lära« var en gång frivilligt i skolan, idag är det en överlevnads-

teknik” (a.a., s. 211) och ”om de lämnar skolan med törsten efter kunskap utsläckt, har vi … 

svikit dem” (a.a., s. 211). Andrade (2010) talar om självstyrning ”Self‐regulated learning” som 

innebär att eleven ”tar befäl” över sitt eget lärande. Mer formellt är självstyrt lärande en 

dynamisk process av strävanden att möta lärandemålen genom att skapa, följa upp och ändra 

sina egna tankar, känslor, ageranden och till viss del sammanhang. Andrade (2010) definierar 

självbedömning som: ”En formativ bedömningsprocess under vilken eleven reflekterar över 

kvaliteten på sitt arbete, bedömer om det är i enlighet med mål och kriterier och därefter 

reviderar vid behov” (a.a., s. 3). Följaktligen innebär definitionen av självbedömning att 

eleverna får praktisera densamma. Lundahl (2011) hävdar att den sista strategin att vara en elev 

som aktiverats i sitt eget lärande är som en sammanfattning, då den är det som man eftersträvar 

även i de övriga strategierna.  

2.4 Forskning – lärar- och elevperspektiv 

Forskning av Treagust et al. (2001) innebar att de tittade kritiskt på införande av 

bedömningspraktiker inbäddade i instruktioner, både när det gäller forskare och elever och 

försökte finna sätt att förbättra undervisning och lärande i naturvetenskap för förståelse. Syftet 

var att de undersökte en lärares undervisning i naturvetenskap i åk 8 (23 elever) under tre 

veckor. Utifrån fynd i studien ger Treagust et al. (a.a.) förslag på tekniker som lärare kan 

använda sig av och som har effekt såsom varierade aktiviteter, förtester, kortskrivning (som 

även kan användas som summativ bedömning av elevernas förståelse), och muntliga frågor. 

Viktigt att känna till är att olika tekniker lockar olika elever. Treagust et al. (a.a.) hävdar att 

elevens naturvetenskapliga förståelse förstärks när läraren använder information från elevers 

idéer och resonemang som bas för beslut rörande kommande instruktioner.  

 

Cowies (2005) forskning utgjordes av data genom intervjuer med 10 elever i år 7 i Nya Zealand 

och syftet var att ta reda på hur eleverna upplever bedömning för lärande genom, interaktion 

med kamrater och lärare. Resultatet visar att eleverna uppfattar att bedömning för lärande har 

kognitiva, sociala och affektiva konsekvenser. Elever med inlärningssvårigheter uppfattade 

bedömning för lärande som ett gemensamt ansvar lärare – elev. De uttryckte att de ville att 

lärare gav feedback i form av förslag, för att de skulle begripa idéerna. Elever med prestanda 

mål menade att bedömning var lärares eget ansvar. De föredrog feedback på hur de skulle 

slutföra en aktivitet. Brist på ömsesidigt förtroende och respekt sades leda eleverna att begränsa 

utlämnande av sina idéer. Eleverna upplevde bedömning för lärande som en komplex 

verksamhet som de deltar i aktivt och avsiktligt. 

 

Gamlem och Smith (2013) intervjuade 11 studenter i åk 8–10 i Norge. Syftet var att få insikt i 

studenternas uppfattning av när och hur de finner klassrumsfeedback användbar. Resultatet 

beskriver tre teman som uppenbarade sig ur elevernas uppfattning beträffande användbar 

klasrumsfeedback: feedbackvärde, relationer och ärlig feedback och feedbacktyper. Eleverna: 

beskrev positiv feedback som feedback som ger godkännande av prestationer och som 
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specificerar vilka förbättringar som kan göras. De upplevde korrigerande feedback som negativ 

eller positiv beroende på om de får tid att arbeta med korrigeringarna eller inte och hävdade att 

lärarbedömning måste vara ärlig och innehålla specifika signaler om vad som behöver 

förbättras. Kamratbedömning kunde ha både positiva och negativa sidor, det är viktigt med ett 

tillåtande klassrumsklimat ansåg de. Eleverna upplevde ibland att klasskamrater gav en negativ 

feedback på grund av konflikter mellan eleverna. Viktigt att tänka på: när, var, hur och av vem 

kamratbedömning görs. Förutsättning för kamratbedömning är ett tillåtande klassrumsklimat. 

Eleverna uppfattade att kamratbedömning ibland är av låg kvalitet och föredrar därför 

lärarbedömningar. De hävdade att kamrat liksom lärarbedömningar måste vara ärliga och 

innehålla specifika signaler om vad som behöver förbättras. Det är viktigt med objektiva 

kriterier för att bedömningen ska vara meningsfull så att den inte bara handlar om gillande eller 

ogillande. Gamlem och Smith (2013) talar om feedbackens vikt för undervisning och 

lärande, men det intressanta är att de lyfter forskningen till en annan dimension genom att 

utmana lärare att fundera över elevers förståelse av feedback: ”Feedback to students has been 

identified as a key strategy in learning and teaching, but we know less about how feedback is 

understood by students” (a.a., s. 150). Utifrån studiens resultat föreslår Gamlem och Smith 

(2013) vidare forskning om elevers uppfattning av feedback och om lärarens roll att utveckla 

kunskap, förmåga och klimat där feedbackens budskap når och tas emot av mottagaren. (a.a., s. 

167).   

2.5 Syfte & frågeställningar  

Eftersom bedömning kan påverka elevens engagemang och lärande är förståelse om vad eleven 

uppfattar som god formativ bedömning betydelsefull (Black & Wiliam, 1998a; Black & 

Wiliam, 1998b; Wiliam & Leahy 2015; Hattie & Timperley, 2007; Pettersson et al., 2010). 

Dessutom efterfrågas mer forskning om elevers uppfattningar av olika aspekter av formativ 

bedömning (Cowie, 2005; Gamlem & Smith, 2013). Eftersom så lite forskats på elevers 

uppfattningar och erfarenheter av formativ bedömning av naturvetenskapsämnena är syftet med 

min studie att undersöka elevers uppfattningar och erfarenheter av formativ bedömning av de 

naturvetenskapliga ämnena i högstadiets åk 8-9 och därigenom utveckla en förståelse för 

ämnesområdet. Målet med min forskning är inte att finna en enda sanning utan att bevaka 

elevernas uppfattningar och erfarenheter av formativ bedömning genom att låta deras röster bli 

hörda. Forskningsfrågan är: 

 

 Hur uppfattar och erfar elever olika aspekter av formativ bedömning av de 

naturvetenskapliga ämnena? 

3. Metod  

3.1 Datainsamlingsmetod  

Eftersom syftet med arbetet var att undersöka elevers uppfattningar och erfarenheter av formativ 

bedömning föll valet på en kvalitativ studie med intervjuer som metod. Som intervjuform valde 
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jag en ”semistrukturerad intervju” (Bryman, 2011, s. 206) där jag som intervjuare hade en 

uppsättning frågor som kunde beskrivas som ett frågeschema men där frågornas ordning 

varierade och där uppföljningsfrågor ställdes för att komma åt essensen (Bilaga 1).  

3.2 Urval  

Platserna för undersökningen var två skolor i Stockholmstrakten och elevurvalet bestod av fem 

elever i årskurs 8 och två elever i årskurs 9. Ett fåtal intervjuer är lagom när man ska undersöka 

ett intressant och praktiskt viktigt fenomen (Potter & Wetherell, 1987). Att låta elevurvalet 

grunda sig på en bekvämlighetsaspekt genom att fråga elever som var bekanta sedan tidigare, 

visade sig fungera som en ”självuppfylld profetia” (Bryman, 2011, s. 213). Försäkran om 

anonymitet gjorde att ingen närmare beskrivning av varje enskild informants bakgrund gjordes. 

Dock bör nämnas att eleverna om än få, representerar en mångfald i samhället beträffande kön, 

etnicitet, kultur, språk, religion, skolbakgrund samt tid i Sverige. 

3.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på en av skolorna. Val av lokal blev en ostörd plats för att inte 

distrahera informanterna. Samtliga elever intervjuades en och en, förutom två som intervjuades i 

par på grund av tidsaspekten. Innan intervjun informerades eleverna om syftet med det 

självständiga arbetet och deras roll. Insamling av data skedde genom intervjuer med diktafon.  

Intervjuerna som tog en timme, startade med att eleverna gavs möjlighet att berätta fritt om 

bedömning, därefter ställdes semistrukturerade intervjufrågor, kopplade till den generella 

forskningsfrågan och de varvades med följdfrågor. Intervjuerna tog karaktären av dialog mellan 

informanter och intervjuare. Informanterna fick möjlighet att rätta missuppfattningar 

kontinuerligt under intervjuerna, ”dialogisk validering” (Malterud, 1998). 

3.4 Forskningsetiska principer  

Information gavs om forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2016). Försäkran om 

anonymitet gjorde att ingen närmare beskrivning av skolan eller om informanternas bakgrund 

gjordes. Informanterna informerades om uppgiften i arbetet och vilka villkor som gällde för 

deras deltagande. De upplystes om att deltagandet var frivilligt och om att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan närsomhelst. När informanterna var under 15 år inhämtades skriftligt 

samtycke från vårdnadshavare. De som medverkat har haft rätt att självständigt bestämma om, 

hur länge och på vilka villkor de ska delta. De har kunnat avbryta sin medverkan om så önskat 

utan att det medfört negativa följder för dem. Informanterna informerades om forskarens 

tystnadsplikt och försäkrades om att uppgifter om dem skulle antecknas, förvaras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att de inte skulle kunna identifieras av utomstående. I arbetet 

fick eleverna fiktiva namn och lärare nämnda med namn, benämndes lärare. Information gavs 

om att uppgifter de gav och det insamlade materialet endast skulle användas för detta 

forskningsändamål.  
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Steg 1

Bekanta sig 
med 
materialet

Steg 2

Kondensation 

Steg 3

Jämförelse 

Steg 4

Gruppering

steg 5

Artikulera 
kategorierna 

Steg 6

Namnge 
kategorierna 

Steg 7

Kontrastiv fas 

3.5 Bearbetning av data & analys  

I den här studien fokuseras formativ bedömning, uttalanden eleverna gjorde beträffande 

summativ bedömning har därför tagits bort i arbetet. Alla intervjuer transkriberades i sin helhet, 

dock har upprepningar och pauser ovidkommande för resultatet tagits bort. Jag lyssnade på och 

läste igenom transkriptionerna upprepade gånger. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 209-

210) ska ”analysen av en intervju fogas in mellan den ursprungliga historia som 

intervjupersonen berättade för forskaren och den slutgiltiga historia som forskaren berättar för 

en publik”. Mitt intresse var att försöka förstå hur något kan vara i ett elevperspektiv.  Med 

fenomenografi (Marton, 1981: Marton & Svensson, 1978; Kroksmark, 2007) som utgångspunkt 

blev syfte att lära mig om elevers erfarenheter av olika aspekter av formativ bedömning, med 

insikten att elever erfar olika aspekter av formativ bedömning på olika sätt. Jag ämnade göra en 

ansats att notera essensen i det som uppenbarade sig i elevernas beskrivningar, i mitt fall elevers 

uppfattningar och erfarenheter av formativ bedömning. Jag valde att använda fenomenografisk 

analysmodell Dahlgren och Johansson (2009) som innebär en analysprocess i sju steg. (Figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1 visar den fenomenografiska analysprocessen i sju steg.  

Bekanta sig med materialet, innebar att lära känna det transkriberade materialet genom att läsa 

igenom det flera gånger och föra anteckningar. Kondensation, handlade om att de mest 

betydelsefulla uttalandena, de uttalanden som kunde karaktärisera uppfattningar om fenomenet 

formativ bedömning, urskildes. Jämförelse, innebar att jämföra de olika uttalandena och hitta 

likheter och skillnader i materialet. Här upptäcktes positiva respektive negativa uttalanden samt 

förslag på förändring. Gruppering, handlade om att gruppera de likheter och skillnader som 

påträffats i föregående steg och relatera dessa till varandra för att skapa olika grupper. Här 

upptäcktes att eleverna i ovanstående uttalanden egentligen signalerade befintlig och saknad 

verksamhet, samt gav implikationer på förbättrad verksamhet. Tabeller med grupperingar 

utifrån elevers uppfattningar om samma fenomen. Artikulera kategorierna, betydde att grupper 

där likheter som stod i fokus artikulerades: befintlig aktivitet, avsaknad av aktivitet och 

implikationer för aktivitet. Namnge kategorierna, inleddes när grupperna som artikulerats i steg 

5 upplevdes som färdigställda och innebar att kategorierna namngavs utifrån essensen i det 

grupperade materialet. Relation, aktivitet, vägen framåt. Kontrastiv fas, handlade om att 

kategoriernas uttalanden kontrollerades för att se till att de endast matchade en kategori. 

Min analys av elevernas uppfattningar och erfarenheter av olika aspekter av formativ 

bedömning resulterade i följande beskrivningskategorier: relation, aktivitet och vägen framåt.  
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När tolkning av kategoriernas uttalanden gjordes för att se till att de endast matchade en 

beskrivningskategori, upptäckte jag att uttalandena matchade flera möjliga alternativ, noga 

övervägande gjordes innan definitivt beslut togs. Jag reserverar mig för alternativa tolkningar.  

Ett beslut togs, att i resultatet lägga tonvikt på det som av eleverna ansågs som problematiskt.  

3.6 Validitet – Reliabilitet – Objektivitet  

Jag valde att göra en fenomenografisk analysprocess. Reliabilitet i studien handlade om att på 

ett intressant, pålitligt och begripligt sätt beskriva hur jag som forskare gick tillväga för att 

samla in och bearbeta data. Beslut som togs redovisas under processen. Det som direkt visar sig 

i materialet synliggörs i excerpt i resultatdel. Tolkning av excerpt görs i resultat samt i resultat i 

diskussion med tidigare forskning. Deltagarkontroll sker genom att informanterna korrigerar 

missförstånd direkt under intervjuerna. Validiteten styrks av excerpten. Processen och fynd som 

gjorts redovisas vid slutet av processen. Jag överlåter till läsare att avgöra generaliserbarhet. 

Tillämpning är beroende av om fyndens innebörd överskrider sin egen horisont. När jag gör ett 

försök att bedöma hur resultatet skulle kunna tillämpas frågar jag mig: Vilka fynd överskrider 

sin egen horisont? Vilka av fynden kan tillämpas? För vem/vilka är fynden tillämpbara? Vilka 

är förutsättningar för att fynden skulle kunna tillämpas? Bandspelare med inbyggd mikrofon 

och av god kvalitet användes. Möjligen har tidigare studier med intervjuer som metod bidragit 

till en utvecklad förmåga att göra bra intervjuer och vara följsam mot data. Handledaren är 

utvald av ansvarig för magisterprogram vid Stockholms universitet. Objektiviteten skulle kunna 

undersökas genom att låta läsare göra egna tolkningar av intervjuerna, för att sedan jämföra 

dessa med tolkningar i denna studie. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 360-361).  

 

 

3.7 Metoddiskussion  
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska man prata med människor om man vill veta hur de 

uppfattar sin värld och sitt liv. I studien använde jag kvalitativa forskningsintervjuer för att 

försöka förstå hur elever uppfattar och erfar olika aspekter av formativ bedömning av de 

naturvetenskapliga ämnena. Urvalsgruppen har varit öppen och intresserad av att dela med sig 

av sina uppfattningar och erfarenheter. Jag anser mig, under intervjuerna, fått till ett gott 

samtalsklimat, där informanterna fått möjlighet att uttrycka sig på bästa sätt Jag intog en neutral 

roll under intervjutillfällena för att inte påverka informanternas svar. Följdfrågor ställdes för en 

fördjupad förståelse av svaren. Enligt min mening har insamlad data varit intresseväckande.  

Trost (2007) beskriver kvantitativ forskning som handlar om frågeställningar som gäller hur 

ofta, hur många eller hur vanligt? Jag skulle kunna ha gjort en kvantitativ enkätundersökning 

om elevers uppfattningar och erfarenheter av formativ bedömning, men då hade elevunderlaget 

behövt vara större och i statistisk mening representativt och längre tid hade behövts för att 

utifrån elevsvar kunna ställa intressanta intervjufrågor till eleverna. Enkät + intervju, skulle 

kunna varit en möjlig men tidskrävande metod. Bryman (2011) beskriver fallstudier. Jag skulle 

kunna ha gjort en fallstudie genom klassrumsobservationer vilket hade varit intressant. Det 

skulle ha givit en dimension om elevers uppfattningar och erfarenheter av formativ bedömning 

som sker där de ses som aktörer i bedömningssituationer.  
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4. Resultat  

4.1 Relation  

Eleverna pratade om betydelsen av relationer för formativ bedömning i de naturvetenskapliga 

ämnena och den rörde deras uppfattningar och erfarenheter av kontakt lärare och elev, ansvar 

lärare och elev, tid, klassrumsklimat samt informationsspridning från lärare. 

Kontakt lärare – elev  

För eleverna var kontakten med läraren viktig när det gällde formativa samtal om var de låg 

kunskapsmässigt och vad de behövde göra för att kunna förbättra sina kunskaper. Bryan 

nämnde att han och läraren i de naturvetenskapliga ämnena pratar med varandra om vad Bryan 

bland annat behöver förbättra för att få ett högre betyg: ”Vi pratar om vad jag har gjort och vad 

jag ska göra.” Följaktligen har Bryan kontakt med läraren, vilket innebär att de tillsammans 

diskuterar vad Bryan ”har gjort” och vad han ”ska göra” fortsättningsvis. På samma sätt menade 

David att han har kontakt med läraren för att diskutera var han ligger kunskapsmässigt i de 

naturvetenskapliga ämnena:  

 
D: Jag vet var jag ligger. Dels pratar jag och på vårt utvecklingssamtal sade vi att vi skulle ha 

någon slags sammanfattning efter sportlovet vilket vi hade [lärare och elev]. Där jag fick veta 

vad det var jag skulle förbättra för att få ett lite högre betyg och vad jag hade för betyg i 

nuläget. Man tittar på det under utvecklingssamtalen [lärare, vårdnadshavare och elev]. Hur 

man ligger i ämnena. Det är ju då man [eleven] får information om det. 

David hade formativa utvecklingssamtal med sin lärare och vet var han ligger betygsmässigt.   

Dessutom hade David och läraren ett möte efter sportlovet för att sammanfatta Davids  

kunskaper, samt vad han borde förbättra inför utvecklingssamtalet hans föräldrar skulle delta i.  

Följaktligen har David regelbunden kontakt med sin lärare i form av formativa 

utvecklingssamtal. Fanny däremot hade inte formativa utvecklingssamtal med sin lärare i de 

naturvetenskapliga ämnena, utan istället med sin mentor som undervisade i andra ämnen:  

 
F: Lärarna skriver ner allting om eleven och skickar det vidare till mentorn. Det räcker inte för 

mig, för jag skulle vilja veta från den, alltså lärarens sida inte mentorns. Det är bättre om den 

första personen, läraren pratar ut med mig, för då kan jag förstå vad hen menar och inte vad 

mentorn säger att hen har sagt. 

Fanny önskade att få direkt information av sin lärare i de naturvetenskapliga ämnena istället för 

av sin mentor. Hon menade att hon då skulle förstå bättre vad hon behövde förbättra och att det 

inte räckte med information från mentorn. För Fanny var alltså förstahandsinformation, dvs. att 

få diskutera med sin lärare i de naturvetenskapliga ämnena, av stor betydelse. I formativa samtal 

med sina lärare får eleverna möjlighet att diskutera vad de kan göra för att utöka sina kunskaper 

i de naturvetenskapliga ämnena. Det blir problematiskt när eleverna inte får samtala direkt med 

sin lärare, utan istället via sin mentor får veta vad de kan och vad de behöver göra för att 

förbättra sina kunskaper.  
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Ansvar lärare - elev 

För eleverna var eget ansvar att visa sina kunskaper för läraren, viktiga aspekter. David nämnde 

att han ser efter vad han har för uppgifter i de naturvetenskapliga ämnena och frågar efter 

lärarens planering. Läraren lyssnade på David och gav honom möjlighet att visa sina kunskaper:  

 
D: Jag tittar på vad jag har för uppgifter. Jag frågade läraren: hur kommer din planering se ut? 

Då sade lärare: jag kan fixa det här så att du kan få visa det här. Läraren var osäker, tyckte inte 

att jag hade visat det tidigare. Då sade läraren att jag kunde lägga in en fråga så att jag fick 

visa att jag kan det. Det var jättebra. 

Följaktligen tog David ansvar och frågade läraren efter komplettering, läraren tog ansvar 

att ge David möjlighet att komplettera, vilket uppskattades av David. På samma sätt  

berättade Fanny om sitt ansvar att söka upp läraren för att få veta vad hon gjort som var bra och  

hur hon kan förbättra sig i de naturvetenskapliga ämnena: 

 
F: Ja, för jag är själv medveten om vad jag gör på lektionerna jag är inte någon annanstans, jag 

är med på lektionerna och fokuserar på de rätta sakerna jag ska. Jag gör det själv, jag tar 

ansvaret och går till läraren och pratar. Det är ju bara att prata med läraren. Jag gör det när 

lektionen är slut, då går jag fram till läraren och säger: vad tyckte du var bra med vad jag 

gjorde idag? Hur kan jag förbättra mig? De är öppna, om man vill prata med dem är det bara 

att komma. 

Fanny tog ansvar för att ta kontakt med läraren som hon sade var tillgänglig för samtal.  

Följaktligen tar läraren ansvar att vara tillgänglig för att besvara elevens frågor om vägen  

framåt. Även Gloria pratade om eget ansvar, genom att söka information om vägen framåt på  

skolwebben och på Skolverkets hemsida: ”Jag går in på skolwebben eller frågar läraren. Jag går 

in på Skolverkets hemsida och tittar på kunskapskraven, de är lite svåra att förstå, men jag 

förstår dem, och så förklarar läraren.” Gloria berättade att hon tog ansvar för att informera sig 

själv om innehållet i kunskapskraven, både på skolwebben, samt på Skolverket. Hennes 

uppfattning är att hon förstår innebörden av dem, samt att läraren förklarar innebörden av dem. 

David visade ansvar genom att tala med läraren om betyg: 

 
D: Genom att ta ett snack med lärarna, så vet man, kan jag göra någon hemuppgift över 

gränsen. Jag kommer ihåg att jag gjorde en specialkomplettering och fick två högre betyg. Det 

har jag märkt att man måste våga göra, för ibland tänker man [eleven]om läraren inte säger till 

mig att jag måste göra det så, tänker jag inte göra det.   

David talade om vikten av att våga be om komplettering för att nå högre nivåer, men han tror att 

elever ibland inte vågar söka upp lärare för information. Eleverna beskriver hur de tar ansvar för 

att hålla sig a jour beträffande uppgifter, arbete, samt kunskapskrav i de naturvetenskapliga 

ämnena. De talar om ansvar att söka upp läraren vid oklarheter. Lärarens ansvar enligt eleverna 

är att ge eleverna möjlighet att komplettera, vara tillgänglig för elevernas frågor, förklara 

kunskapskrav samt vara uppmärksam på elever som inte vågar fråga efter information, vilket 

kan vara problematiskt.  

Tid  

För eleverna var tidsaspekten viktig. Bryan nämnde att han skulle kunna söka läraren i de 

naturvetenskapliga ämnena för att få information om hur han ligger till: ”Skulle kunna gå till 

läraren och fråga om de har det på datorn.” Bryan signalerade osäkerhet om och när han skulle 
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kunna gå till läraren för att få veta om hen har den information han söker. På samma sätt 

menade Enrique att han måste gå till läraren för att be om information i de naturvetenskapliga 

ämnena:  

 
E: Jag måste gå till läraren själv, och be om det. I skolan är det ju inte bara det ämnet. Det är 

flera olika ämnen på en dag. Det är svårt för mig, när jag har fem minuters rast. Det känns bra 

då läraren tar sig tid och berättar vad du kan göra bättre, även om du är jättebra kan de alltid 

säga vad som kan bli bättre.  

Enrique pratade om tidspress, eftersom det inte bara handlar om de naturvetenskapliga ämnena i  

skolan. Även Fanny pratade om tid: ”Jag brukar när lektionen är slut eller när läraren har tid, 

snacka om det jag har svårt med, då får jag ut det, och då blir det lättare för mig att komma 

fram.” Fanny önskade samtala med läraren om sina svårigheter i de naturvetenskapliga ämnena  

för att komma vidare, men menade att tid för samtal enbart fanns när läraren hade tid.  För  

Fanny handlade tid även om ömsesidig respekt. Fanny pratade om timing och god sed:  

 
F: Det måste vara vid rätta tillfällen, man kan ju inte bara komma från ingenstans och säga: 

hur tyckte du det var idag och vad gjorde jag för dåligt och hur kan jag förbättra mig? Så kan 

man ju inte bara göra!  

Fannys uppfattning om rätt och fel säger henne att kontakt med läraren ska tas vid rätt tillfälle. 

Eleverna säger att de för att få veta hur de ligger till och vad de kan göra bättre, behöver få 

respons från läraren. Tidsaspekten är dock problematisk eftersom eleverna är osäkra på vilken 

tid som passar för dessa samtal.  

Klassrumsklimat  

För eleverna var trygghet i klassrummet viktig för att våga visa sina kunskaper i de 

naturvetenskapliga ämnena. Celine beskriver hur hon känner sig i sin klass: ”Jag känner mig 

bekväm i min klass. Det är viktigt, för om man inte känner sig trygg kan man inte få ut det 

[kunskaperna], man känner sig osäker och tänker, ”tänk om jag säger fel.” Celine talar om 

vikten av trygghet för att våga visa sina kunskaper i klassrummet. David talar om mod och att 

”dominanta personer” kan göra att elever inte vågar ta plats:  

 
D: Det krävs att våga prata, att våga ta för sig, det kan vara svårt om man har dominanta 

personer i klassrummet, men om man inte har det så vågar man ta plats. På något sätt måste 

klassen se till att det inte finns. 

David påtalade att alla i en klass har gemensamt ansvar för att dominanta personer inte tar över.  

Klassrumsklimat och relationer i klassrummet är viktiga aspekter. Eleverna talar om trygghet, 

att våga ta plats och visa sina kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena. Det blir problematiskt 

när det finns ”dominanta personer i klassrummet”. David hävdar att det är allas ansvar att se till 

att alla har det bra.  

Informationsspridning olika från lärare  

Eleverna uppfattade att lärarna spred information på olika sätt. Enrique nämnde att: 

 

E: Det finns lärare som säger: vi har prov på det här, det här datumet. Det finns inget samband 

mellan provet och lektionerna, det är dåligt. Det är olika från lärare till lärare, en del lärare 

pratar inte ens med eleverna om bedömning, eller vad hen har gjort som har varit bra. 
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Enrique uppfattar diskrepans mellan olika lärares sätt att informera om bedömning av de 

naturvetenskapliga ämnena samt mellan prov och innehållet i lektioner. Det som är 

problematiskt är att eleven inte förstår sambandet mellan lektion och prov.  

4.2 Aktivitet  

Eleverna pratade om betydelsen av olika aktiviteter för formativ bedömning i de 

naturvetenskapliga ämnena och den rörde deras uppfattningar och erfarenheter av information 

om kunskapskrav, grupparbete, engagemang och glädje, frågor och handuppräckning.  

Information om kunskapskrav  

För eleverna var det viktigt att läraren synliggjorde lärandet när det gällde att dela de 

naturvetenskapliga lärandemålen med dem. Celine nämnde att läraren i de naturvetenskapliga 

ämnena delar ut kunskapskraven inför varje nytt område: ”Inför varje nytt program brukar 

läraren i biologi ge ut ett papper med kunskapskrav på, så läser vi själva, så börjar vi med 

arbetet.” Celine berättade om ett fungerande kontinuerligt delande av kunskapskrav. Aron 

däremot beskriver en dysfunktionell verklighet där delande av kriterier fungerar ibland, men där 

det ofta hoppas mellan kunskapskrav, och att det känns som om han missar delar: 

 
A: På vissa lektioner kanske det funkar, i början av lektionen säger läraren att vi ska göra si 

och så, men sedan i slutet av lektionen hinner vi inte med det. På nästa lektion kan vi inte 

heller göra det, för då har vi något annat att göra. Vi ska göra två saker, det ena innehåller 

olika kunskapskrav, och den andra innehåller andra kunskapskrav, då hinner man inte med. 

Det känns tråkigt att missa delar.  

 

Aron önskade att kunskapskrav bearbetades mer noggrant. Han menade att det växlades för fort 

mellan dem i de naturvetenskapliga ämnena. Beträffande aktiviteter som synliggör lärande 

nämnde eleverna att lärare i de naturvetenskapliga ämnena delar ut kunskapskrav inför varje 

område. Problematiskt blir det när det växlas mellan kunskapskrav från lektion till lektion, och 

att eleverna då uppfattar det som om de ”missar delar”.  

 

Grupparbete  

För Aron var det viktigt med grupparbete: 

 

A: Folk förstår mer om man jobbar i grupp, man är mer engagerad att försöka. Det är något 

nytt till eleven. Man lär sig mer av någon annan. Ni jobbar i grupp, ni pratar med varandra, du 

får insyn av den personen och så ger du insyn av ditt. 

Aron talade om att grupparbete skapar engagemang. Bryan beskrev grupparbete som viktigt för  

kamratskap: ”Man kan få grupper som man kan arbeta i, så kan man hjälpa varandra. Det är bra 

för ens eget också, jag hjälper andra och de hjälper mig. Om man inte vet kan man fråga en  

kompis.” Bryan nämnde att kamrater hjälpte varandra. David pratade om vikten av att 

fråga kamrater om något när man inte förstår: 

 

D: Ibland kan det vara bra att höra lärande från någon annan röst. På något sätt är det lättare 

om man är kompis att fråga någonting. Då kan jag fråga en kompis, då är jag avslappnad, då 

kan jag få ett ärligt svar. Din kompis har förmodligen ett språk som gör att du förstår. Det är 

känt att det borde vara grupparbete, men det är nästan aldrig grupparbete i No. 
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David menade att klasskamrater använder ett språk som andra klasskamrater förstår. Celine  

beskrev detta som att vara varandras lärare: 

 

C: Om vi har prov eller läxförhör brukar läraren delar in oss i par, eller tre personer. Då brukar 

vi jämföra och det är så vi lär av varandra. Man lär sig, och man lär ut, man känner sig som en 

lärare. Vi elever hjälper varandra. 

Celines ord om att känna sig som en lärare talar följaktligen för att Celine har erfarenhet av att 

vara resurs för andras lärande och har uppskattat detta. Fanny hävdar att någon tar initiativet att 

fråga vid grupparbete om hen inte förstår: ”En person tar initiativet och frågar en annan 

klasskamrat: jag förstår inte riktigt den här frågan, då kan kamraten förklara vad frågan 

verkligen innebär.” Eleverna menar att grupparbete i de naturvetenskapliga ämnena engagerar, 

genom att eleverna hjälper varandra, samt kan ställa frågor till varandra och få hör ärliga svar 

med ett språk som eleven förstår. Problematiskt är att grupparbete i de naturvetenskapliga 

ämnena sker för sällan.  

Engagemang och glädje  

För eleverna var engagemang och glädje viktiga aspekter i klassrummet. Fanny talade om 

elevansvar:  

 
F: Jag märker själv: jag är med på lektionerna, engagerad, fokuserad på just det jag ska, jag 

försöker göra mitt bästa. Märker jag: men jag är inte så engagerad som jag trodde att jag var, 

förbättrar jag bara till det.  

Fanny ville vara uppmärksam under lektionerna för att förbättra sitt lärande. David berättade att 

läraren hade stor inverkan på honom: 

 
D: När läraren gör något som man uppmärksammar starkt eller gör så man intresserar sig då är 

det som om ett hål öppnar i dig, för du tar in allting som sägs. Om man [eleven] pratar och 

man [läraren] märker att klassen är aktiv och alla är glada, Då blir man [eleven] glad, man 

[eleven] öppnar sin kropp och allting kommer in och stannar kvar. När jag vill lära mig känns 

det verkligen. 

David menade att om läraren uppmärksammar om eleven är deltagande kan läraren få veta att 

eleven lär sig. Eleverna beskriver vikten av att både lärare och elever är engagerade. En aspekt 

eleverna säger kan ses som en måttstock för engagemang är att läraren är uppmärksam på om 

eleverna är aktiva och glada. Problematiskt är om läraren inte uppmärksammar engagemang i 

klassrummet.  

Frågor och handuppräckning  

För eleverna var handuppräckning under lektioner i de naturvetenskapliga ämnena ett dilemma, 

eftersom det endast engagerade ett fåtal. Aron nämnde att många visar att det är många som vill  

svara på frågorna, men att endast en får möjlighet: ”Man får inte mycket chans att visa vad man 

kan på lektionerna. Om läraren ställer frågor är det många som räcker upp handen, men det är 

bara en som kan svara.” Aron berättar att han inte får visa sina kunskaper under lektionerna 

eftersom läraren ställer frågor som enbart en elev kan svara på. Även Celine uttrycker att inte 

alla får chans att visa sina kunskaper, endast de som kan eller skriker ut sina svar: ”De som inte 

kan brukar vara tysta och de som brukar kunna, brukar få svara på frågorna. Vi får räcka upp 

handen, men oftast skriker de flesta ut svaren.” Celine uppfattar att eleverna som inte kan är 
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tysta och att elever som kan skriker ut sina svar. Även David talar om att ett fåtal elever är 

verbalt aktiva varje lektion: ”Det är dåligt planerat. De som räcker upp handen får prata i 

klassrummet. En, två, tre elever per lektion pratar när det är genomgång eller när man ska 

prata.” David nämner även ett missnöje kring lärares planering av muntlig framställning under 

lektionerna. Aron ger förslag på förbättring: ”Att man löser det på ett skriftligt sätt, så att alla får 

chans att visa att man kan, istället för att bara räcka upp handen.” Aron ger förslag om skriftlig 

kontroll istället för handuppräckning, så att alla får chans att visa vad de kan i de 

naturvetenskapliga ämnena. En aspekt som eleverna tar upp är handuppräckning under 

lektionerna. Problematiskt är att handuppräckning gör att inte alla får visa sina kunskaper 

genom att besvara frågor som ställs klassrummet. Ett förslag är att de istället får visa det 

skriftligt, så att alla får chans att visa att man kan. 

4.3 Vägen framåt  

Eleverna pratade om betydelsen av att veta vägen framåt för formativ bedömning i de 

naturvetenskapliga ämnena och den rörde deras uppfattningar och erfarenheter av  

feedback, kamratbedömning, självbedömning, elevansvar, samt att äga sitt eget lärande. 

Feedback    

För eleverna var det viktigt att veta vägen framåt i de naturvetenskapliga ämnena genom att få 

feedback, men det var inte ett självklart formativt inslag. Bryan nämnde att ”det kan hända” att 

läraren ger respons på uppgifter i de naturvetenskapliga ämnena: ”Ja det kan hända. Det har 

hänt. Det är att läraren ger respons på uppgifter.” Även Aron menade att feedback inte sker ofta: 

”Den enda gången vi får feedback är när vi gör laborationer, experiment eller skriftlig uppgift, 

vi få det inte så mycket när vi gör muntlig.” Aron fick feedback på skriftligt arbete men inte så 

mycket på muntligt. Fanny beskriver hur läraren ger henne feedback på gjorda uppgifter eller 

vad hon skriver eller säger i klassrummet under lektioner i de naturvetenskapliga ämnena:  

 
F: Läraren säger: Bra jobbat! Du är väldigt engagerad. När läraren står bredvid, ser och säger, 

Gud va bra! Det är jättebra! Bra framgång! När de säger bra då menar de antingen en uppgift 

eller vad jag skrivit, eller pratat. 

Följaktligen vet Fanny vad läraren avser med den specifika feedback som ges på uppgifter eller 

skriftlig eller muntlig framställning. Även Aron beskrev vikten av specifik feedback:  

 
A: Jag fick feedback häromdagen, läraren sa att jag var tvungen att jobba på min skriftliga del. 

Feedback är mycket viktigt om jag inte visste det och jag fått prov, då hade jag inte jobbat på 

min skriftliga del. 

Aron beskrev hur viktig den specifika feedback han fick var för att hjälpa honom att förstå att 

det var den skriftliga delen han behövde arbeta vidare med. Fanny menade att: ”Det är viktigt att 

läraren ser vad jag gör, inte vad jag inte gör!” David önskade mer kritik än beröm för att komma 

framåt: 

 
D: Jag tycker nästan att det är bättre att ge lite mer kritik än beröm på något sätt. För när man 

får för mycket rosor då blir man bara glad och tror att allting är toppen. Det är nästan lite 

farligt! Då tänker man, det här spelar ingen roll, jag behöver inte tänka på det mer. Då kanske 

man faller tillbaks.  
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David gav förslag på hur kritik skulle kunna ges på ett enligt honom mer konstruktivt sätt: 

 

D: Man kan säga en sak som är bra och två saker som kan utvecklas. Men först ska man börja 

med Two wishes och sedan one star. På något sätt säger du vad du vill att den ska uppnå och 

sen om den nu blir lite ledsen. Så blir det en liten tröst med det den gjorde bra. 

Davids idé om ”Two wishes” och ”one star” menade han skulle föra honom framåt i de 

naturvetenskapliga ämnena. David talade även om att hela tiden ha mål i sikte:  

 

D: På något sätt måste man alltid ha ett mål att sträva efter. Man är inte riktigt där men man 

jagar den där sista platsen. Det är lite som, barn gillar ju tv-spel för de får ju så himla mycket 

beröm i tv-spel, medaljer och vad man nu får. Men spel som man klarar tycker man oftast är 

tråkiga. Feed forward är bra – push framåt. 

Följaktligen hävdar David vikten av att den person som ska ge konstruktiv kritik har kunskap 

om hur han eller hon ska ge kritik, att som elev ha mål att sträva efter och för mycket beröm kan 

göra eleven uttråkad. David menade att ”pushar” framåt är bra. Feedback är inte ett självklart 

formativt inslag. Bryan och Aron antyder att de inte får feedback särskilt ofta. Aron berättar att 

den specifika feedback han fick hjälpte honom att förstå att det var den skriftliga delen han 

behövde arbeta med. David önskar mer kritik än beröm för att komma framåt, han talar även om 

att ha mål i sikte och det är viktigt av att den person som ska ge konstruktiv kritik har kunskap 

om hur han eller hon ska ge kritik. Problematiskt blir det om personen inte har kunskap om hur 

kritik ska ges. För mycket beröm kan vara ”farligt” enligt David och gör eleven ”uttråkad”.  

Kamratbedömning   

För eleverna var det viktigt att veta vägen framåt genom kamratbedömning. Aron nämnde att 

om kamratbedömning skulle bedrivas skulle den engagera och skapa glädje: 

 

A: Det är mer engagerat än om läraren skulle göra det. Man blir glad. Det känns mycket mer 

intressant än om man skulle få det av läraren. Det är något nytt. Allting som är nytt gör att en 

ung person, eller äldre, att den får mer inliv i själva grejen. Man blir mycket mer engagerad. 

Aron önskade ”något nytt” inslag som är intressant och engagerar, följaktligen är 

kamratbedömning något han inte upplevt ofta. Celine talade om att kamratbedömning skapade 

förståelse av bedömning: ”Vissa hade satt samma betyg som läraren hade gjort. Då kände man 

att man förstod hur bedömning går till.” Celine förlitade sig på att lärarens bedömning var den 

rätta och att hon genom att följa denna förstod hur den gick till. Även Fanny nämnde fördelar 

med kamratbedömning: ”Det skulle få oss klasskamrater att få en bra progress.” Fanny nämnde 

klasskamraters framåtskridande genom kamratbedömning. David däremot nämnde oro kring 

kamratbedömning: ”En del har jättelätt att ta kritik, andra blir bara arga, ledsna och sura. Det 

kan ju vara lite känsligt för vissa, man måste verkligen veta hur man ska ge kritik.” Liksom 

David var Bryan lite orolig inför kamratbedömning: ”Ibland känns det konstigt, det är lite 

läskigt också, för tänk om man skriver fel.” Bryans rädsla handlade om att göra rätt. Fanny 

beskrev känslighet under tonåren. ”Jag gör det gärna, men när man är inne i ungdomen, 

tonårslivet, då blir den personen arg på mig bara för att jag vill dens bästa.” Fanny menade att 

hon vill kamratens bästa men att kamraten kanske inte förstår henne. Aron sade att 

kamratbedömning inte skedde ofta: ”Det händer inte så ofta längre. Kanske två gånger per 

halvår.” Aron talade om kamratbedömning fyra gånger per läsår och menade att den sker för 

sällan. Även Bryan vill att kamratbedömning skulle ske oftare trots den oro han visade: ”Man 
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vill ju att det ska ske ofta.” För eleverna är det viktigt att veta vägen framåt genom 

kamratbedömning. Kamratbedömning: ska engagera och skapa glädje, vara ett nytt intressant 

inslag och skapa förståelse av bedömning. Problematiskt är att kamratbedömning inte sker ofta 

utan alldeles för sällan enligt eleverna. De fördelar eleverna ser med kamratbedömning är att det 

är bra för klasskamraters progress. Problematiskt kan vara oro kring kamratbedömning som 

relateras till kamraters känslighet, rädsla, att göra rätt och att kamrater kanske inte förstår 

varandra. Eleverna talar om vikten av att ha kunskap om hur kritik ska ges.  

Självbedömning  

För eleverna handlade självbedömning av naturvetenskapliga ämnena om olika aspekter såsom 

att bedöma prov, elevtexter, egen trivsel. Celine beskrev självbedömning på prov: 

 
C: Vi brukar få på dator, hur gick det på provet, tror du att du kan det här. Man självbedömer, 

då brukar vi säga: när jag skrev det här från en skala 1 till 10, visste jag så här mycket. Eller så 

brukar det vara: jag vet inte, jag är absolut säker eller jag är inte alls säker.  

Celine talade om olika sätt att ge självbedömning t.ex. genom att använda skala 1-10. Enrique  

menade att bedömningen handlade om nivåer E-A: ”När vi hade skrivit en uppgift i biologi  

skulle vi jämföra med en annans elevtext, det var A, C, E texter. Sedan skulle man bedöma sin 

egen text.” Enrique beskrev självbedömning som bedömning av egen text. Aron däremot talade  

om avsaknad av självbedömning: ”Det var väl med läraren i fysik?” Arons ord ”det var väl” 

signalerade osäkerhet om självbedömning verkligen har skett. Bryans ord ”vad är det”, 

signalerar detsamma. Celine däremot vet vad självbedömning är: ”I annat ämne ja. Vi har inte 

fått i biolog än.” Celine har dock inte upplevt självbedömning i det naturvetenskapliga ämnet 

biologi ännu. David beskrev informell självbedömning: 

 
D: Nej inte i klassrummet, men när jag är hemma kan jag sammanfatta dagen lätt i hjärnan. 

Jag känner att jag har gjort för lite under lektionen, då kan jag få ångest, jag tittar i 

Skolwebben, vad var det vi skulle göra. Ibland är, arbetet i skåpet i skolan, då är det lite svårt 

att göra något. Det är evigt grubblande över det, då blir det irriterande för vardagen, jag har 

det i hjärnan, jag ligger efter i det här.  

Eleverna känner osäkerhet kring självbedömning och vad den egentligen handlar om. Aron 

talade om lärares feedback på självbedömning: ”Det vore bra om man gjorde självbedömning, 

lämnar in den till läraren, så ger läraren respons på den. Speciellt när läraren ger feedback. Men 

då måste läraren vilja.” Aron uttalar en vilja att få respons på självbedömning, men signalerar en 

osäkerhet om lärare Enrique menade att självbedömning gav ökad insikt om bedömning: 

 

E: Det var svårt till en början för man vill ju alltid ge sig själv ett bra ”betyg”, men sedan insåg 

man att, det här är inte lika bra som det här, det här var dålig och det här var bättre än det här. 

Så man visste inte vilket ”betyg” man skulle sätta. 

Även Gloria uttalar sig om självbedömning: ”Jag är aktiv, går in på Skolwebben och ser hur jag 

ligger till i omdömena.” Självbedömning handlar för Gloria om att vara aktiv, gå in på 

Skolwebben och titta på omdömen. För eleverna handlar självbedömning i de 

naturvetenskapliga ämnena om olika aspekter: att bedöma prov, elevtexter, egen trivsel. De 

anser att självbedömning är bra för att den ger insikt om bedömning. Problematiskt är om 

självbedömning görs men lärarens respons på självbedömningen uteblir. Några elever känner 

osäkerhet kring självbedömning och vad den egentligen handlar om.  
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Elevansvar  

För eleverna handlade elevansvar om att veta vägen framåt, vilket var viktigt för Fanny: 

”Du ska själv som elev engagera dig och vara med under klassgången, försöka jobba hemma, så 

att det går bra, för om du gör det då kommer du vara långt fram och du går bara uppåt.” 

Fanny visade engagemang genom att vara med under ”klassgången” samt ”jobba hemma”,  

För David innebar elevansvar att vara målinriktad, ha höga krav på sig själv samt ha  

självförtroende: 
D: Jag har höga krav på mig själv. Jag har alltid vetat vad jag ska bli och alltid vetat vad som 

behövs och alltid vetat vad jag är kapabel till på det sättet har jag alltid vetat att jag måste ha 

höga krav på mig själv. Det känns som om jag har satt standarden högt på mig själv och vill 

fortsätta. Jag är målinriktad. 

Följaktligen hade David satt ribban högt. Celine sade att hon hade läget under kontroll: 

 

C: Eftersom jag vet vad jag kan och vad jag inte kan och jag vet vart jag ska. Då är det enda 

problemet ju bara, att jag ska kunna det jag inte kan och sedan är jag där jag vill vara.  

Celines ord bekräftade att hon visste vad hon kan och vart hon ska och att hon bara ska kunna 

det hon inte kan för att vara där hon vill vara. För eleverna handlar att veta vägen framåt om 

elevansvar. Det görs genom att man som elev visar engagemang, är med under klassgången, 

jobbar hemma, är målinriktad, har höga krav på sig själv samt har självförtroende. 

Problematiskt är om man inte är målmedveten och tar ansvar för att veta vägen framåt. 

Äga sitt eget lärande  

För eleverna är frågan om att äga eller inte äga sitt eget lärande. Aron säger att han äger sitt eget  

lärande: ”Jag känner att jag äger det.” Gloria uttryckte samma sak: ”Jag känner att jag äger mitt 

eget lärande.” Bryan nämnde vad det är som gör att han äger sitt eget lärande: ”Man lyssnar,  

man fattar, man tar till sig på lektionen vad läraren säger.” Bryan beskrev att han hängde med på 

lektionerna och sade att han förstod vad som händer där. Liksom Aron, Gloria och Bryan menar 

Celine att hon äger sitt eget lärande: 

 
C: Det har alltid varit så. Jag känner mig smart! Jag känner mig, läraren, det är svårt att 

förklara. Jag känner, jag kan det här, jag känner mig säker på mitt lärande och jag känner att 

jag äger mitt eget lärande.  Du vet när läraren ställer en fråga och det har varit tyst i lektionen i 

tio sekunder för ingen har kunnat svara på den, och så räcker man upp handen och säger men 

det är ju så… 

Celine kunde svara på frågorna som ställdes i klassrummet, vilket hon relaterade till att äga sitt 

eget lärande. Fanny pratade om ansvar: ”För jag har ansvaret, det är inte bara lärarens ansvar,  

gör det där, gör det här.” Fanny nämnde ansvar och sade att hon som elev har ansvar. Enrique  

däremot känner inte att han äger sitt eget lärande i fysik och kemi:  

 

E: I fysik och kemi nej. Nej inte just nu. Det känns som om jag är lite överallt. Jag vet inte hur 

mycket det krävs för att få godkänt. Jag har alltid haft problem med NO – ämnena. Just No – 

ämnena, jag har svårt för dem.  För att läraren ska ha tillräckligt med underlag så vet jag inte 

hur mycket som krävs av mig. 

Enrique menar att han inte vet vad som ”krävs” av honom. Bryan önskade enskilda samtal om 

var han befinner sig, men de borde ske ofta, ”varje månad”. David menade att eleven själv har 

ansvar för att veta vägen framåt: 
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D: Man måste på något sätt ta tag i det själv. Alltså det är inte så att läraren kommer och söker 

upp dig. Du måste bestämma dig att nu förstod jag inte nu vill jag faktiskt veta. Det är nog lätt 

att hoppa över det, bara ta det. Det är som om man inte hittar vägen. Här står jag, jag ska till 

Södermalm, jag har ingen karta och jag frågar ingen om vägen. 

David talade om att de inte vet vägen framåt. Han sade att man som elev måste ta tag i det själv 

genom att fråga läraren. För eleverna är en viktig aspekt frågan om att äga eller inte äga sitt eget 

lärande. Äga sitt eget lärande beskrivs som: känslan av att äga, att ansvara för att lyssna och ta 

till sig under lektionerna och förstå vad som händer där och att känna sig ”smart” på grund av 

att kunna svara på frågor som ställs i klassrummet.  Att inte äga sitt lärande i de 

naturvetenskapliga ämnena är problematiskt för Enrique eftersom han upplever de 

naturvetenskapliga ämnena som svåra och inte vet vad som krävs av honom i fysik och kemi. 

Eleverna önskar individuella samtal med läraren om var de befinner sig, problematiskt är att 

individuella samtal sker för sällan. David däremot menar att eleven själv har ansvar för att vilja 

veta vägen framåt, att som elev ”bestämma” sig för att ”nu vill jag veta”. 

5. Diskussion & utblick 

I min studie har jag velat undersöka elevers uppfattningar och erfarenheter av formativ 

bedömning av de naturvetenskapliga ämnena i högstadiet, för att utveckla en förståelse för 

ämnesområdet. I analysarbetet utifrån intervjuer visade sig tre beskrivningskategorier med 

uttalanden kring formativ bedömning som jag valt att benämna: relation, aktivitet, vägen framåt.  

 

Resultatet av min studie visar att relationen lärare – elev är betydelsefull för att formativ 

bedömning ska uppfattas som positiva av eleverna. Formativ bedömning ses om en hjälp att ta 

sig vidare i lärandet av de naturvetenskapliga ämnena. Det handlar också om elevers och lärares 

ansvarstagande, något som elever i den här studien betonar. I formativa samtal med sina lärare 

får eleverna möjlighet att diskutera vad de kan göra för att utöka sina kunskaper i de 

naturvetenskapliga ämnena. Problematiskt blir det när eleverna inte får samtala direkt med sin 

lärare, utan via sin mentor får veta vad de kan och vad de behöver göra för att förbättra sina 

kunskaper. ”Det räcker inte för mig, för jag skulle vilja veta från […] lärarens sida inte 

mentorns.”, säger Fanny. Hattie (2009) menar att förtroendefulla relationer mellan lärare och 

elev leder till goda studieresultat. Även Swaffield (2011) talar om vikten av att skapa relationer.  

Eleverna i min studie tar ansvar att hålla sig a jour beträffande uppgifter, arbete, samt 

kunskapskrav i de naturvetenskapliga ämnena. Ansvaret handlar om att söka upp läraren vid 

oklarheter. David säger: ”Det har jag märkt att man måste våga göra.” Lärarens ansvar enligt 

eleverna är att ge eleverna möjlighet att komplettera, vara tillgänglig för elevernas frågor, 

förklara kunskapskrav, samt vara uppmärksam på elever som inte vågar fråga efter information. 

Problematiskt kan vara om elever inte vågar fråga läraren om information. Det är viktigt att ha 

”förtroendefulla relationer” (Hattie, 2009; Swaffield, 2011). Möjligen skulle en av läraren 

planerad formativ bedömning till skillnad från interaktiv formativ bedömning kunna hjälpa 

elever som inte vågar fråga (Cowie & Bell, 1999). Eleverna i min studie talar om tid för 

relationer där de kan få veta hur de ligger till och vad de kan göra bättre, de säger jag: ”skulle 

kunna”, ”måste” och ”brukar gå till läraren”. Fannys säger att hon går till läraren ”när läraren 
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har tid”. Det blir problematiskt när elever och lärare, har olika uppfattningar om vilken tid som 

passar för dessa samtal. Dialogiska samtal är viktiga (Swaffield, 2011). Förmodligen skulle en 

av läraren planerad formativ bedömning klargöra för eleverna vilken tid som passar för samtal 

(Cowie & Bell, 1999).  Relationer i klassrummet är viktiga aspekter. Eleverna talar om trygghet 

för att våga ta plats och visa sina kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena. Det blir 

problematiskt när det som David säger finns ”dominanta personer” i klassrummet, han säger 

även att ”det är allas ansvar att se till att alla har det bra.” Enligt Hattie (2009) ger känsla av 

positivt sammanhang i klassrummet och kamratpåverkan stor effekt på lärandet, men 

kamratpåverkan kan även leda till bristande engagemang. En elev uppfattar diskrepans mellan 

olika lärares sätt att ge information om bedömning av de naturvetenskapliga ämnena, samt 

mellan prov och innehållet i lektioner. Enrique säger att det inte finns samband mellan provet 

och lektionerna, han säger även att en del lärare inte pratar med eleverna om bedömning. 

Elevernas funderingar skulle kunna kopplas till lärarnas behov av kollegialt lärande, där 

information om bedömning skulle kunna diskuteras. Problematiskt är att eleven inte känner 

samband mellan lektion och prov. Lärarna skulle kunna ta hjälp av Wikström (2014) vid 

gemensamma provkonstruktioner kopplade till undervisningens innehåll. 

 

Resultatet av min studie visar också att aktiviteter som synliggör lärande är betydelsefulla. 

Eleverna nämner att lärare i de naturvetenskapliga ämnena låter dem ta del av kunskapskrav 

inför varje nytt område. Det överensstämmer med Covey (1989) som menar att läraren ska börja 

i slutet av tankarna (målen) för att eleverna ska lära sig. Det är också i enlighet med Wiliam och 

Leahy (2015) som hävdar att eleverna ska veta lärandemålen och vart de är på väg. Både elever 

och lärare ska ha en tydlig bild av hur eleverna ska nå de uppsatta målen. För eleverna i min 

studie blir det problematiskt när det växlas mellan kunskapskrav från lektion till lektion, Aron 

säger ”i början av lektionen säger läraren att vi ska göra si och så, men sedan i slutet av 

lektionen hinner vi inte med det. Vi ska göra två saker, det ena innehåller olika kunskapskrav, 

och den andra innehåller andra kunskapskrav, då hinner man inte med. Det känns tråkigt att 

missa delar.” Hattie (2009) påtalar vikten av att återkomma till förväntade lärandemål under 

lektioner och ge formativ återkoppling. Wiliam och Leahy (2015) påpekar att läraren inte alltid 

kan fastställa målen i förväg även om hen måste ”planera sina aktiviteter bakifrån med 

utgångspunkt i lärandemålen” (a.a., s. 46). Eleverna i min studie säger t.ex. att grupparbete i de 

naturvetenskapliga ämnena engagerar, genom att de kan ”hjälpa varandra”, ”fråga en kompis” 

om de inte förstår och ”få ett ärligt svar” med ”ett språk som gör att du förstår”. För att 

klassrummet inte ska domineras av lärarens egen röst måste läraren bli bättre på att lyssna. Det 

kan t.ex. uppnås genom en ökad variation av undervisningsstrategier (Wiliam & Leahy, 2015). 

Bryan säger: ”det är känt att det borde vara grupparbete, men det är nästan aldrig grupparbete i 

no.” Problematiskt är att grupparbete i de naturvetenskapliga ämnena sker för sällan. Hattie 

(2009) och poängterar vikten av att lära tillsammans med andra och att lärandet sker bäst genom 

samarbete i grupp och i dialogiska lärandemiljöer. Wiliam och Leahy (2015) ”Tänk-i-par-dela 

skulle kunna inplaneras av läraren (a.a., s. 98). David säger att läraren ska vara uppmärksam på 

om ”klassen är aktiv och alla är glada” under NO-lektionerna, för det tyder på lärande.  

Problematiskt är om läraren inte uppmärksammar engagemang i klassrummet. Kopplingar kan 

här göras till varierande aktiviteter och tekniker för formativ bedömning (Leahy och Wiliam, 

2015; Treagust et al., 2001). Wiliam och Leahy (2015) ”Min lär-logg” skulle kunna hjälpa 

läraren att uppmärksamma vad som engagerar eleverna (a.a., s. 132). En konst alla goda lärare 

behöver kunna utöva är att hitta en metod för att engagera eleverna i frågor om innehåll genom 
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att levandegöra detta” (a.a., s. 46). För eleverna i min studie är frågor och handuppräckning 

under lektionerna problematiskt eftersom det gör att inte alla får visa sina kunskaper, Aron säger 

t.ex. ”om läraren ställer frågor är det många som räcker upp handen men bara en som kan svara” 

han ger förslag om att lösa handuppräckningsdilemmat ”skriftligt”, så att alla får en ”chans att 

visa att man kan”. Wiliam och Leahy (2015) beskriver varningar om uppsträckta händer, de 

visar vilka som tror att de kan svaret. det är svårt för läraren att se vilka som inte räcker upp 

handen, en del elever chansar. Det är viktigt att eleverna fokuserar på lärande istället för ”gissa 

hur läraren tänker” (a.a., s. 91). Grundläggande teknik är ”räck bara upp handen om du har en 

fråga (a.a., s. 88). Möjligen kan andra varianter som ”kortskrivning” (Treagust et al., 2001) 

synliggöra den enskilda elevens kunskaper, samt gruppens. Hattie (2009) menar att det oftast är 

läraren som talar och ställer frågor medan eleven lyssnar och kommer in med korta svar på 

faktafrågor. Ofta handlar det om korta frågor snarare än om reflektion, utveckling av analytisk 

förmåga, kritiskt tänkande eller djupinlärning. Det är dialog snarare än monolog som ska gälla i 

klassrummet (Hattie, 2009). 

 

För eleverna i min studie är det även viktigt att veta vägen framåt i de naturvetenskapliga 

ämnena, fördelaktigt genom feedback. Problematiskt att feedback inte är ett självklart formativt 

inslag. Bryan och Aron exempelvis antyder att de inte får feedback särskilt ofta. Aron berättar 

att den specifika feedback han fick hjälpte honom att förstå att det var den skriftliga delen han 

behövde arbeta vidare med men att det är problematiskt att feedback ges på skriftlig men inte på 

muntlig prestation. David säger att han önskar ”mer kritik än beröm” för att komma framåt, han 

talar även om att ha ”mål att sträva efter" och det är viktigt av att den person som ska ge 

konstruktiv kritik har kunskap om hur han eller hon ska ge kritik. Problematiskt blir det om 

personen inte har kunskap om hur kritik ska ges. För mycket beröm kan vara ”farligt” säger 

David, den kan göra eleven ”uttråkad”. Kopplingar kan göras till ett behov av feedback så att 

han ges förutsättningar att utveckla sin förmåga ”att kommunicera, ta ställning, beskriva och 

förklara” (Skolverket, 2011, reviderad 2016). David ger förslag på hur ”Two Stars and One 

Wish” (Lundahl, 2011) med fördel kan ändras till ”Two Wishes and One Star” eftersom ”för 

mycket beröm kan vara farligt” och göra eleven ”uttråkad”. Davids diskussion kring tv-spel kan 

kopplas till Dweck (2015) som undersökt hur utmaningar sporrar elever och att lärare ska ha 

”höga förväntningar” på eleverna. Gamlem och Smith (2013) påtalar vikten av att ge eleverna 

feedback under processen samt specificera vad som ska förbättras. Att låta eleverna få tid att 

arbeta med korrigeringarna utifrån den feedback de får. Att objektiva kriterier för att 

bedömningen ska vara meningsfull så att det inte bara handlar om gillande eller ogillande. 

Enrique siktar högt och menar att det är viktigt att läraren tar sig tid för ”pushar framåt” genom 

”feed forward”, så att han kan prestera ännu bättre. Detta förespråkas av Pettersson et al. (2010).  

För eleverna i min studie är det även viktigt att veta vägen framåt i de naturvetenskapliga 

ämnena, genom kamratbedömning. Kamratbedömning ska engagera och skapa glädje, vara ett 

nytt intressant inslag som engagerar, eleverna talar om kamratbedömning som: ”en liten speciell 

sak som bidrar till att det blir lite roligare” och skapa förståelse av bedömning. Problematiskt är 

att kamratbedömning sker för sällan enligt eleverna. De fördelar eleverna ser med 

kamratbedömning är att det är bra för klasskamraters progress, Problematiskt kan vara oro kring 

kamratbedömning som relateras till kamraters känslighet, att göra rätt och att kamrater kanske 

inte förstår varandra. Eleverna talar om vikten av att ha kunskap om hur kritik ska ges. 

Kopplingar görs till vikten av kamratbedömning mot färdigställda kriterier (Wiliam & Leahy, 

2015). Bryan är orolig för att skriva fel, det för tankarna kring ett tillåtande klassklimat. Aron 
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berättar att kamratbedömning inte sker ofta, och Bryan säger att han skulle vilja att det skedde 

ofta. För eleverna i min studie handlar att veta vägen framåt om självbedömning av de 

naturvetenskapliga ämnena om olika aspekter såsom att bedöma prov, elevtexter, och de anser 

att självbedömning är bra för att den ger insikt om bedömning. Aron säger: ”det vore bra om 

man gjorde självbedömning, lämnar in den till läraren, så ger läraren respons på den. Speciellt 

när läraren ger feedback. Men då måste läraren vilja.” Problematiskt är om självbedömning görs 

men lärarens respons på självbedömningen uteblir. Enligt Hattie (2009) är återkoppling på 

prestationer en påverkansfaktor med stor effekt. Några av eleverna känner osäkerhet kring 

självbedömning och vad den egentligen handlar om. Problematiskt är att eleverna inte ägnar sig 

åt självbedömning i biologi. Enligt Hatties (2009) är självskattning en påverkansfaktor med hög 

effekt. Davids uttalanden signalerar om ”metakognition” där han efter skoldagen sammanfattar 

sina egna prestationer med hjälp av sin egen inre handledare Wiliam och Leahy (2015).  

För eleverna handlar elevansvar om att veta vägen framåt. Det görs genom att man som elev 

visar engagemang, är med under klassgången, jobbar hemma, är målinriktad, har höga krav på 

sig själv samt har självförtroende. Problematiskt är om man som elev inte är målinriktad. 

Skolans mål är enligt Skolverket (2011, reviderad 2016) att eleverna successivt ska utöka 

egenansvar för sina studier. För eleverna är det frågan om att äga eller inte äga sitt eget lärande. 

Känslan att äga sitt lärande beskrivs som, att ansvara för att lyssna och ta till sig under 

lektionerna och förstå vad som händer där och att känna sig ”smart” på grund av att kunna svara 

på frågor som ställs i klassrummet. Att äga sitt eget lärande beskrivs genom Celines uttalande 

om att hon alltid känt sig ”smart”, det kan kopplas till Dwecks (2015) forskning om orsaker till 

framgång. Celines känsla skulle kunna beskrivas: personalisering – intern, stabilitet – stabil, 

specificitet – allmän (Dweck, 2015, refererad i Wiliam & Leahy, 2015). Smart är inte något 

medfött anlag utan smart är något som man får genom att kämpa. Stephanie Harvey myntar 

“Smart is not something you are … Smart is something you get!” David säger: Det känns som 

om jag har satt standarden högt på mig själv och vill fortsätta. Jag är målinriktad. Problematiskt 

är om man inte är målmedveten och tar ansvar för att veta vägen framåt. Att inte äga sitt lärande 

i de naturvetenskapliga ämnena är problematiskt för Enrique eftersom han upplever de 

naturvetenskapliga ämnena som svåra och inte vet vad som krävs av honom i fysik och kemi. 

Enrique känner inte att han äger sitt lärande just nu, ”jag är lite överallt”, har svårt för NO - 

ämnena och vet inte vad som krävs av honom. Enriques känsla skulle kunna beskrivas: 

personalisering – intern/extern, stabilitet - instabil, specificitet – specifik (Dweck, 2015, 

refererad i Wiliam & Leahy, 2015). Det är viktigt att utveckla ett dynamiskt tankesätt hos 

eleverna (Dweck, 2015). Eleverna önskar individuella samtal med läraren om var de befinner 

sig, problematiskt är att individuella samtal sker för sällan. Wiliam och Leahy (2015) påpekar 

vikten av dialogiska samtal. Ju mer eleverna kan om lärandemål och vägen till framgång desto 

mer kommer de att engagera sig i skolan. David däremot menar att eleven själv har ansvar för 

att veta vägen framåt. Eleverna ska veta vad som förväntas av dem, vad de har lyckats med, vad 

som kan utvecklas och hur de kan uppnå lärandemål. Att äga sitt eget lärande är 

eftersträvansvärt men för att denna nyckel-strategi krävs de övriga nyckelstrategierna.  

 

Detta är en fenomenografisk studie med syftet att undersöka elevers uppfattningar och 

erfarenheter av formativ bedömning av de naturvetenskapliga ämnena i högstadiets åk 8-9 och 

därigenom utveckla en förståelse för ämnesområdet. Forskningsfrågan löd: Hur uppfattar och 

erfar elever olika aspekter av formativ bedömning av de naturvetenskapliga ämnena? Studien är 

skriven utifrån ett elevperspektiv och målet med min forskning var inte att finna en enda 
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sanning, vilket inte heller är möjligt i en fenomenografisk studie, utan att bevaka elevernas 

uppfattningar och erfarenheter av formativ bedömning genom att låta deras röster bli hörda.  

Studien har en liten urvalsgrupp men styrkan i urvalsgruppen ligger i att den representerar en 

mångfald i samhället. Fynden i studien ger en grov överblick av sju elevers uppfattningar och 

erfarenheter av olika aspekter av formativ bedömning av de naturvetenskapliga ämnena. I 

resultatet synliggörs tre beskrivningskategorier: relation, aktivitet, vägen framåt. Elevernas 

uttalanden inom dessa kategorier signalerar om vad de anser vara problematiskt, det som anses 

problematiskt ger i sin tur implikationer om behovet av kommande forskning om olika aspekter 

av formativ bedömning. Fynd som överskrider sin egen horisont, synliggörs i elevernas 

uttalande i excerpten, och är noggrant utvalda ur transkripten. Förutsättningar för att fynden ska 

kunna tillämpas är en vilja hos läsaren att inta ett elevperspektiv på olika aspekter formativ 

bedömning i de naturvetenskapliga ämnena. I övrigt kan fynden med fördel beaktas av 

intresserade inom, mellan och bortom skolan. 
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