
Formativ planering 
Elevers lärande i fysik genom kontinuerlig återkoppling 

Baris Ölcer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 

Självständigt arbete i naturvetenskapsämnenas didaktik med inriktning 

mot fysik inom ämneslärarprogrammet, UM9104, 30 hp 

Naturvetenskapsämnenas didaktik 

Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik 300 hp 

Vårterminen 2019 

Handledare: Jakob von Gyllenpalm 

Examinator: Jesús Piqueras Blasco 

English title: Formative planning 



Formativ planering 

Elevers lärande i fysik genom kontinuerlig återkoppling 

 

Baris Ölcer 

Sammanfattning 

Både nationella och internationella undersökningar visar att svenska elevers studieresultat i fysik har 

försämrats. Syftet med denna studie är att undersöka om elever kan få bättre studieresultat om deras 

arbete enligt kursplaneringen kontrolleras kontinuerligt så att de är i fas med planeringen. Genom att 

kontrollera kontinuerligt får man dels möjlighet att upptäcka elever som halkar efter men också hur 

bra undervisningen har tagits emot av eleverna. Undersökningen gjordes i två parallella 

gymnasieklasser som läste grundkursen i fysik och pågick mellan två provtillfällen. Båda klasserna 

hade samma lärare, kursbok, kursplanering och prov. Ur planeringen valdes några grundläggande 

uppgifter och tilldelades ena klassen medan den andra utgjorde kontrollgrupp. Testgruppseleverna fick 

sina lösningar kontrollerade och fick återkoppling. Effektstorleken av interventionen bestämdes och 

jämfördes med referensgruppens. Resultatet visade att testgruppen hade fått bättre studieresultat efter 

ingreppet. Även om resultatet är signifikant så är det för osäkert med tanke på antalet elever (16 st) 

som deltog i studien för att kunna generaliseras. Eftersom deltagandet i undersökningen var frivilligt 

och icke-betygsgrundande så var antalet inlämningar inte så många som det hade förväntats. Arbetet är 

tidskrävande både ur elev- och lärarperspektiv men synliggör varför lärare bör kontrollera sina elever 

och hur detta kan genomföras. 

Nyckelord 

Effektstorlek, problemlösning, elevuppföljning, formativ bedömning, planering, återkoppling, läxor, 

fysik, gymnasiet. 

  



Formative planning 

Students learning in physics through continuous feedback 

 

Baris Ölcer 

Abstract 

Swedish and international studies show that Swedish students' results in physics have deteriorated. 

The aim of this study is to investigate whether students can achieve better study results if their work 

according to the course planning is checked continuously so that they are in phase with the planning. 

By continuously checking, one gets the opportunity to discover students who are lagging behind but 

also to see how the teaching has been absorbed by the students more generally. The study was done in 

two parallel upper secondary classes studying the basic course in physics and occurred between two 

test periods. Both classes had the same teacher, course book, course plan and exams. A few basic tasks 

where selected and assigned from the course plan and given to the test group but not to the control 

group. The test group students got their solutions checked and got feedback. The effect size of this 

intervention was measured and compared to the control group. The result showed that the test group 

had achieved a better result after the intervention. Even if the result was significant, it is too uncertain 

to be generalized, in view of the small sample size (16 students) who participated in the study. As 

participation in the survey was voluntary and non-grading, the number of submissions was not as 

many as it had been expected. The approach is time consuming both for teacher and student, but it 

makes visible why teachers should check their students and how this can be implemented. 

Keywords 

Effect size, problem solving, student monitoring, formative assessment, course planning, feedback, 

homework, physics, high school. 
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1. Inledning 

I Skolinspektionens rapport (2010:8) står det att; nationella och internationella undersökningar pekar 

på att svenska elevers kunskaper i naturvetenskap har förskoämrats under senare år. Fysik är bland de 

ämnen där resultatet är sämst. Granskningen är gjord på grundskolor med fokus på årskurs 7-9 elever 

men trenden verkar fortsätta bland gymnasieelever eftersom TIMSS Advanced från 2015 som testar 

gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik i ett internationellt perspektiv visar också 

att svenska gymnasieelever har blivit sämre i fysik (Skolverket 2016). Resultaten visar att svenska 

elever har i genomsnitt 455 poäng nu, vilket är en försämring med 42 poäng jämfört med 2008 och 

123 poäng jämfört med 1995. Andelen på avancerad nivå är i stort sett densamma som 2008 men mer 

än hälften av de svenska eleverna når inte upp till en medelgod nivå i fysik. Samtliga deltagande 

länder har antingen försämrade eller oförändrade resultat (ibid). Analysen av sambandet mellan 

svenska betyg och de internationella TIMSS-studierna på individnivå visar att samstämmigheten 

mellan de svenska elevernas resultat i de internationella studierna TIMSS årskurs 8 och TIMSS 

Advanced och deras prov- och slutbetyg från skolan är god. Elever som har fått högre betyg har också 

i genomsnitt ett högre resultat i TIMSS-studierna än elever med lägre betyg (Skolverket 2017). Om vi 

analyserar betygsfördelningen för fysik 1a kursen på riksnivå så visar Skolverkets statistik för läsåren 

13/14 tom 17/18 att antal elever som har fått underkänd har ökat och att antalet som har fått betyget E 

och D minskat medan de som har fått betyget C och A har ökat och det är ungefär lika många som fått 

betyget B (Skolverkets statistik, 2019). Resultatet stämmer överens med TIMSS-studierna. Eftersom 

de som fått betyget F, E och D är tillsammans mer än hälften (≈52%) av alla som läst kursen behöver 

man som blivande- eller undervisande fysiklärare fundera på orsaken till betygsinflationen. 

Om vi börjar med att analysera det som testas i TIMSS Advanced så finner man att proven är 

konstruerade för att täcka in tre kognitiva områden, veta, tillämpa och resonera, som är tänkta att 

fånga de tankeprocesser som eleverna förväntas använda när de ska lösa provuppgifterna i matematik 

och fysik. Veta handlar övergripande om elevernas förmåga att minnas och känna igen fakta, metoder 

och begrepp och utgör 30% av provfrågorna. Tillämpa handlar om elevernas förmåga att använda sitt 

vetande och sin begreppsförståelse för att modellera och lösa problem och utgör 40% av provfrågorna. 

Resonera, handlar om elevernas förmåga att analysera, syntetisera, generalisera och härleda slutsatser, 

men även utforma undersökningar i fysik och utgör 30% av provfrågorna (Skolverket 2016). För att 

klara av fysikkursen behöver elever bli bättre på dessa tre områden som bygger på varandra. 

Vid genomförandet av TIMSS Advanced får elever, lärare och skolledare svara på ett omfattande 

formulär som bidrar till en vidare förståelse av provresultaten. De får svara på frågor som bland annat 

handlar om undervisningen i skolan, attityder till matematik och fysik samt elevernas bakgrund. I 

studien samlas också information om deltagande landets policy och styrdokument. På frågor om 

klassrumsaktiviteternas organisation, där både lärare och elever har fått ta ställning till hur ofta olika 

arbetsformer förekommer på fysiklektionerna svarade elever och lärare att de gör dessa aktiviteter 

varje eller nästan varje fysiklektion (Skolverket 2016): 

 

Figur 1. Enkätsvar från TIMSS advanced 2015 på frågan om vad de gör på fysiklektionerna  
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Vi kan se i diagrammet i figur 1 att ”lyssnar när läraren förklarar något nytt” och ”lyssnar på läraren 

som förklarar hur man löser uppgifter” förekommer ofta medan ”utför experiment, undersökningar 

eller simuleringar” inte är så vanliga under fysiklektionerna. Vi kan också se att lösa uppgifter verkar 

ta en stor del av fysikundervisningen. Detta bekräftas också av Ince, E. 2018 som har gjort en 

kronologisk presentation av forskningsstudier som har gjorts sedan 1980 inom problemlösning i 

fysikundervisningen. De flesta studierna hon har analyserat har varit experimentella studier med före- 

och efter test där effektiviteten i problemlösningsstrategier har jämförts mellan två grupper. Resultatet 

av hennes undersökning visar att lära ut problemlösningsmetoder är ett av de viktiga områdena inom 

fysikundervisningen och det är också det området där elever har mest svårigheter (ibid). 

Som det framgår av diagrammet i figur 1 så har lärare och elever svarat olika på samtliga frågor. Detta 

är tecken på att de har olika uppfattningar om fysiklektionerna. Den största skillnaden är på frågan om 

de löser uppgifter som liknar exemplen i läroboken. Här kan man fråga sig om det är läraren som inte 

kontrollerar sina elever eller om eleverna överdriver sitt arbete? För att kunna kartlägga lärarnas och 

elevernas uppfattningar om klassrumsaktiviteter kan frågeformuläret What Is Happening In this Class, 

(WIHIC) användas (Fraser et al. 1996, refererad i Alt, 2018). Med hjälp av WIHICs frågeformulär kan 

man mäta elevernas sammanhållning, lärarens stöd, elevernas engagemang, elevernas 

undersökningsförmåga, måluppfyllelse, elevers samarbete och likvärdig behandling av eleverna i 

klassrummet. Frågeformuläret har också använts för att mäta den psykosociala aspekterna av 

matematik och naturvetenskaplig undervisning. Resultat från olika studier visar att WIHIC-

dimensionerna är goda indikatorer på att visa det som påverkar elevernas möjligheter till bättre 

studieresultat (Alt, 2018). I sin undersökning kommer Dorit Alt fram till att det är vanligast med 

måluppfyllelse, dvs att elever vet vad som är målet och att de måste göra klart det läraren har planerat, 

enligt både lärare och elever. Undersökningen visade också att det är vanligast med tester och olika 

frågeformulär för att utvärdera elevernas prestationer i fysikundervisningen. Viket är tecken på att det 

är lärarcentrerade metoder som brukar användas i fysikundervisningen. Dorit kommer också fram till 

att det inte avsätts tid för att träna formativ bedömningsuppgifter i fysikundervisningen (ibid). 

I TIMSS undersökningen framgår det också att svenska elever lägger mindre tid på skolarbete utanför 

lektionstid jämfört med elever i andra länder. Ungefär 10 % av fysikeleverna lägger inte någon tid alls 

utanför lektionstid och 60 % av eleverna lägger ner 1-60 minuter i veckan på fysikkursen. Det står 

också att; 70 % av fysiklärarna ger läxor i form av att arbeta med uppgifter/frågor eller läsa i boken, att 

få läxhjälp eller extra undervisning är inte vanligt i Sverige, 10 % av eleverna har fått läxhjälp som 

inte skolan anordnat. Vid analys kom det också fram att 90 % av fysiklärarna i undersökningen 

behöver mera tid för att hjälpa enskilda elever, 63 % tycker att de har för många elever i klassen, 77 % 

tycker att de har för många administrativa uppgifter och 73 % tycker att de behöver mera tid för att 

förbereda sina lektioner (Skolverket 2016). Kan det finnas ett orsakssamband mellan lärare som inte 

hinner kontrollera läxor och elever som inte gör dem och därför inte lyckas bättre? 

I skollagen (2010:800) 3kap. 3§ står det att eleven och elevens vårdnadshavare ska fortlöpande 

informeras om elevens utveckling. Hur kontrollerar läraren elevens utveckling? Hur ofta ska läraren 

kontrollera eleven för att kunna informera om utvecklingen? På gymnasiet informerar de flesta lärare 

sina elever efter varje prov. För stora kurser som fysik 1a så kommer halva terminen ha gått efter 

första provet. Om eleven har en ambitiös lärare så kommer hen kontrollera inlärningen med några 

läxförhör innan provet. Men är det detta som menas med fortlöpande i skollagen (ibid)? 

1.1. Fysikundervisning på gymnasiet 

Betyget i fysik ska baseras på hur elever uppfyller kunskapskraven för det centrala innehållet i kursen 

där de ska få förutsättningar att utveckla fem olika förmågor som definierats i ämnesplanen. Beroende 

på exempelvis hur elever löser enkla eller komplexa uppgifter i olika situationer ska prestationen 

bedömas och tolkas med hjälp av kunskapskraven (Skolverket, 2011). Därför ska elevers 

problemlösningsförmåga undersökas närmare. 
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Undersökande arbetssätt är en viktig del i den naturvetenskapliga undervisningen. Med undersökande 

menar man studentcentrerad- aktiv lärande arbetssätt som är inriktad på ifrågasättande, kritisk 

tänkande och problemlösning. I en sådan lärmiljö uppmanas elever att öva den naturvetenskapliga 

metoden på givna problem. Inlärningsverksamheten börjar med en fråga som följs av utredning och 

lösningar. Ny kunskap skapas eftersom information samlas och förstås, upptäckter och erfarenheter 

diskuteras och reflekteras (Alt, 2018). 

1.1.1. Problemlösning 

Problemlösning är ganska viktig del i fysikundervisningen på både gymnasiet och högskolan 

(Docktor, Strand, Mestre, & Ross, 2015). Genom att lösa olika problem utvecklar man förmågan att se 

skillnaden mellan den nuvarande situationen och en situation som beskrivs/önskas i problemet. För att 

bli bra på problemlösning krävs förutom ämneskunskaper och lämpliga kognitiva strategier även rätt 

systematisk metod. Några av dessa problemlösningsmetoder är divergent tänkande, konvergent 

tänkande, brainstorming, lateralt tänkande, expanderande eller förminskande tänkande, associering, 

jämförelse, kombinera och utnyttja objekt och begrepp. De grundläggande stegen i 

problemlösningsfaser innefattar dessa tänkandeprocesser (Ince, 2018): 

1. Bli medveten om och förstå ett känt eller definierat problem 

2. Samla in information som behövs för att kunna lösa detta problem 

3. Leta efter lösningar 

4. Testa lämpligheten av dessa lösningar 

5. Välja den mest lämpliga lösningen 

6. Bedöma lösningen till problemet 

Docktor m.fl. (2015) beskriver dessa moment inom traditionell problemlösning: 

1. Rita en skiss 

2. Definiera kända och okända kvantiteter 

3. Välja ekvationer 

4. Lösa ekvationer 

5. Kontrollera svaret 

De skriver också att även om eleverna får godkänd på bedömningar av problemlösningsförmågan så 

finns det bevis för att förståelsen av ganska grundläggande begrepp är svagt eller saknas efter avslutad 

utbildning eftersom eleverna lär sig att lösa uppgifterna för att få kvantitativa svar istället för att lära 

sig det konceptuella som är målet med uppgifterna. Att förstå när ett villkor är uppfyllt för en 

fysikprincip och förfarandena för att kontrollera om de nödvändiga villkoren är uppfyllda är 

avgörande för att lyckas med problemlösning. Elever måste få vägledning för dessa konceptuella 

aspekter (Docktor m.fl., 2015). 

I en undersökning som Bagno och Eylon (1997) har gjort av elevernas kunskaper efter en traditionell 

avancerad högskolekurs i elektromagnetism har det visat sig att deras kunskaper brister inom dessa tre 

områden: 

1. Kunskapens struktur, dvs elever kan uttrycka betydelsen av centrala begrepp/ekvationer 

2. Konceptuell förståelse, dvs elever förstår relationen mellan det elektriska fältet och dess källor 

3. Tillämpning av centrala relationer i problemlösning 

För att avhjälpa dessa brister föreslår Bagno och Eylon (1997) en modell som integrerar 

problemlösning, konceptuell förståelse och konstruktion av kunskapsstruktur. Den centrala aktiviteten 

hos eleverna är en gradvis konstruktion av en hierarkisk konceptkarta, organiserad kring Maxwells 

ekvationer som centrala idéer för det området. Eleverna konstruerar kartan i dessa fem steg (ibid): 
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1. Lösa några typuppgifter som lyfter fram de centrala idéerna inom det området 

2. Reflektera över den konceptuella grunden för sina lösningar genom att identifiera förhållandet 

och jämföra det med andra relevanta relationer och känna igen skillnader och likheter för att 

kunna beskriva det med ord, formel och visuellt. 

3. Konceptualisering, göra aktiviteter som utvecklar koncepten. Exempelvis kunna skilja mellan 

potential och potentialskillnad så att inga missuppfattningar ska uppstå. 

4. Applicera sina kunskaper på: 

a) konkreta exempel som illustrerar sambandet 

b) de redan definierade relationerna i en okänd problemlösning 

c) koncept för att beskriva olika fysiska processer 

5. Länka sina aktiviteter till den konceptkarta som utvecklats 

Deras undersökning har visat att den här modellen är bättre än traditionell undervisning och att 

eleverna hade användning av den här modellen även i andra ämnen än fysik. En behandling som 

integrerar problemlösning, konceptuell förståelse och uppbyggnad av en kunskapsstruktur kan leda till 

bättre lärande än en isolerad behandling av varje enskild aspekt (Bagno & Eylon, 1997). 

1.1.2. Läxor inom fysikundervisning 

Sedan 1994 finns det inga specifika bestämmelser eller regleringar om läxor i skolans styrdokument. 

Det är upp till lärare och rektorer att: 

utifrån sina respektive uppdrag avgöra om och i sådana fall hur de vill arbeta med läxor 

som en del av den pedagogiska verksamheten. En viktig utgångspunkt är då de mål och 

riktlinjer som gäller för utbildningen, till exempel att alla elever ska ges den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina 

egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål 

(Skolverket, 2014). 

På gymnasiet nämns inte uppgifter som inte blir färdiga i klassrummet som läxa till nästa lektion. Den 

typen av läxa kallas för repetitions- eller övningsläxa och är tänkt att ge eleverna mängdträning och 

repetition av det man har arbetat med under lektionerna och som eleverna redan har förstått 

(Skolverket, 2014). I lärares uppdrag ingår att: 

sträva efter att ständigt utveckla kvaliteten i undervisningen. Effektiva verktyg i detta 

arbete är den formativa bedömningen där elevernas resultat tas som utgångspunkt för att 

utvärdera och förbättra undervisningen, och det systematiska kvalitetsarbetet generellt. 

Om läxor är en del av skolans undervisningspraktik är det viktigt att också inkludera läxan 

i det ständigt pågående kvalitetsarbetet (Skolverket, 2014). 

Det är viktigt att elever förstår meningen med läxan och kan se hur de olika delarna i undervisningen 

samspelar för att kunna lyckas med sin kunskapsutveckling (Skolverket, 2014). Därför är det viktigt: 

att läxor planeras utifrån en genomtänkt analys av vilka metoder som i ett aktuellt 

arbetsområde bäst stödjer elevernas kunskapsutveckling. För att uppfattas som 

meningsfull är det sannolikt viktigt att läxan hänger ihop med den pågående 

undervisningen i klassrummet och följs upp på ett sådant sätt att den får en tydlig funktion 

(Skolverket, 2014). 

Genom att följa upp läxorna och kommentera dem bekräftar man elevernas ansträngning och 

förstärker deras motivation eftersom de får incitament att göra flera läxor. För att den individuella 

rättningen och återkopplingen inte ska bli en extra arbetsbörda för läraren kan hen diskutera läxorna 

gemensamt i klassrummet istället för skriftliga läxförhör som behöver rättas och bedömas. Detta 

arbetssätt är gynnsamt för elever också. Om man låter eleverna vara mera delaktiga när de ska få läxor 

och när de ska vara klara med dem får man större antal elever som gör dem (Skolverket, 2014).  



5 

1.1.3. Uppföljning och återkoppling 

I boken visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievment (2009) (svensk 

översättning: synligt lärande, 2011) rangordnar professor John Hattie vilka faktorer som påverkar 

elevers studieresultat. Han har gjort 800 metaanalyser av 52637 vetenskapliga undersökningar där ca 

80 miljoner elever varit delaktiga. 2011 gav han ut boken synligt lärande för lärare där han har fortsatt 

med sina analyser och gjort ytterligare 7518 undersökningar med 5 miljoner elever och bestämt 13428 

effektstorlekar. Han har gjort små förändringar i rangordningen men huvudinnebörden har inte 

förändrats (Hattie, 2012). Hatties syfte med studien har varit att synliggöra det som påverkar elevers 

progression. Enligt honom handlar undervisning om att få kunskap om hur elevernas lärande går till 

och förändra undervisningen efter det. Hattie kommer bland annat fram till att den kontinuerliga 

inlärningen, ett formativt bedömningsarbete och elever som har bra kännedom om sin 

prestationsförmåga i förhållande till målen har stor påverkan på elevers kunskapsutveckling (ibid). 

Därför är det relevant att undersöka om elever får bättre studieresultat om deras arbete enligt 

kursplaneringen kontrolleras kontinuerlig och återkopplas så att elever vet var de befinner sig, det som 

förväntas av dem och hur de kan komma dit. 

I Black och Wiliam (2009) beskrivs dessa fem nyckelstrategier för en lyckad formativ bedömning: 

1. Klargöra, förstå och dela lärandemålen 

2. Skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som visar belägg i vilken 

uträckning eleverna har förstått 

3. Ge återkoppling som för eleverna framåt 

4. Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 

5. Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande 

Enligt Sadler (1989) finns det tre processer i den formativa bedömningen som involverar både lärare, 

kamrater och elever. Han jämför formativ bedömning med en navigator som ska vägleda eleven till 

lärandemålet med hjälp av dessa tre processer: 

1. Vart ska jag/vad är målet? 

2. Var är jag nu? 

3. Hur ska jag komma till målet? 

För att kunna hjälpa elever på bästa sätt är det därför viktigt att ta reda på vad de kan, följa vad de lär 

sig och stödja dem i deras väg mot lärandemålet. Genom att följa elevers lärande kontinuerligt kan 

man stödja dem där det behövs och hinner upptäcka bristerna och eventuella missuppfattningar i tid så 

att man hinner åtgärda dem (Swaffield, 2011). Bästa sättet att ta reda på deras position i kunskapshavet 

är att kontrollera om de är i fas med planeringen för att kunna planera resten av deras resa. 

För att kunna ge en effektiv återkoppling beskriver Hattie och Timperley (2007) dessa fyra nivåer som 

en utgångspunkt: 

 Uppgift: Hur bra har uppgiften utförts? Är det korrekt eller felaktigt? 

 Process: Vilka strategier behövs för att utföra uppgiften? Finns det alternativa strategier som 

kan användas? 

 Självreglering: Samspelet mellan engagemang, kontroll och förtroende dvs, hur elever 

övervakar, styr och reglerar åtgärder mot lärande målet. Vad är den villkorliga kunskapen och 

förståelsen som behövs för att veta vad du gör? 

 Personlig: Utvärdering och beröring som påverkar eleven positivt. 
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1.1.4. Formulering av frågor 

Genom att ställa rätt fråga vid rätt tidpunkt kan man också påverka elevers inlärning ganska mycket. 

Om man lägger ner tid vid frågeformuleringen kan man med det förväntade svaret föra fram 

undervisningen. De ogenomtänkta improduktiva frågorna där svaret är ja eller nej eller står i boken är 

varken givande eller stimulerande för elever. Istället för att fråga Varför? Hur tänker du? kan man 

vidareutveckla frågan och få eleverna att berätta mer och försöka leda de till det rätta svaret. När 

elever frågar något är de intresserade och vill lära sig det. Även om frågan inte är relevant och 

kommer att försena planeringen är det viktigt att besvara den eftersom det är bästa tillfället för deras 

inlärning. Det är också viktigt att tacka elever som erkänner att de inte förstår något. Genom att inte 

ignorera sådana erkännelser skapar man en bra undervisningsmiljö där elevernas röster kan höras och 

man förstärker deras självkänsla i ett inkluderande klassrum. Man ska också vara kapabel att vända en 

dum fråga till något lärorikt så att eleven inte känner sig dum. En annan sak som är viktigt med frågor 

är de som man inte kan svara på direkt. Det är bättre att erkänna det och be att få komma med svaret 

till nästa gång istället för att inte kunna svara på frågan och förlora elevers förtroende (Elstgeest, J. 

1996). Han nämner dessa frågor som exempel på produktiva frågor som öppnar för en diskussion: 

 De inledande frågorna ska rikta deras uppmärksamhet mot något särskilt 

 Frågor som rör mått och antal för att öka deras kvantitativa iakttagelseförmåga 

 Jämförelsefrågor som hjälper de att ordna sina iakttagelser och resultat 

 Aktiverande frågor som stimulerar dem att undersöka och hitta efter samband/resultat 

 Frågor som ställer upp problem så att de kan testa sina hypoteser och skapa liknande 

situationer för att pröva de. 

 Frågor som passar elevens erfarenhet 

I Bedömning för lärande (Lundahl, 2011) beskrivs Stiggins frågeschema som ska uppmuntra eleverna 

att tänka högt. Exempel på frågor och vad de syftar till är (Stiggins, 2008, refererad i Lundahl, 2011): 

 Analys: Hur fungerar delarna i …………… tillsammans? 

 Syntes: Vad har ………… och ………..gemensamt? 

 Jämförelser: På vilka sätt liknar dessa varandra? 

 Klassifikation: Till vilken klassificering tillhör följande? 

 Induktion och deduktion: Om detta skulle hända, vilka blir effekterna? 

 Värderingar: Argumentera för eller emot? 

1.1.5. Effektstorlek 

När man inom didaktisk- eller samhällsvetenskaplig forskning vill mäta storleken av ett ingripande 

eller en behandling kan effektstorlek användas som ett mått på hur bra metoden har fungerat. 

Effektstorlek bygger på kvantitativa metoder där statistiska analyser med fokus på uppmätta 

prestationer exempelvis från provresultat och/eller olika enkätundersökningar använts. Genom att 

jämföra resultatet före och efter ingreppet beräknas storleken av effekten och kan med hjälp av stora 

undersökningsgrupper generaliseras. Effektstorlek används inom metaanalyser för att kunna 

kombinera uppskattningar från olika undersökningar så att skillnaden mellan två grupper kan 

bestämmas. Formlerna som används brukar inte finnas i de vanliga statistikböckerna och undervisas 

inte på de grundläggande statistikkurserna men det finns hemsidor på nätet där man kan mata in sina 

undersökningsresultat eller genom att ladda ner ett program för att kunna räkna ut effektstorleken för 

en undersökning (Coe, 2002). 
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Den statistiska signifikansnivån för testresultatet beror på hur mycket medelvärdena skiljer sig från 

varandra i förhållande till sina standardavvikelser. Om medelvärdet efter testet är en standardavvikelse 

från medelvärdet före testet så får man en signifikant mellanskillnad men om den hamnar innanför blir 

testresultatet inte signifikant sett ur ett statistiskt perspektiv. För att kunna tolka mellanskillnaden 

används effektstorlek som ett mått på hur bra anpassningen är. Det är också viktigt att veta vilka 

medelvärden som ska jämföras. Tumregeln är att jämföra efter ingrepp med före eller testgrupp som 

behandlats och kontrollgrupp (Coe, 2002). Det finns tre olika formler för att beräkna effektstorlek: 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 =  
𝜇𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟 − 𝜇𝐹ö𝑟𝑒

𝜎
 =  

𝜇𝑇𝑒𝑠𝑡𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 − 𝜇𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝

𝜎
           (1) 

Där μ anger medelvärdet och σ standardavvikelsen för observationerna. Standardavvikelsen anger hur 

stor spridningen är från medelvärdet. Men i formel (1) är det lite oklart vilken standardavvikelse som 

ska användas eftersom det går att använda standardavvikelsen för både före och efter samt en 

kombination av dem (Coe, 2002). 

Beroende på vilken standardavvikelse som används ändras formel (1) enligt nedan: 

∆ =
𝜇𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟 − 𝜇𝐹ö𝑟𝑒

𝜎𝐹ö𝑟𝑒
 =  

𝜇𝑇𝑒𝑠𝑡𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 − 𝜇𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝

𝜎𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝
           (2) 

Formel (2) brukar betecknas med Glass Δ. Helst ska uppskattningen av standardavvikelsen komma 

från kontrollgruppen eller före ingreppet, eftersom den består av en representativ grupp som inte har 

påverkats av experimentet. Om inte kontrollgruppen är väldigt stor så kommer uppskattningen för den 

sanna standardavvikelsen från kontrollgruppen att vara mindre precis än om den beräknades baserat på 

både kontroll- och experimentgruppen. Därför kan det vara bättre att använda en viktad 

standardavvikelse som baseras på genomsnittet av standardavvikelsen för experimentgruppen och 

kontrollgruppen (Coe, 2002). Då ändras formeln enligt nedan: 

𝑑 =
𝜇1 − 𝜇2

√
(𝑛1 − 1)𝜎1

2 + (𝑛2 − 1)𝜎2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2

           (3) 

Där index 1 används för efter eller testgrupp och 2 för före eller kontrollgrupp. n anger antalet 

observationer. Formel (3) kallas för Cohens d efter den kända statistikern Jacob Cohen som har gjort 

ett ganska omfattande arbete kring hur effektstorlekar inom beteendevetenskap kan bestämmas med 

hjälp av konkreta exempel och tolkas genom olika tabeller. I ”Statistical power analysis for the 

behavioral sciences” beskriver han hur en effektstorlek kan tolkas genom att jämföra den med en 

skala som han har definierat i sin bok (Cohen, 1988). Den skalan bygger på subjektiva medelvärden av 

effektstorlekar som förekommer inom beteendevetenskap. Enligt den skalan motsvarar en 

effektstorlek på 0,2 en liten förändring som inte är märkbart såsom skillnaden i längd mellan 15- och 

16 åriga flickor i USA. En effektstorlek på 0,5 definieras som medium och ska kunna observeras med 

det blotta ögat, tex längdskillnaden mellan 14- och 18 åriga flickor i USA. En effektstorlek på 0,8 är så 

pass stor att den kallas för grov. Ett exempel på det är längdskillnaden mellan 13- och 18 åriga flickor 

i USA. Cohen påpekar dock att man ska vara försiktig när man använder denna tolkningsskala (ibid). 

En annan faktor är att man behöver tänka på den potentiella partiskheten i beräkningen. Även om man 

genom att använda den viktade standardavvikelsen får en bättre uppskattning än bara kontrollgruppens 

standardavvikelse, är den fortfarande lite partisk och ger i allmänhet ett något större värde än det sanna 

värdet (Hedges och Olkin, 1985). Då korrigeras formeln enligt nedan: 

𝑔 = (1 −
3

4(𝑛1 + 𝑛2) − 9
)

𝜇1 − 𝜇2

√
(𝑛1 − 1)𝜎1

2 + (𝑛2 − 1)𝜎2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2

           (4) 

Formel (4) brukar kallas för Hedges g.  
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Effektstorlek följer z-värdet som är ett värde på en testvariabel som följer den standardiserade 

normalfördelningen där medelvärdet är noll och standardavvikelsen är ett. En effektstorlek på 0,8 

betyder att medelvärdet för en person i testgruppen är 0,8 standardavvikelser större än medelvärdet för 

en person i kontrollgruppen. Detta innebär att 79% av personerna i kontrollgruppen skulle inte nå upp 

till samma resultat som testgruppen hade i medelvärde. Om man hade haft 100 personer i vardera 

gruppen och rangordnat dem exempelvis efter deras testresultat så skulle personen som hade 50:e plats 

i rangordningen från testgruppen motsvaras av personen som hade 21:a plats från kontrollgruppen. Om 

värdena inte är normalfördelade kan vi inte använda denna tolkning (Coe, 2002). 

Det finns också statistiker som motsätter sig användandet av Cohens tolkningsskala. De menar att 

effektiviteten av ett visst ingripande kan tolkas bara i förhållande till andra insatser som kan ge samma 

effekt. De påpekar att den praktiska betydelsen av en effekt beror också på de relativa kostnaderna och 

dess fördelar. Om man skulle göra en förändring i exempelvis en utbildning som ökade elevers 

prestation med en effektstorlek på 0,1 som dessutom inte kostade så mycket och kunde vara kumulativ 

över tiden så går det inte använda Cohens skala eftersom förändringen blir stor och signifikant 

tillskillnad från Cohens tolkning som skulle innebära att förändringen var liten och omärkbar. De 

uppmanar också att innan man redovisar sina slutsatser ta hjälp av och jämföra med liknande 

undersökningar som finns tillgängliga men vara kritiska mot dem eftersom de bygger på medelvärden, 

har vissa antaganden och kan vara begränsade (Coe, 2002). 

Om effektstorleken beräknas från ett stort urval är det troligt att det blir mer exakt än från ett litet 

urval. Om man har ett litet urval kan felmarginalen bestämmas med hjälp av ett konfidensintervall som 

ger samma information som vanligtvis ingår i ett signifikanstest. För att exempelvis beräkna ett 95% 

konfidensintervall antar man att värdet man har fått är det sanna värdet men beräknar variationen i 

denna uppskattning om man upprepade gånger tog nya urval av samma storlek. För varje 100 av dessa 

hypotetiska nya prover, skulle 95 ge uppskattningar av effektstorleken inom 95% konfidensintervallet. 

Om det här konfidensintervallet inkluderar noll, då är det samma som att resultatet inte är statistiskt 

signifikant. Om, å andra sidan, noll ligger utanför intervallet, då är det statistiskt signifikant på 5% 

nivå. Att använda ett konfidensintervall är ett bättre sätt att förmedla denna information eftersom det 

lägger tonvikten på effektstorleken istället för z-värdena (Coe, 2002). 

Felmarginalen för effektstorleken kan bestämmas med hjälp av denna formel: 

𝜎𝑑 = √
𝑛1 + 𝑛2

𝑛1 ∙ 𝑛2
+

𝑑2

2(𝑛1 + 𝑛2)
           (5) 

Därefter kan exempelvis ett 95% konfidensintervall bestämmas med hjälp av denna formel: 

𝑑 ± 1,96 ∙ 𝜎𝑑            (6) 

Det går också räkna större eller mindre intervall genom att ändra konstanten framför felmarginalen. 

Om man vill räkna med 90% konfidensintervall minskas konstanten från 1,96 till 1,64. Om man vill ha 

99% konfidensintervall ökas konstanten från 1,96 till 2,58. 

För att beräkna effektstorleken av en didaktisk undersökning använder Hattie Cohens formel (3) men 

ändrar den till (Hattie, 2012): 
 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 =
𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 (𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡) − 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 (𝑓ö𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡)

𝑆𝑝𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒)
           (7) 

 

Skillnaden är i bestämningen av standardavvikelsen som Hattie kallar för spridning. Eftersom Hattie 

analyserar hur hela klassens genomsnittliga framsteg är så kan nämnaren i formel (3) förenklas pga att 

antalet elever är samma före och efter. Om n1 = n2 blir nämnaren i formel (3): 
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√
(𝑛1 − 1)𝜎1

2 + (𝑛2 − 1)𝜎2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
= √

(𝑛 − 1)𝜎1
2 + (𝑛 − 1)𝜎2

2

𝑛 + 𝑛 − 2
= √

(𝑛 − 1)(𝜎1
2 + 𝜎2

2)

2(𝑛 − 1)
= √

𝜎1
2 + 𝜎2

2

2
      (8) 

 

I Cohens formel är det alltså medelvärdet av varianserna som används i nämnaren medan Hattie 

använder medelvärdet av standardavvikelserna. Så länge det inte är någon skillnad i varianserna så 

överensstämmer formlerna. Effekten för referensgruppen bestäms på samma sätt och därefter jämför 

man resultaten för att kunna uttala sig om en förändring. Observera att det inte är det individuella 

framsteget som beräknas här utan det är hela klassens genomsnittliga effektförändring som beräknas. 

Efter att ha beräknat olika faktorers påverkan tolkas effektstorleken med hjälp av en barometer: 

 

Figur 2. Hatties barometer där effektstorleken illustreras 

Hattie har analyserat resultatet av flera internationella undersökningar såsom TIMSS och Pisa och sett 

att alla gör en genomsnittlig uppskattning av en effektstorlek på 0,4 för ett års skolgång. Medelvärdet 

av drygt 900 metaanalyser som baseras på 240 miljoner elever visar också en genomsnittlig 

intervention på en effektstorlek på 0,4. Därför menar Hattie att en effekt som är större än 0,4 ligger 

över normen och leder till en större utveckling än det som kan förväntas under ett år eller kortare tid 

(Hattie, 2012). 

1.2. Syfte och frågeställning 

Problemlösning är en viktig del i fysikundervisningen där elever får möjligheten att testa och utveckla 

sina fysikkunskaper. Många fysiklärare är måna om att dela ut extra uppgifter för att eleverna ska få så 

mycket och mångsidig träning som möjligt i problemlösning men det är ovanligt att lärarna 

kontrollerar om deras elever jobbar med uppgifterna innan ett summativt bedömningstillfälle. Därför 

är det intressant att undersöka hur gymnasielevers studieresultat i fysik påverkas om deras lösningar 

kontrolleras kontinuerligt för att se om de är i fas med kursplaneringen. Eftersom lärarna tar för givet 

att elever följer planeringen så kan studiens resultat synliggöra konsekvensen av det antagandet och 

bidra till ökad förståelse för det som kan påverka elevers studieresultat och därigenom bidra till inte 

bara fysiklärarnas utan även matematik- och de andra naturvetenskapliga ämneslärarnas 

professionsutveckling. 

Studiens frågeställning är: 

Vad är skillnaden i effektstorlek för undervisning i fysik med och utan kontinuerlig återkoppling på 

föreslagna hemuppgifter mellan två prov?  



10 

2. Metod 

2.1. Studiens upplägg 

Undersökningen utgår från en kvasiexperimentell design, där en experimentgrupp jämförs med en 

kontrollgrupp. Experimentgruppen får en variation i undervisningen som pågår mellan två 

provtillfällen i kursen fysik 1a där avsnittet tryck, värmelära och kärnfysik ska behandlas (Shadish 

m.fl. 2002). I figuren nedan kan man se studiens upplägg: 

 

Figur 3. Studiens upplägg 

Två parallella klasser med samma lärare, kursbok, kursplanering och kursprov valdes till 

undersökningen. En av klasserna valdes till testgrupp där ”behandlingen” skulle ske medan den andra 

fungerade som referensgrupp för att kunna mäta effekten av interventionen. Läraren som deltog i 

studien hade samma planering (Bilaga 3) och undervisning i båda klasserna, fyra gånger i veckan. 

Lektionstiden varierade mellan 50-, 60- och 70 minuter. Två dagar i veckan började testgruppen före 

referensgruppen och de andra två dagarna hade de lektionen efter referensgruppen. Ungefär hälften av 

varje lektion fick eleverna jobba med övningsuppgifter som fanns i boken eller sådana som läraren 

hade delat ut. Eleverna förväntades lösa alla uppgifter som de fick. Behandlingen bestod av att följa 

testgruppselevernas arbetsgång genom att kontrollera och analysera specifika uppgiftslösningar som 

de skulle lämna till författaren. När de gjorde det fick de återkoppling och eventuell en ny uppgift för 

att reda ut brister och missförstånd. Genom dessa inlämningar kunde också författaren ge återkoppling 

till läraren så att hen fick veta hur lektionen hade tagits emot av eleverna. 

2.2. Urval 

Till undersökningen valdes två fysik 1a klasser från en kommunal gymnasieskola i Mellansverige. 

Klasserna bestod av 18 elever i vardera och hade samma lärare, kursbok, kursplanering och kursprov. 

En enkätundersökning (Bilaga 4) gjordes i båda klasserna med syftet att få reda på hur elever använde 

kursplaneringen för att förbereda- och orientera sig i kursen. I Bryman (2016) kan man läsa om hur en 

undersökningsfråga kan formuleras på olika sätt för att få ett så rättvist svar som möjligt genom att 

ställa den i olika sammanhang så att försökspersonen inte svarar något som den tror är meningen med 

frågan. Därför bakades fyra frågor i ett Google formulär som bestod av 33 frågor och framfördes som 

om syftet var att få reda på deras inställning till fysikstudier. Deltagandet var frivilligt och 

informationen de lämnade där var anonymt. Elevernas individuella enkätsvar sammanställdes klassvis 

för att lättare kunna bestämma valet av testgrupp. 
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2.3. Genomförande 

Eleverna i testgruppen bjöds in på Google Classroom (GC) som är en digital plattform som underlättar 

kontakten mellan lärare och elever. De frågor, meddelanden och uppgifter som läggs upp där kan ses 

av alla inbjudna deltagare samtidigt. Från uppgifter som båda klasserna hade fått tillfälle att öva på 

valdes några typuppgifter som representerade den delen av teorin som hade gåtts igenom och lades 

upp som inlämningsuppgifter i GC. Detta steg kallas för urval i figuren nedan. Vid urvalsprocessen är 

det viktigt att välja uppgifter som skapar tillfälle för elever att öva på de förmågor som ska utvecklas 

enligt ämnesplanen. Eleverna i testgruppen blev ombedda att lämna in sina lösningar på dessa 

uppgifter inom viss tid för rättning, analys, bedömning och återkoppling i GC. 

 

 
 

Figur 4. Processen för kontroll och formativ bedömning i testgruppen 

 

När tidsfristen hade passerat kontrollerades inlämningarna. De som hade lämnat in fick sina lösningar 

rättade och fick återkoppling och beröm för att förstärka detta beteende. Den amerikanska psykologen 

B. F. Skinners forskningsresultat har visat att människor tenderar att upprepa beteenden där man 

upplever någon form av positivt resultat som belöning, förstärkning eller undviker något obehagligt 

medan beteenden som inte förstärks blir mindre vanliga och tenderar att försvinna helt. Denna form av 

betingning kallas för instrumentell- eller operant betingning och bygger på att man förstärker en 

respons på ett stimulus (Skinner, 2008). Betingningsprocessen och kopplingen mellan stimulus och 

respons bygger på den berömde ryske psykologen Ivan Pavlovs experiment med hundar och uppfattas 

som nyckeln till människors lärande (Säljö, 2010). Målet med de valda uppgifterna var att bygga en 

bra grund i elevers problemlösningsförmåga. Genom att välja några karaktäristiska uppgifter ur 

planeringen och kontrollera att alla hade jobbat med de uppgifterna skulle detta säkerställas. Skinner 

påpekar också att målet med undervisningen ska vara att skapa ett önskvärt beteende hos eleven. 

Genom att läraren lägger upp undervisningen i successiva approximationer som går att lära ut till 

eleven i en sekvens kan detta åstadkommas. Varje approximation ska behandlas för sig och på så sätt 

byggas ihop till ett komplext beteende (Skinner, 2008). När eleven var färdig med de grundläggande 

uppgifterna föreslogs någon/några av de resterande uppgifterna från planeringen så att de kunde bygga 

vidare på sina kunskaper. 

Om lösningen hade fel eller brister fick eleven konkreta tips på hur hen kunde bearbeta sin lösning. De 

som inte hade lämnat in något påmindes om uppgifterna och fick starthjälp för att kunna komma 

igång. Exempelvis fick de hänvisning till en viss sida i boken där de kunde läsa om teorin eller se ett 

lösningsförslag på liknande uppgift. Om flera elever hade gjort samma fel eller kunnat lösa alla 

uppgifterna korrekt informerades läraren så att hen fick återkoppling på sin undervisning. Eleverna i 

kontrollgruppen fick varken tillgång till GC eller information om vilka uppgifter som hade valts och 

delats ut till testgruppen.  
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2.3.1. Konkret exempel 

Måndag vecka 10 skulle läraren gå igenom avsnittet vätsketryck som behandlades i kapitel 6.3 i den 

nätbaserade versionen av kursboken Impuls Fysik 1 (2012). Efter teorigenomgången fick eleverna 

jobba med övningsuppgifterna 608-616 som fanns i slutet av det kapitlet. Efter lektionen uppmanades 

eleverna i testgruppen ta kort på sin lösning på uppgift 612 och lämna in den i GC. Så här såg 

uppgiften, två elevers inlämningar och den återkopplingen de fick i GC: 

Figur 5. Uppgift 612 som skulle lämnas in i GC. 

Uppgift 612 illustrerar hur en hydraulisk domkraft fungerar. Förutom själva formeln för tryck så är 

syftet med inlämningen att kontrollera om elever kan ställa upp tryckekvationen (Pascals princip) och 

kunna förkorta bort något innan de sätter in alla värden. 

 

Figur 6. Elevlösning 1 som har lämnats in i GC 

Elevlösningen i figur 6 fick denna återkoppling: 

 

Syftet med återkopplingen är att säkerställa att eleven är medveten om att det saknas redovisning i 

lösningen som skulle gett poängavdrag på ett prov där det alltid påpekas att tydliga och fullständiga 

lösningar ska anges till alla uppgifter. De ska också redovisa vilka formler de använder i 

beräkningarna och motivera de ekvationer som de ställer upp för att inte få poängavdrag.  

612: Bra lösning! Det är bra att du ritar en skiss så att du kan se samband som du 

inte skulle sett/kunnat klura ut från frågan. Det är också bra att du använder index 

för att visa vilken kraft som hör ihop till arean. Du har dock skrivit att arean är 

10mm2 och 100mm2. Det var diametern som var 10 respektive 100 mm. Jag undrar: 

1. Läste du av uppgiften fel? Dvs du trodde att det stod area? 

ELLER 

2. Du insåg att pi och 2:an skulle ta ut varandra vid divisionen? I så fall borde du 

ha visat detta i din lösning! 
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Figur 7. Elevlösning 2 som har lämnats in i GC 

Elevlösningen i figur 7 fick denna återkoppling: 

 

Det var ofta små justeringar som i återkopplingen till elevlösningen på figur 6 och 7 som behövde 

göras. Många påpekade att de slarvade med sina lösningar eftersom de ville hinna med så många 

uppgifter som möjligt under lektionerna och att de inte skulle göra dessa fel i sina lösningar under ett 

prov. Flera exempel på kommentarer och återkopplingar finns i Bilaga 2. 

För att visa eleverna hur de kunde förbättra sin problemlösningsförmåga visades även författarens 

lösning på problemet där de olika stegen i problemlösningsmetoden förklarades och de fick tips som 

kunde underlätta beräkningarna. I den här uppgiften kunde de tex behållit enheten mm eftersom de tar 

ut varandra vid divisionen på slutet. 

 

Figur 8. Traditionell lösning  

612. Bra lösning! Du är tydlig med vad du gör och det är lätt att följa den. Om du 

vill göra det lättare för dig själv kan du lösa ut F2 redan från formeln och förkorta 

bort pi. 
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För att kunna hjälpa elever på bästa sätt är det viktigt att börja med att ta reda på vad de kan först. 

Genom att sitta bredvid och lyssna på vad de säger, skriver och gör får man indikationer på hur de 

tänker och förstår det de lär sig. För att kunna förbättra kvaliteten i elevers arbete och höja dem till 

nästa nivå behöver återkopplingen vara tydlig och vägledande. Genom att uppmuntra och utveckla 

elevers förståelse för hur de lär sig och hur deras prestation ska värderas får man dem att ta ansvar för 

sitt lärande som de själva kan styra och reglera sedan (Swaffield, 2011). 

2.4. Etiska frågor 

Som observatör är det mycket viktigt att ta i akt de som blir betraktade samt vara medveten om sina 

egna värderingar, normer och regler så att de inte styr tolkningen av det insamlade materialet 

(Bjørndal, 2002). 

Etiska riktlinjer har en mycket viktigt roll inom all forskning. Etiska rådet, REF (Resarch Ethics 

Framework), har sex grundläggande principer för en etiskt acceptabel forskning. Två av principerna 

har med forskningens intresse och oberoende status att göra. De andra fyra har med deltagarna att 

göra. Exempelvis måste deras anonymitet och säkerhet säkerställas, deras deltagande ska vara frivilligt 

och medgivet samt syftet och metoden informeras både muntligt och skriftligt innan man börjar sina 

observationer (Bryman, 2016). 

Innan arbetet påbörjades informerades eleverna muntligt om syftet med arbetet och hur den kommer 

att genomföras. De fick också tillfälle att ställa frågor om arbetet och vad deras inblandning skulle 

innebära för dem. Efteråt fick de skriva på en medgivandeblankett (Bilaga 1) där syftet, 

genomförandeplanen och de etiska principerna beskrevs. De som fyllde i medgivandeblanketten bjöds 

in i Google Classroom (GC). 

Det finns tre inställningar där man kan styra behörigheterna elever får i GC: 

1. Eleverna kan göra inlägg och kommentera 

2. Eleverna kan enbart kommentera 

3. Endast lärare får skriva inlägg eller kommentarer 

För att kunna bevara elevers anonymitet i GC valdes det sista alternativet i denna undersökning. Det 

var endast författaren som fick skriva inlägg eller kommentarer i det som kallas för flödet och kan ses 

av alla deltagare. När elever lämnade in sina lösningar på de efterfrågade uppgifterna i GC var det 

endast författaren som kunde se dem. Eleverna kunde inte heller se hur många som hade lämnat in. 

Eleverna garanterades också att resultatet av detta arbete inte kommer att användas i ickevetenskapliga 

syften och kommer att förstöras efteråt. De informerades också om att deras namn inte skulle nämnas 

och kunna spåras. Samtliga medverkande har medgivit sitt godkännande för sitt deltagande i studien. 
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3. Resultat 

3.1. Inställning till fysikstudier 

För att kunna få resultatet av enkätundersökningen inställning till fysikstudier (Bilaga 4) klassvis 

skapades två kopior, där den ena döptes till Klass A och den andra för Klass B. Från Klass A svarade 

17 elever på enkäten och från Klass B svarade 13 elever. De fyra frågorna i enkäten och elevernas svar 

följer nedan: 

Fråga 1: Får du tydlig information om vad du förväntas göra inför- och efter varje lektion? I enkäten 

ställdes den här frågan som fråga nummer 3. 

Tabell 1. Sammanställning av resultatet av fråga 1. 

 Klass A Klass B 

Ja, informationen är tydlig 94,1 % 100 % 

Nej, informationen är inte tydlig 5,9 % - 
 

Se Bilaga 3 för att få en uppfattning om tydligheten i planeringen eleverna hade tillgång till. Läraren 

gick också igenom planeringen med jämna mellanrum så att eleverna visste det som skulle göras till 

nästa gång eller veckan efter. 

Fråga 2. Har du tillgång till fysikplaneringen? I enkäten ställdes den här frågan som fråga nummer 10. 

Tabell 2. Sammanställning av resultatet av fråga 2. 

 Klass A Klass B 

Ja, jag har den och vet också var jag kan hitta den 64,7 % 92,3 % 

Nej, men jag vet var jag kan hitta den 35,3 % 7,7 % 

Nej, jag har inte den och vet inte heller var jag kan hitta den - - 
 

Planeringen hade delats med både klasserna på Google Drive. Alla hade tillgång till det bara de kunde 

komma ut på nätet. Även papperskopior av planeringen delades ut om/när det hade gjorts någon 

ändring i planeringen. 

Fråga 3. Brukar du använda planeringen till att se vad som ska behandlas på lektionerna och läsa de 

sidorna i förväg? I enkäten ställdes den här frågan som fråga nummer 21. 

Tabell 3. Sammanställning av resultatet av fråga 3. 

 Klass A Klass B 

Aldrig 70,6 % 61,5 % 

Ibland 23,5 % 38,5 % 

Ofta 5,9 % - 

Inför varje lektion - - 
 

Den här frågan är relevant eftersom de som följer planeringen och lusläser innehållet som ska gås 

igenom i förväg får bättre studieresultat än de som inte gör det. 
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Fråga 4. Hur många av uppgifterna som finns i fysikplaneringen gör du enligt planeringen? I enkäten 

ställdes den här frågan som fråga nummer 32. 

Tabell 4. Sammanställning av resultatet av fråga 4. 

 Klass A Klass B 

Jag försöker göra alla uppgifter enligt planeringen 29,4 % 15,4 % 

Jag gör uppgifterna dagarna innan provet ges 29,4 % 23,1 % 

Jag hinner inte göra dem 5,9 % - 

Jag försöker men jag ger upp när jag inte kan lösa dem 11,8 % 15,4 % 

Bara de som jag hinner göra i klassrummet 23,5 % 46,1 % 
 

Båda klasserna hade skrivit tre kapitelprov där Klass A hade fått sämst resultat på samtliga. Eftersom 

de inte följde planeringen trots att de visste var de kunde hitta den och verkade vara mera intresserade 

av undersökningen valdes de som testgrupp. Klass B fick fungera som referensgrupp. 18 elever från 

testgruppen skrev på en medgivandeblankett (Bilaga 1) för att frivilligt delta i undersökningen men 

bara 16 av dem gick med i Google Classrom, (GC), där kommunikationen skulle äga rum. 8 av dessa 

elever var flickor och 8 av dem var pojkar. Referensgruppen bestod av 6 flickor och 12 pojkar. 

3.2. Analys av provresultat 

Båda grupperna hade skrivit tre gemensamma kapitelprov tidigare som hade rättats och sambedömts 

med tio andra fysiklärare. Varje elevs provresultat i förhållande till maxpoängen beräknades (Bilaga 

5). För att kunna bestämma elevens initialnivå användes medelvärdet av de tre kapitelproven. Detta 

värde jämfördes sedan med resultatet av det fjärde provet eleven hade skrivit. De individuella 

provresultaten representeras av stapeldiagrammet där de tre staplarna för respektive elev ska 

representera resultatet av de tre första kapitelproven. Efter att ha beräknat medelvärdet av de tre första 

kapitelproven för respektive elev har medelvärdena sammanbundits för att lättare kunna jämföras med 

resultatet av prov4:s värden som också har sammanbundits. 

 

Figur 9. Sammanställning av testgruppselevers provresultat 
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På samma sätt sammanställs referensgruppens provresultat enligt nedan: 

 

Figur 10. Sammanställning av referensgruppselevers provresultat 

 

Som man kan se i Figur 9 och 10 så varierar provresultaten mycket på individnivå. För att kunna få ett 

lägesmått på förändringen kan vi bestämma klassens medelvärde för Prov 4 och jämföra det värdet 

med klassens medelvärde för de tre första kapitelproven. 

Tabell 5. Resultatet av förändringen i medelvärde före och efter studien 

Medelvärde 
Före Efter Jämförelse 

Prov 1-3 Prov 4 Differens Förändringsfaktor 

Testgrupp 42,3 % 56,1 % 13,8 % 1,3262 

Referensgrupp 52,7 % 61,1 % 8,4 % 1,1594 
 

I tabell 5 kan man se att båda klasserna har fått bättre resultat på Prov 4. Detta kan bero på att provet 

var lättare än de tidigare kapitelproven och/eller innehållet inte var så svårt som de tidigare kapitlen. 

För att bestämma storleken på förändringen kan man antingen räkna på differensen och få resultatet i 

procentenheter eller genom att beräkna förändringsfaktorn, dvs förändringen i procent och sedan dra 

bort ett från det. Om vi räknar på differensen mellan provresultaten så har testgruppen utvecklats 13,8 

procentenheter medan referensgruppen har utvecklats 8,4 procentenheter. Om vi räknar med 

förändringsfaktorn så har testgruppen utvecklats 32,6% medan referensgruppen har utvecklats 15,9%. 

Båda jämförelsesätten visar att det har skett en förbättring för testgruppen sett ur ett lärarperspektiv. 

Om vi analyserar siffrorna ur ett statistiskt perspektiv så är resultatet inte lika lättolkad. Dels för att 

elevresultatet är en stokastisk variabel som kan bero på många olika faktorer som vi inte har någon 

information om men också för att det är lättare att få större förändringsvärde från ett lägre betyg 

jämfört med om man från början har ett bra resultat. Statistiskt kan vi göra antagandet att i genomsnitt 

så hade eleverna i både grupperna lika bra eller dålig dag men det är svårare att göra någonting åt 

betygsparadoxen eftersom arbetet som krävs för att höja sig från betyget C till A är betydligt mera 

krävande än det som krävs för att höja sig från E till C.  
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Genom att analysera spridningen i provresultaten kan vi få en bild av hur båda grupperna har lyckats 

på proven. Det vanligaste spridningsmåttet är standardavvikelse (STD) som beskriver den 

genomsnittliga variationen från medelvärdet. Vi får: 
 

Tabell 6. Medelvärde och standardavvikelse före och efter studien 

Grupp 
Prov 1-3 Prov 4 

Medelvärde STD Medelvärde STD 

Testgrupp 42,3 % 18,7 % 56,1 % 15,3 % 

Referensgrupp 52,7 % 21,6 % 61,1 % 19,2 % 
 

Vi kan se i tabell 6 att standardavvikelserna är stora i förhållande till medelvärdena. Detta är tecken på 

att medelvärdena är statistisk sett är osäkra. Därför behöver vi beskriva spridningen på ett annat sätt. 

Efter att rangordnat elevresultaten för respektive prov kan vi mha ett lådagram lättare jämföra 

resultaten. 
 

 

Figur 11. Lådagram över spridningen 

 

I Figur 11 kan man se att båda variationsbredden, som anger differensen mellan största och lägsta 

elevresultat, och kvartilavståndet, som anger differensen mellan övre- och nedre kvartilen, är större för 

referensgruppen både för prov 4 och medelvärdet för de tre första proven. Detta är tecken på att 

variationerna i referensgruppen är större jämfört med testgruppen som är mera homogen. 

Variationerna inom gruppen verkar dock vara i samma storleksordning. Vi kan också se att 

medianvärdet, som beskriver mittenvärdet när man har rangordnat alla elevresultat, har ökat för 

testgruppen från 38% till 55% medan det har minskat för referensgruppen från 61% till 59%. Fördelen 

med medianvärdet är att den inte är lika känslig för extremvärden som medelvärdet är eftersom 

medianvärdet inte påverkas av extremvärden medan medelvärdet kan förskjutas uppåt eller neråt 

beroende på storleken på extremvärdena. Punkten vi har fått ovanför lådagrammet för testgruppen 

prov 4 (97,4%) kallas för utliggare (outliers) som innebär att det värdet är större än övrekvartilen plus 

1,5 gånger kvartilavståndet vilket blir 94,42%. 
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3.3. Effektstorlek av återkoppling 

För att beräkna effektstorleken av undersökningen användes de olika modellerna som presenterats 

tidigare. I beräkningarna har medelvärdet och standardavvikelsen för prov 4 och de tre första 

kapitelproven använts för respektive grupp. 

 

Tabell 7. Effektstorlekberäkningar 

MODELL TESTGRUPP REFERENSGRUPP 

Glass Δ 0,739 0,389 

Cohens d 0,808 0,398 

Hedges g 0,788 0,389 

Hattie 0,812 0,411 

Resultat 0,8 0,4 
 

Vi kan se i tabell 7 att testgruppen har fått en effektstorlek på cirka 0,8 och referensgruppen cirka 0,4. 

Enligt Hatties tolkning så är en effektstorlek på 0,4 en naturlig progression som alla elever har även 

om de inte anstränger sig. Eftersom referensgruppen inte fick någon ändring i undervisningen och 

ändå fick 0,4 i effektstorlek så stämmer denna tolkning av deras resultat. Då borde testgruppens 

effektstorlek som är större än 0,4, innebära att det finns ett samband mellan elevers studieresultat och 

deras arbete som kontrollerats kontinuerligt så att bristerna upptäckts och korrigerats i tid genom 

återkoppling. 

Om vi beräknar ett 95% konfidensintervall med hjälp av formel (5) och (6) som har presenterats 

tidigare så får testgruppen ett intervall som hamnar utanför noll, [0,087 ; 1,529]. Detta innebär att 

resultatet, att effektstorleken för interventionen är 0,8 är, statistisk signifikant på 5% nivå. 

Vid generaliseringar av resultat är det nödvändigt att ta hänsyn till de begränsningar och 

förutsättningar man har i undersökningen. Även om resultatet är signifikant på 5% nivå så kan den inte 

generaliseras eftersom det är så litet urval. Hattie påpekar också att man bör vara försiktig när man ska 

generalisera resultat med små urvalsgrupper. Alla urvalsgrupper som är mindre än 30 betraktar han 

som små och därför ska man vara försiktigt när man ska korsvalidera resultaten. Han tycker också att 

man behöver fundera på hur vissa elever påverkar resultatet och göra speciella överväganden om/när 

man ska kalkylera med- eller utan dem (Hattie, 2012). Exempelvis den utliggaren som redovisades i 

figur 11 menar han att man inte skulle räknat med. 

För att kunna kontrollera resultatet kan vi analysera interventionen ur ett genusperspektiv också. 

Genom att beräkna medelvärdena för flickor och pojkar för sig kan vi bestämma deras effektstorlek 

inom respektive grupp: 

 

Tabell 8. Effektstorlek ur ett genusperspektiv 

EFFEKT 

STORLEK 

TESTGRUPP REFERENSGRUPP 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Antal 8 8 6 12 

Medelvärde 0,888 0,750 0,290 0,466 

Medianvärde 1,017 0,926 0,226 -0,157 
 

I beräkningen av effektstorlek har Hatties modell (formel (7)) använts. Som det nämndes tidigare så är 

medianvärdet bättre att räkna med när spridningen i observationerna är stora som i vårt fall. Om vi 

räknar effektstorleken med hjälp av medianvärdet så ser vi att flickor har utvecklats bättre i både 

grupperna. Resultat är i linje med det som presenteras i Kön och skolframgång: Tolkningar och 
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perspektiv (Björnsson, 2005). Björnsson kommer fram till att pojkarnas försteg i de naturvetenskapliga 

ämnena har raderats ut och att flickor presterar bättre när det gäller medelbetyg, resultat på prov, 

examinationsfrekvens och utbildningsdeltagande (ibid). Flickornas framgång kan bero på att de hade 

mycket prydliga lösningar och var mycket noggrannare i sina redovisningar jämfört med pojkarnas. 

För att få en uppfattning om det kan man jämföra första elevexemplet som visades i figur 6 som 

tillhörde en pojke med den andra (Figur 7) som tillhörde en flicka. 

För att kunna identifiera det meningsskapande samtalet vid återkopplingarna gjordes också en 

diskursanalys med hjälp av de tre samtalstyperna nedan som Mercer, Warwick, Kershner, & Kleine 

Staarman, (2010) definierat. De menar att om läraren kan få igång och effektivisera dialogerna i 

klassrummet mellan elever och lärare men också elever sinsemellan kommer kvalitén på 

undervisningen att bli bättre. Genom att låta elever ventilera sina tankar kring en fråga får man djupare 

förståelse för det som är problematisk och eventuell missuppfattad i frågan för eleverna samtidigt som 

de får djupare kunskaper (ibid). 

Dessa tre samtalstyper användes i analysen: 

Utforskande (exploratory) samtal är när elever deltar aktivt i ett samtal genom att ställa kritiska- men 

konstruktiva frågor och lyssnar på svaret. Alternativa synsätt föreslås ofta och man spånar efter 

djupförståelse vilket understödjer lärandet. Denna samtalstyp var dominerande vid återkoppling till 

flickor som tog till sig kommentarerna från återkopplingen genom att utveckla dem med följdfrågor 

som menar du si? eller så? eller genom att jämföra med ett annat exempel. Trots att många redan hade 

löst frågan så varade flickornas återkoppling ofta längre jämfört med pojkarnas som hade korta svar 

som jaha! okej! eller hade improduktiva frågor. Detta är i linje med de slutsatser som Lyons (2006) 

presenterar i sin forskningsartikel. Han kommer fram till att flickor har lägre tro på sina kunskaper i 

naturvetenskapliga ämnen än vad pojkarna har trots att de har höga betyg. Han citerar en elev: 

Kate: I have no idea how I got an “A” in that! I was so surprised … it was, like, the 

biggest shock. 

Det var liknande svar som man kunde få från flickor när man ville veta hur hon hade löst uppgiften 

eller skulle förklara sin lösning till kompisen bredvid. 

Icke argumenterande (disputational) samtal är när elever håller eller håller inte med genom att svara 

korta ja/nej svar utan att argumentera varför. Det är vanligt att påståenden bemöts med motargument 

som leder diskussionen till debatt istället för en lärmiljö bestående av samarbete med konstruktiv 

kritik. Denna samtalstyp var vanligast bland trötta och mindre motiverade elever eller elever som ville 

fråga om sån som inte var relevant för uppgiften men för ämnet fysik. Förutom en flicka som ofta 

ställde irrelevanta filosofiska frågor så var pojkar överrepresenterade i den här typen av samtal. 

Medhållande (cumulative) samtal är när elever håller med utan att ifrågasätta eller argumentera. Man 

repeterar och bekräftar idéer och argument på ett positivt men okritiskt sätt. Eftersom kunskap bildas 

genom ackumulation av bidragen utan att den utvärderas eller utmanas så åstadkoms inte 

djupinlärning. Denna samtastyp var vanligast bland de allra svagaste eleverna. Trots försök med 

produktiva följdfrågor som kunde öppna upp för en diskussion så varade inte dessa återkopplingar 

särskilt länge. 
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Om vi analyserar effektstorleken på individnivå får vi  

Tabell 9. Effektstorlek på individnivå 

ELEV 
TESTGRUPP REFERENSGRUPP 

EFFEKT KÖN EFFEKT KÖN 

Elev1 0,844 P 0,075 P 

Elev2 0,792 F 0,988 P 

Elev3 -0,184 P 0,425 F 

Elev4 0,042 F 1,015 P 

Elev5 1,146 F 0,277 P 

Elev6 1,537 P 0,705 P 

Elev7 1,585 P 0,542 F 

Elev8 1,328 P -0,519 F 

Elev9 1,381 F 0,385 P 

Elev10 0,314 P -0,373 P 

Elev11 0,781 F -0,367 P 

Elev12 1,535 P 0,911 P 

Elev13 -0,158 P 0,222 F 

Elev14 1,272 F 0,428 P 

Elev15 -0,137 F 0,615 P 

Elev16 0,914 F 0,312 F 

Elev17   0,797 P 

Elev18   0,964 F 

 

I beräkningen av effektstorlek har Hatties modell, formel (7), använts. Först har 

medelvärdesskillnaden före och efter test beräknats på individnivå. Resultatet har dividerats med 

medelvärdet för hela klassens standardavvikelser före och efter. Eftersom kommunikationen i GC 

verkade vara tidskrävande för eleverna och flera fick hjälp direkt i klassrummet dels av författaren 

men också från sin lärare så saknas det dokumenterat underlag för hur många återkopplingar varje elev 

fick. Därför går det inte att bestämma hur mycket återkopplingen påverkade varje enskilt elev jämfört 

med antalet återkopplingar eleven har fått. Efter provet gjordes en utvärdering av undersökningen där 

deras svar tydde på att det var tidskrävande att arbeta i GC men att många hade sett uppgifterna och 

löst de men inte skickat in dem. Om man hade kunnat bokföra antalet inlämningar och återkopplingar 

per elev så hade man kunnat tala om för varje elev hur arbetssättet har påverkat deras utveckling. Med 

hjälp av den här analysen skulle man göra säkrare uttalanden om varje elevs specifika behov för att 

kunna utvecklas snabbare. Ett vanligt uttalande i naturvetenskapliga ämnen är att elever påstår att de 

har räknat alla uppgifter i boken men ändå fått dåligt resultat. Genom den här analysen skulle man 

kunna tala om orsakssambandet i exempelvis elevens problemlösningsförmåga och erhållet resultat. 
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4. Diskussion 

I denna studie har det visat sig att kontinuerlig återkoppling på föreslagna uppgifter i fysik påverkar 

elevers studieresultat positivt. Skillnaden i effektstorlek blev 0,8 för en grupp fysik1a studenter där 

interventionen testades. Resultatet är signifikant på 5% nivå. För att kunna kontrollera och tolka hur 

bra resultatet är kan man jämföra det med resultatet av Hatties undersökningar som har visat att 

exempelvis formativ bedömning ger en effektstorlek på 0,9, mångsidiga insatser för elever i behov av 

särskilt stöd ger 0,77, återkoppling 0,75, undervisning i problemlösning 0,61, strukturerad 

undervisning 0,59, konkreta exempel 0,57, hemläxor 0,29, undervisning och övning inför prov 0,27 

och individualiserad undervisning 0,22 (Hattie, 2012). Eftersom studien kan anses vara en 

kombination av alla dessa påverkansfaktorer så är resultatet rimligt. Dessutom stämmer 

referensgruppens resultat också med Hatties påstående om att en effektstorlek på 0,4 är en naturlig 

utveckling som alla elever har även om de inte anstränger sig (ibid). 

När interventionen analyserades ur ett genusperspektiv visade resultatet att flickor hade fått bättre 

studieresultat än pojkarna. Eftersom detta också överensstämmer med det som Björnsson (2005) och 

Lyons (2006) har kommit fram till i sin forskning så kan resultatet sägas vara giltig för den klassen 

som interventionen testades. 

Fördelen med att använda effektstorlek är att den kan tolkas övergripande för olika förändringar i 

undervisningen medan percentiler och andra statistiska mått, definitioner och tester ger vilseledande 

resultat. Genom att använda bedömning som underlag kan lärare bestämma effektstorleken i sin 

undervisning där en variabel har hållits konstant mellan två tillfällen. Genom att variera sin 

undervisning och bestämma framstegen kan lärare optimera sin undervisning så att den kan anpassas 

till just de elever som undervisas för att därigenom kunna maximera deras lärande. 

Antalet elevinlämningar i Google Classroom blev inte så många som det hade antagits vid utformandet 

av studien. I elevutvärderingen som gjordes efter studien (Bilaga 6) framgick det att elever löste 

uppgifterna som efterfrågades i GC men de orkade inte fota av och skicka in dem. Elever upplevde det 

som ett extra arbete och eftersom det inte gav dem en direktbelöning så struntade de i det. För att 

kunna kontrollera deras lösningar och ge dem återkoppling fick författaren komma in de sista 10 

minuterna av lektionen och ge återkopplingen under lektionen istället. Svaren på utvärderingen tydde 

också på att flera skulle lämnat in sina lösningar om det var obligatoriskt och betygsgrundande. Mer 

än hälften svarade att återkopplingen påverkade deras studieresultat men att de skulle börjat studera 

tidigare för att få bättre resultat. 

Ur ett lärarperspektiv uppfattades också studien som en extra arbetsuppgift som man inte har utrymme 

för. Tidsåtgången är störst när arbetssättet ska implementeras men minskar med tiden dels för att 

elever vänjer sig men också för att materialet kan återanvändas vid nästa kurstillfälle. Genom att 

använda KLT-modellen, Keeping Learning on Track, som beskrivs i bilaga 7 kan lärarens arbetsbörda 

minskas. Modellen är tänkt att användas som träning i formativ bedömning som ska underlätta för 

lärare att planera och genomföra aktiviteter som kan bevisa var eleverna är och vad de behöver för 

hjälp för att komma vidare till målet (Bennett, 2011). Samma nyckelstrategier som nämnts i Black och 

William (2009) används för en lyckad formativ bedömning. Alla dessa strategiers påverkan på 

inlärningen har även bevisats i Hatties metaanalyser (Hattie 2012). 
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4.1. Validitet och generaliserbarhet 

I Bryman (2016) kan man läsa att de tre viktigaste kriterierna för bedömning av samhällsvetenskapliga 

undersökningar är reliabilitet, replikation och validitet. 

 

Reliabilitet handlar om att resultatet blir densamma om undersökningen görs på nytt. Det finns tre 

faktorer som påverkar reliabiliteten: 

1. Stabilitet, dvs om undersökningen görs om så ska resultatet inte skilja sig åt. Det är svårt att 

göra om undersökningen med samma elever eftersom de har klarat av kursen. Men det går att 

göra samma försök med nya elever eller med samma elever i nästa fysikkurs. 

2. Intern reliabilitet, dvs hur elevens poäng är relaterade till deras tidigare resultat. Kravet 

uppfylls eftersom deras medelvärde för tre prov fanns tillgängligt och användes vid 

jämförelsen av effektstorleken. 

3. Intern bedömarreliabilitet, dvs hur bedömningen/kategoriseringen skulle varit av en annan 

observatör/bedömare. Eftersom deras ordinarie lärare har skrivit, rättat och sambedömt deras 

samtliga prov med 10 andra fysiklärare och författaren har endast sett och analyserat de 

färdigbedömda provresultaten som bifogats i bilaga 5 så är kravet uppfyllt. 

 

Replikation handlar om att en undersökning ska vara tydligt beskrivet så att den ska kunna genomföras 

av andra forskare. Eftersom studiens upplägg och genomförande är noga beskrivet så är kravet 

uppfyllt men som Bryman påpekar också så kan det vara svårt att tolka resultatet från 

replikeringsstudien eftersom den kommer att ha andra elever inblandade (ibid). 

 

Validitet handlar om hur indikatorer som utformats för att mäta begrepp fungerar i verkligheten. Det 

finns fem former av validitet: 

1. Ytvaliditet, dvs måttet återspeglar innehållet i begreppet. För att säkerställa ytvaliditeten kan 

måttet testas på experter. Eftersom effekten av formativ bedömning är känd och bevisad så 

antas detta kriterium vara uppfyllt. 

2. Samtidig validitet, om forskaren använder sig av ett kriterium som skiljer åt olika fall och 

detta är relevant för begreppet och kan mäta det. I Bryman (2016) ges arbetstillfredsställelse 

som exempel på kriterium som kan skilja åt både de som tycker om sitt arbete och de som inte 

gör det. Om man frågar både de som har det och de som är ofta sjukskrivna och får samma 

resultat från båda så kan man inte säga att måttet mäter begreppet. I utvärderingen användes 

begreppet vara nöjd med sin prestation. De som var nöjda med sin prestation var inte nöjda 

med sitt resultat (se Bilaga 6). 

3. Prediktiv validitet, Samma som samtidig validitet men man har ett framtida kriterium istället 

för ett nutida i mätningen. Inte aktuellt eftersom deras lösningar gjordes och analyserades i 

nutid. 

4. Begreppsvaliditet, handlar om hur bra överensstämmelsen är mellan den teoretiska- och 

konkreta definitionen av ett begrepp. Detta anses vara uppfyllt eftersom en noggrann 

beskrivning av de olika begreppen och hur de har konstruerats har beskrivits för eleverna. 

5. Konvergent validitet, handlar om jämförelse av det bedömda måttets validitet med andra mått 

på begreppet. Eftersom effektstorleken bestämdes utifrån de formlerna som effektforskningen 

har kommit fram till och jämfördes med Hatties metod och resultat så antas detta kriterium 

också vara uppfyllt. 
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4.2. Slutsats och fortsatt forskning 

Resultatet av undersökningen är kanske inte förvånande eftersom om man ligger i fas så borde man 

klara av de tester man kan utsättas för åtminstone på grundnivån. Det som är förvånande är att elever 

inte gör det man uttryckligen ber dem att göra. 

Att kontrollera och ge återkoppling till elever tar mycket tid och energi i början av en kurs. När elever 

har kommit igång och ser meningen med det extra arbetet och effekten av det på sina provresultat så 

behövs det inte lika mycket kontroll för att de ska fortsätta lämna in lösningarna eftersom de känner 

sig kontrollerade såsom fångarna i Foucaults experiment med vakttornet (Foucault, 1987). Därför ska 

man inte ge upp trots att det känns som att man trampar vatten ibland. 

Målet med uppsatsen har varit att synliggöra effekten av något som tas för givet av de flesta lärare och 

hur detta kan genomföras och utvärderas. Genom att kontrollera sina elever ofta får man information 

om hur det går för dem och hinner ta åtgärder innan det har gått för långt. Genom att bestämma 

effekten på individnivå skulle man med mer säkerhet kunna uttala sig om kausaliteten mellan elevens 

arbete och dess resultat för att därefter kunna ge noggrannare anvisningar på det som behöver 

åtgärdas. För att kunna göra detta skulle man behöva bokföra antalet inlämningar och spara dem för att 

kunna spåra hur utvecklingen har skett. Man skulle också behöva göra undersökningen som en del av 

undervisningen för att kunna komma runt frivillighets kriteriet i de etiska principerna. De etiska 

principerna är mycket viktiga för forskningen men ibland kan det försvåra omständigheterna för det 

som ska observeras. Man skulle också kunna göra en kvalitativ analys genom att undersöka om elevers 

kunskaper från inlämningarna håller i sig under proven också. Genom att använda en liknande uppgift 

på provet som kräver samma lösningsförmåga som tränats tidigare i någon övningsuppgift kan man 

undersöka hur bra eleven kan reproducera den förmågan. 
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6. Bilagor 

Bilaga 1. Medgivandeblankett 
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Bilaga 2. Inlämningar i Google Classroom 

 

Exempel på uppgifter som elever skulle lämna in i Google Classroom: 

 

 

 

 

Exempel på återkoppling som lämnats till elev i Google Classroom: 
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Flera exempel på återkopplingar som lämnats till elever i Google Classroom: 
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Bilaga 3. Kursplanering 
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Bilaga 4. Enkätundersökning om elevers 
inställning till fysikstudier 
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Bilaga 5. Provresultatet för båda klasserna 

TESTGRUPP 

Elev Prov 1 Prov 2 Prov 3 Medel 1-3 Prov 4 

Elev 1 92,7% 73,8% 82,5% 83,0% 97,4% 

Elev 2 75,6% 50,0% 55,0% 60,2% 73,7% 

Elev 3 85,4% 64,3% 65,0% 71,6% 68,4% 

Elev 4 58,5% 66,7% 70,0% 65,1% 65,8% 

Elev 5 46,3% 23,8% 45,0% 38,4% 57,9% 

Elev 6 34,1% 28,6% 32,5% 31,7% 57,9% 

Elev 7 31,7% 28,6% 32,5% 30,9% 57,9% 

Elev 8 14,6% 33,3% 50,0% 32,7% 55,3% 

Elev 9 41,5% 23,8% 30,0% 31,8% 55,3% 

Elev 10 43,9% 40,5% 57,5% 47,3% 52,6% 

Elev 11 19,5% 38,1% 52,5% 36,7% 50,0% 

Elev 12 31,7% 9,5% 22,5% 21,2% 47,4% 

Elev 13 43,9% 40,5% 50,0% 44,8% 42,1% 

Elev 14 17,1% 14,3% 30,0% 20,5% 42,1% 

Elev 15 31,7% 33,3% 52,5% 39,2% 36,8% 

Elev 16 31,7% 7,1% 25,0% 21,3% 36,8% 

Medelvärde 43,8% 36,0% 47,0% 42,3% 56,1% 

Standardavvikelse 23,4% 19,7% 17,2% 18,7% 15,3% 

REFERENSGRUPP 

Elev1 90,2% 78,6% 95,0% 87,9% 89,5% 

Elev2 82,9% 57,1% 60,0% 66,7% 86,8% 

Elev3 82,9% 76,2% 67,5% 75,5% 84,2% 

Elev4 65,9% 57,1% 67,5% 63,5% 84,2% 

Elev5 87,8% 66,7% 57,5% 70,7% 76,3% 

Elev6 68,3% 50,0% 67,5% 61,9% 76,3% 

Elev7 0,0% 0,0% 60,0% 60,0% 71,1% 

Elev8 95,1% 69,0% 65,0% 76,4% 65,8% 

Elev9 63,4% 50,0% 52,5% 55,3% 63,2% 

Elev10 73,2% 40,5% 75,0% 62,9% 55,3% 

Elev11 75,6% 47,6% 65,0% 62,7% 55,3% 

Elev12 51,2% 23,8% 35,0% 36,7% 55,3% 

Elev13 51,2% 38,1% 55,0% 48,1% 52,6% 

Elev14 34,1% 31,0% 35,0% 33,4% 42,1% 

Elev15 31,7% 19,0% 30,0% 26,9% 39,5% 

Elev16 39,0% 16,7% 0,0% 27,8% 34,2% 

Elev17 26,8% 9,5% 17,5% 18,0% 34,2% 

Elev18 17,1% 19,0% 7,5% 14,5% 34,2% 

Medelvärde 57,6% 41,7% 50,7% 52,7% 61,1% 

Standardavvikelse 27,66% 23,57% 24,86% 21,57% 19,24% 
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Bilaga 6. Elevutvärdering av undersökningen 
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Bilaga 7. KLT modellen 
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