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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om på vilka olika sätt lärare i grundskolans 

tidigare år bedömer elevers kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 1–3. På vilka 

kvalitativt olika sätt lärare bedömer elevers naturvetenskapliga kunskaper i relation till 

kunskapskraven samt vad lärare betonar som särskild central kunskap i NO var de 

frågeställningar som låg till grund för studien. Hela studien grundade sig i den 

fenomenografiska ansatsen där datainsamlingen utfördes i två steg. I studiens första steg 

intervjuades sju elever om ett naturvetenskapligt fenomen och i studiens andra steg fick fem 

lärare, med utgångspunkt i de transkriberade intervjuerna, bedöma dessa elevers kunskaper. 

Resultatet visade att lärarna gör olika former av bedömningar. Bedömningarna fokuserade på 

det naturvetenskapliga innehållet, elevens förmåga att uttrycka sina kunskaper men också vad 

undervisningen gett för möjligheter för eleverna att utveckla sina kunskaper. Resultatet 

visade vidare att lärarna i studien upplever att elevernas helhetsförståelse är det 

grundläggande och att naturvetenskaplig kunskap gynnar eleverna på olika sätt. 
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Inledning 
Bedömning av olika slag är något som hela tiden ligger i fokus i skolans verksamhet. Elever 

och deras kunskaper bedöms och den lokala verksamheten granskas och utvärderas. Idag 

lever vi i ett kunskapssamhälle vilket fordrar fler kontroller i form av bedömningar för att se 

att eleverna ligger i linje med måluppfyllelsen som föreskrivs i läroplanen (Skolverket, 2010). 

I sin tur granskas skolans alla verksamheter runt om i landet för att försäkra sig om att 

förutsättningar finns till att bedriva en måluppfyllande- och likvärdig verksamhet (Vallberg 

Roth, 2010).  

Idag säger vi att bedömning av elever har två funktioner, en summativ funktion och en 

formativ. Den summativa funktionen utgör den traditionella bedömningspraktiken, vilket 

innebär att läraren gör en slutgiltig bedömning och som ofta sker i slutet av ett arbetsområde. 

Den formativa funktionen är ett nyare synsätt på bedömning där bedömningen är integrerat 

med undervisningen och är till för att främja elevernas lärande (Lundahl, 2007). Även om 

bedömning är något som ska ske dagligen och i relation till undervisningen upplevs 

bedömning synnerligen komplext av många (Nordgren & Odenstad, 2012). Enligt Skolverket 

(2012) har det konstaterats att brist på ämnesdidaktisk kompetens i NO-ämnena leder till en 

osäkerhet hos lärarna, vilket i sin tur påverkar undervisningen och bedömningspraktiken. 

Exempel på ämnesdidaktiska frågor som gynnar en lärare att fråga sig är vad som är viktigt 

att kunna i ämnet, vilka förmågor eleverna måste utveckla och hur eleverna får möjlighet att 

visa sina kunskaper (Nordgren & Odenstad, 2012). Dessa frågor kan vara avgörande för 

elevernas kunskapsutveckling eftersom lärarens ämnes- och kunskapssyn speglar av sig i 

elevernas prestationer.  

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag många gånger uppmärksammat att 

bedömning, är något som ständigt pågår samtidigt som det upplevs som svårt. Detta är en 

anledning till att jag blev intresserad av att fördjupa mina kunskaper om just bedömning. En 

annan anledning till att jag blev intresserad av området är för att jag själv är nyfiken på just 

naturvetenskaplig undervisning. Jag upplevde att det fanns forskning kring hur bedömning 

upplevs av både lärare och elever, men inte om vad lärare egentligen fokuserar på när de 

bedömer i naturvetenskapliga ämnen och därmed vilken kunskapssyn som speglas i 

undervisningen. Enligt mig är naturvetenskapen ett abstrakt ämne och som blivande lärare 

upplever jag det svårt att veta vilken nivå som lämpar sig i undervisningen för yngre elever. 

Denna studie hoppas jag kan ge mig, men även andra lärare, värdefulla kunskaper om 

bedömning i NO för de yngsta barnen i skolan. 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur lärare i grundskolans tidigare år 

bedömer elevers kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena i förhållandet till kunskapskraven 

för årskurs 1–3. 

Frågeställningar 
1. På vilka kvalitativt olika sätt kan lärare i grundskolans tidigare år bedöma elevers 

kunskaper om naturvetenskapliga fenomen i relation till styrdokumentens 

kunskapskrav? 

 

2. Vad betonar lärare i grundskolans tidigare år som särskilt central ämnesspecifik 

kunskap när de gör sina bedömningar? 
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Bakgrund 
I följande avsnitt kommer tidigare forskning och annan litteratur att synliggöras. 

Inledningsvis definieras det naturvetenskapliga begreppet för att i följande skede synliggöra 

syftet med den naturvetenskapliga undervisningen.  Kunskap är en central del i denna uppsats 

och därför kommer bakgrunden behandla kunskap på ett generellt plan, kunskap i skolans och 

förankring i styrdokumenten. Därefter kommer avsnittet behandla områden gällande barns 

naturvetenskapliga lärande och den naturvetenskapliga undervisningen i de tidigare 

årskurserna. Sedan följer ett avsnitt om bedömning där bland annat bedömningshistoria, 

upplevelser av bedömning och bedömning i grundskolans tidigare år synliggörs. Avsnittet 

avslutas med en genomgång av den forskningsansats som ligger till grund för denna studie.   

Definitionen av naturvetenskap 
Naturvetenskap är ett samlingsbegrepp för de vetenskapliga disciplinerna som kretsar kring 

naturen och naturens diverse fenomen. Vi kan se naturvetenskapen från ett akademiskt 

forskningsperspektiv och från ett utbildningsperspektiv. Huvudsyftet med naturvetenskapen 

är att få en klarhet och förståelse för naturen och omgivningen vi befinner oss i (Sjöberg, 

2010). De ämnen som återfinns inom samlingsbegreppet naturvetenskap är bland annat 

biologi, kemi, fysik, astronomi, medicin och geovetenskap. Begreppet naturorienterande 

ämnen återfinns i skolan och den förkortning som många är bekanta med är NO (ibid.). De 

ämnen som fokuseras i den naturorienterande undervisningen i skolan är biologi, fysik och 

kemi. Även om astronomi, medicin och geovetenskap inte står som enskilda ämnen så 

återfinns de integrerat i de tre undervisningsämnena.  

I Lpo94 (Skolverket, 2006) var även teknik integrerat i den naturvetenskapliga 

undervisningen, något som till Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Skolverket, 2011) separerades från naturvetenskapen och blev ett eget ämne, och som 

än i dagens fjärde och reviderade upplaga även är separerat (Skolverket, 2017a). 

I skolan är naturvetenskap, eller de naturorienterade ämnena, NO, som vi uttrycker oss i 

skolan, ett ämne där de ovan berörda områden finns med. Dessvärre är undervisningstiden 

knapp och de naturvetenskapliga disciplinerna är alldeles för omfattande för att allt stoff ska 

kunna behandlas. 

Syfte med naturvetenskap i skolan - olika perspektiv 
Om vi tittar tillbaka på historien kan vi se att en stor förändring har skett av både samhället 

och utbildningsväsendet. Samhället har utvecklats från ett bondesamhälle med stora 

samhällsklyftor och där majoriteten inte såg utbildning som någon nödvändighet. 

Naturvetenskapen sågs under denna tid inte som något pålitligt och naturvetenskapen och 

kyrkan låg ofta i konflikt på grund av skilda världsbilder (Sjöberg, 2010). Den ständiga 

förändringen i samhället har lett oss dit vi befinner oss idag, det vill säga till ett globaliserat 

kunskapssamhälle. Idag talar vi mer än någonsin om utbildning och vetenskap. Utbildning är 

idag livsavgörande och mycket av livet är påverkat av den vetenskap som finns idag, inte 

minst av naturvetenskapen. Från efterkrigstiden till idag förespråkas att utbildning ska finnas 

för alla (Lundgren, 2014). Elm Fristorp (2012) lyfter de nya samhällsmönster som speglas i 

våra vardagliga liv. Hon menar att samhällsutvecklingen har ställt nya krav på oss människor, 
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som att kunna delta aktivt som medborgare i det demokratiska samhället vi lever i. Dessutom 

har vi människor genom naturvetenskapen fått mer insikt om vår omgivning som gör att vi 

kan agera. Undervisningen i naturvetenskap har länge haft ett allmänbildande syfte. Eleverna 

ska bland annat inhämta kunskaper och värderingar för att de på ett ansvarstagande sätt kunna 

orientera sig i omvärlden (Skolverket, 2012).  

Genom forskning har det visat sig att elever i grundskolans yngre år är intresserade av den 

naturvetenskapliga undervisningen. Dessvärre finns det bevis för att detta avtar ju äldre 

eleverna blir (Rennie & Speering, 1996; Skolverket, 2012). I Rennie och Speerings (1996) 

studie om elevers uppfattningar om naturvetenskap i skolan påstod eleverna själva att det 

naturvetenskapliga innehållet kändes allt mindre tilltalande i stigande ålder. Många elever har 

heller ingen förståelse varför naturvetenskap undervisas i skolan. Det är lärarens uppgift att 

förklara för eleverna varför naturvetenskapen är nödvändig kunskap för dem som individer 

men även på global nivå. Sjöberg (2010) och Millar (2002) lyfter några argument varför 

elever ska utveckla ett naturvetenskapligt kunnande, argument som kan hjälpa läraren att 

förklara för sina elever. Det första argumentet är utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

Naturvetenskaplig utbildning gör eleven förberedd inför det framtida yrkeslivet eller högre 

studier, kunskap kan ge ekonomisk välfärd för den enskilda individen. Nyttoargumentet är att 

naturvetenskaplig kunskap kan användas som verktyg i vardagslivet. Det tredje argumentet är 

demokratiskt inriktat där naturvetenskapligt kunnande skapar möjligheter för att kunna delta i 

det demokratiska samhället, där eleverna ska kunna bidra med kunskap till 

samhällsutvecklingen. Slutligen nämns nyttan med naturvetenskap utifrån ett 

kulturperspektiv där naturvetenskap är en viktig del av människans kultur.  

Skolans uppdrag är att främja elevernas lärande med grundläggande värden och kunskaper 

som en förberedelse för dem att kunna bidra och agera som demokratiska och kompetenta 

samhällsmedborgare. I Lpo 94 fanns en övergripande syftestext där alla ämnena gemensamt 

utgjorde syftet med den naturvetenskapliga undervisningen. Detta var något som ändrades till 

Lgr11 och som även gäller för den reviderade upplagan (Skolverket, 2017a). West (2011) har 

tolkat alla de olika styrdokumenten som har funnits genom alla år av grundskolans existens 

och sammanställde ett gemensamt syfte för den naturvetenskapliga undervisningen:  

Skolans undervisning i naturvetenskap syftar till att eleverna skall utveckla kunnande i 

naturvetenskap men också om naturvetenskap, och att eleverna skall utveckla en kompetens 

att omsätta detta kunnande i det vardagliga och samhälleliga livet. Kunnandet skall också 

utgöra en grund för fortsatta studier (West, 2011, s.17).  

Kurs- och ämnesplanerna innefattar en syftesförklaring för respektive ämne. De kursplaner 

som finns för de naturorienterande ämnena är näst intill identiska, men skiljer sig i den 

reviderade upplagan något gällande ämnesspecifikt innehåll (Skolverket, 2017a). En 

gemensam syftesföreskrift i respektive naturorienterande ämne säger att "Naturvetenskapen 

har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin 

omvärld" (Skolverket, 2017a, s.158, 168 & 179). Gemensamt för alla tre naturorienterande 

ämnena är att kunskapen som eleverna tillägnar sig har stor betydelse för 

samhällsutvecklingen (Skolverket, 2017a).  
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Syftet med undervisningen i ämnet biologi är att eleverna ska utveckla kunskaper om 

biologiska sammanhang. De ska få möjlighet att känna nyfikenhet för att vilja veta mer om 

sig själva och naturens egenskaper. Eleverna ska genom undervisningen få tillämpa 

biologiska begrepp, teorier och modeller för att kunna beskriva och förklara olika samband 

som tillhör den biologiska disciplinen. Skolverket (2017a) framhåller att undervisningen i 

biologi ska utveckla elevernas förmåga att kunna använda sina biologiska kunskaper för att 

kunna delta i demokratin gällande samhällsfrågor som rör hållbar utveckling däribland hälsa 

och naturbruk.  

Undervisningen i ämnet fysik syftar till att erbjuda eleven kunskaper för att de ska kunna 

delta i samhällsdebatten gällande fysikaliska fenomen. Det kan vara frågor som rör energi 

och energiförbrukning, medicinsk behandling och meteorologi (Skolverket, 2017a).  

I ämnesplanen för kemi förklaras syftet med undervisningen på liknande sätt som biologi och 

fysik. Det som skiljer syftet i kemi från de andra naturorienterande ämnena är att eleverna ska 

utveckla kunskap om kemiska sammanhang, det vill säga om materiens egenskaper, hälsa, 

resurshushållning och miljöteknik (Skolverket, 2017a).  

Eleverna ska även kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort 

informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt (Skolverket, 2017b). I 

internationella debatten talas det mycket om matematikämnet och svenskämnet och hur 

eleverna ska utveckla Numeracy respektive Literacy. I de naturvetenskapliga ämnena talas 

det istället om att eleverna ska utveckla något som kallas för Scientific Literacy, vilket på 

svenska betyder att eleverna ska bli naturvetenskapligt allmänbildade. Begreppet Scientific 

Literacy grundades i USA eftersom staterna i landet inte gick under en gemensam läroplan 

med gemensamma nationella mål. Därför var landet tvunget att upprätta något som kallas för 

National Science Education Standards, eftersom man inom naturvetenskapen ville ha en 

likvärdig utbildningsstandard oavsett stadskärna. Scientific Literacy har fått ett stort 

inflytande, inte bara runt USA, utan även runt hela världen vilket visar sig i 

naturvetenskapernas ämnesinnehåll i den svenska grundskolan (Wickman & Persson, 2008).  

Kunskap, kunskapssyn och de fyra F:n 
Carlgren (2002) menar att kunskap gör vår värld begriplig. Vidare menar Carlgren att 

kunskap inte är en avbildning av världen utan något vi människor konstruerat själva. Selghed 

(2011) uttrycker i sin tur att kunskap är något som uttrycks i olika kontexter och på skilda 

sätt. Ur ett utbildningsperspektiv ses kunskap i form av det resultat som utgörs efter ett 

lärande. Vi människor är dock inte kapabla att lära oss allt inom ett kunskapsområde och 

därför måste ett urval av kunskaper göras (Selghed, 2011). Backman, Gardelli, Gardelli och 

Persson (2012) tar upp tre olika kunskapsformer: teoretisk kunskap, praktisk kunskap och 

bekantskapskunskap. Teoretisk kunskap kan definieras som den kunskap som vi människor 

konstruerat och den kunskap vi upplever som sant. Vidare menar Backman et. al. (2012) att 

praktisk kunskap handlar om att veta hur man praktiskt kan göra någonting till exempel som 

att cykla eller simma. Bekantskapskunskap är den kunskap som utvecklas i situationer 

tillsammans med andra människor. Detta kan till exempel vara att veta hur man kan bete sig i 

vissa situationer, som att ett skojfriskt beteende med sitt kompisgäng inte passar sig för en 

präst vid begravningsceremonier. 
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Vad ses som kunskap i skolan? 

Varje ämnesområde innefattar oändligt mycket kunskaper. Därför har ett urval av kunskaper 

gjorts där väsentliga och grundläggande kunskaper valts ut som undervisningen ska behandla 

(Skolverket, 2017a). Allt inom ett ämne är inte lika viktigt eller intressant för en elev, 

speciellt om hon eller han inte ska välja det som sitt framtida yrke (Sjöberg, 2010). De som är 

ansvariga för skolväsendet måste fundera på vad som är viktig kunskap respektive oviktig 

kunskap. Detta är svårt eftersom olika kunskap är olika viktig utifrån olika perspektiv. Det 

krävs att man gör ett urval och detta utifrån ämnets särart, elevers olika möjligheter och 

behov samt utifrån samhällets behov. Det urval av undervisningsinnehåll som gjorts för 

grundskolans åldrar återfinns i de redan givna kursplanerna (Skolverket, 2017a).  

Det betonas i styrdokumenten att undervisningen ska fostra eleverna med det kulturarv som 

återfinns i det svenska samhället, det vill säga värden, traditioner, språk och kunskaper 

(Skolverket, 2017a). Det betonas som viktigt att förmedla kulturarvet från en generation till 

en annan. Eleverna ska genom undervisningen också ha möjlighet till utveckling och vara 

medskapande av det kulturarv som finns. Skolan har som uppdrag är att lära ut 

grundläggande ämneskunskaper som anses vara nödvändiga för alla och något som alla i 

samhället är i behov av. Eleverna ska inte bara lära sig ämneskunskaper i form av fakta utan 

de ska även utveckla förmågor för att kunna använda kunskapen genom olika sammanhang 

och uttryckssätt (Skolverket, 2017a).  

Under rubriken "Skolans uppdrag" (Skolverket, 2017a, s.10) står det att varje skolenhet på 

lokal nivå ska diskutera kunskapsbegreppet eftersom det inte är ett entydigt begrepp. 

Diskussionen ska behandla frågor som kunskapens relevans, det vill säga vad som är viktig 

kunskap respektive mindre viktig kunskap. Det ska även diskuteras vilka förutsättningar som 

finns inom varje ämne för att kunskapsutveckling ska ske. I grundskolans styrdokument 

kommer kunskap till uttryck i fyra olika kunskapsformer som också kallas för de fyra F:n. I 

de fyra F:n innefattas fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa spelar inte ut 

varandra utan de samspelar och är beroende av varandra. Selghed (2011) beskriver 

faktakunskap som teoretiskt och kvantitativt. Detta kan vara olika former av information, 

regler eller konventioner (Gustavsson, 2002; Selghed, 2011). Kunskap i form av fakta kan en 

individ förstå mer eller mindre. Förståelse ses också som en teoretisk kunskapsform men är 

till sin natur kvalitativ i motsats till fakta. Ändå finns ett samband mellan dessa två eftersom 

faktakunskaper är det som lägger grunden för förståelsekunskapen. Selghed (2011) beskriver 

sambandet mellan dessa två stadier som att när en individ med hjälp av faktakunskaper 

förstår innebörden av ett fenomen så har eleven fått förståelsekunskap. Till skillnad från 

faktakunskap kan förståelsekunskap förstås på kvalitativt olika sätt (Gustavsson, 2002). 

Färdighetskunskap är en praktisk till sin natur innebär att vi vet hur någonting ska göras och 

kan uträtta det. Denna kunskap behöver inte kunna uttryckas verbalt utan detta kan vara 

kunskap som "sitter i ryggmärgen" (svenskt ordspråk) såsom att cykla. Carlgren (2002) 

beskriver dessa tre kunskapsformer som de delar av ett isberg som befinner sig ovanför ytan, 

medan den fjärde kunskapsformen, förtrogenhet, är den del som befinner sig under 

vattenytan. Gustavsson (2002) beskriver vidare förtrogenhetskunskap som den dolda och 

tysta kunskapsformen och som är förknippad med en individs sinnliga upplevelser. Det 
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typiska för denna kunskapsform är att individen kan anpassa sin kunskap till olika situationer 

och därmed veta när något är passande eller inte.  

Styrdokument för de naturorienterande ämnena 
Biologi, fysik och kemi är de tre naturvetenskapliga ämnen från naturvetenskapen som ingår i 

grundskolan (Skolverket, 2017a). I Lgr11 anges det centrala innehåll som ska behandlas i no-

undervisningen. I grundskolans tidigare årskurser 1–3, kombineras de naturvetenskapliga 

ämnena med varandra och istället utgörs undervisningen av sex ämnesövergripande 

kunskapsområden (ibid.). De sex kunskapsområdena delas in i följande kategorier: 

● Året runt i naturen  

● Kropp och hälsa 

● Kraft och rörelse 

● Material och ämnen i vår omgivning 

● Berättelser om natur och naturvetenskap 

● Metoder och arbetssätt 

(Skolverket, 2017a) 

I kommentarmaterialet för de naturorienterande ämnena (Skolverket, 2017b) förtydligas 

kunskapsområdena var för sig. Den organisation som finns kring innehållet är att varje 

område ska gå från det stora till det lilla, det vill säga att undervisningen ska utgå ifrån en 

helhet och brytas upp i mindre delar (Top-down). För kunskapsområdet "Året runt i naturen" 

(s.10) ges exemplet att lärprocessen kan behandla solsystemet, jorden, närmiljön och 

organismer. De sex kunskapsområdena anses vara avgörande för kunskapsutvecklingen i 

tidigare år men även för elevernas övergång till högre studier (Skolverket, 2017b). 

Övergripande redogörelse av kunskapskraven i de naturvetenskapliga ämnena – årskurs 1-9 

I kursplanerna för de naturvetenskapliga ämnena har Skolverket (2017a) sammanfattat 

långsiktiga kunskapskrav som eleverna ska utveckla från årskurs 1 till årskurs 9. Utifrån de 

långsiktiga kraven har Skolverket brutit ner, delat upp och anpassat kraven för vad som anses 

vara rimligt att uppnå för respektive årskursspann 1-3, 4-6 och 7-9 (Skolverket, 2017b). 

Kunskapskraven för årskurs 3 är annorlunda uppbyggda jämfört med årskurserna 6 och 9 

(Skolverket, 2017a). I årskurs 3 kan eleverna endast uppnå en godtagbar kunskapsnivå, 

medan de i årskurserna 6 och 9 kan uppnå tre kunskapsnivåer. Nivåerna för de äldre åldrarna 

är kvalitativt åtskilda och särskiljs genom bokstavsbenämningarna E, C och A, där E utgör en 

mindre avancerad nivå och A utgör den högsta avancerade nivån. Nivåerna D och B är också 

möjliga att få men dessa saknar kunskapsbeskrivning i kursplanerna (Skolverket, 2017a).  

De långsiktiga kunskapskraven finns under syftesförklaringen i Lgr11 (Skolverket, 2017a) 

Eleverna ska under nio år av NO-undervisning ges möjlighet att successivt utveckla sin 

förmåga att använda naturvetenskapliga kunskaper för att granska information, kommunicera 

och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk, ekologisk hållbarhet samt energi, teknik, 

miljö och samhälle (ibid.). Att granska information innebär att eleverna successivt ska 

utveckla sin förmåga att på ett systematiskt och medvetet sätt söka och använda olika källor 

med ett naturvetenskapligt innehåll. Eleverna ska även utveckla sin kritiska förmåga då de 

söker information (Skolverket, 2017b). Detta långsiktiga kunskapskrav kräver en progression 
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redan från årskurs 1 men eleverna blir bedömda och betygsatta på detta först i årskurs 6. I 

kunskapskraven för årskurs 6 i kemi kan vi urskilja kunskapskravet för nivå E på följande 

sätt; “Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för 

enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet” (Skolverket, 2017a, s. 

184).  

Förmågan att ta ställning innebär att eleverna successivt ska utveckla både naturvetenskapliga 

kunskaper men även språkliga förmågor för att kunna delta i debatter och ta ställning i frågor 

som rör samhället. Att ta ställning är dock inget eleverna förväntas kunna förrän de går i 

årskurs 9 (Jönsson, 2013). Att eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera 

naturvetenskapligt innehåll innebär att innehållet ska vara anpassat till det aktuella 

sammanhanget och att detta kan ske genom olika uttryckssätt som exempelvis texter, bilder 

och digitala verktyg (ibid.). Eleverna ska under nio år få möjlighet att successivt utveckla 

förmågan att genomföra systematiska undersökningar i de naturvetenskapliga ämnena (ibid.). 

Skolverket (2017b) förtydligar detta och menar att eleverna ska lära sig att göra systematiska 

undersökningar med ett naturvetenskapligt och undersökande arbetssätt. I Skolverket (2017a) 

finner vi att eleverna ska kunna dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika 

uttrycksformer för att sedan kunna använda dokumentationen i diskussioner och samtal. I 

årskurs 3 ska eleverna exempelvis kunna utföra enkla undersökningar utifrån tydliga 

instruktioner med inriktning mot vatten och luft. De ska även successivt utveckla förmågan 

att använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att exempelvis beskriva och 

förklara naturvetenskapliga samband i människokroppen, naturen och i samhället 

(Skolverket, 2017a). I årskurs 3 ska eleverna på ett enkelt sätt kunna beskriva och ge exempel 

på samband och fenomen utifrån sina egna upplevelser. I de högre årskurserna ställs högre 

krav på denna förmåga, där eleverna ska kunna ge mer komplexa beskrivningar och 

förklaringar och föra mer avancerade resonemang om olika samband och fenomen 

(Skolverket, 2017b). 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 - Språkliga förmågor 

I kunskapskraven beskrivs kunskap som något som kan visa sig i olika former, dels genom 

ämnesspecifika kunskaper och dels genom diverse förmågor (Skolverket, 2017a). Resultatet 

från Elm Fristorps (2012) studie tyder på att läroplan som styr skolans verksamhet idag vilar 

på sociokulturella teorier. Detta innebär att undervisningsinnehållet och det eleverna ska 

utveckla ska göras i interagerande och språkliga former (Skolverket, 2017a). Specifikt inom 

No-ämnena ska eleverna slutet av årskurs 3 ha utvecklat förmågan att beskriva, berätta, 

samtala, diskutera och ge exempel genom ett varierat naturvetenskapligt innehåll. För att 

eleverna ska kunna göra detta krävs det att de får utveckla begrepp, modeller och teorier. 

Jönsson (2013) framhåller att det är omöjligt för en elev att exempelvis beskriva eller förklara 

någonting om eleven inte har verktyg för det, såsom ämnesspecifika kunskaper och språk. I 

årskurs 6 ska eleverna för alla kunskapsnivåer ha utvecklat sina språkliga förmågor för att 

kunna berätta, samtala, diskutera och resonera om ett varierat naturvetenskapligt innehåll. Det 

som skiljer de högre årskursernas kunskapsnivåer åt är de olika värdeord som formulerats i 

kunskapskraven (Skolverket, 2017b). Ett exempel kan vara elevernas förmåga att resonera, 

där eleverna på E nivå ska kunna föra enkla resonemang, på C nivå utvecklade resonemang 

och på A nivå välutvecklade resonemang (Skolverket, 2017a). Det som inte framgår i 
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kunskapskraven för någon årskurs är exempel på vad som skiljer kvaliteten i förmågorna åt 

som exempelvis vad ett enkelt resonemang är jämfört med ett utvecklat resonemang. Här är 

det upp till varje lärare att avgöra vad som skiljer värdeorden åt (Jönsson, 2013). Det som 

skiljer i kunskapskraven för de lägre årskurserna från de högre är att eleverna i de lägre 

årskurserna inte har som krav att utveckla förmågor för att kunna förklara och resonera. Det 

framgår heller inte för årskurs 3 hur väl eleverna ska kunna använda sig av begrepp eller hur 

väl eleverna ska kunna visa sin kunskapskvalitet.  

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 i relation till arbetsområdet 

Vattnet 

Det som förhåller sig relevant för detta examensarbete är kunskapsområdet “Material och 

ämnen i vår omgivning” (Skolverket, 2017a, s.159, 169 & 180) och specifikt avsnittet som 

rör vatten och dess egenskaper. Att vatten och dess egenskaper har fått en stor del i den 

naturvetenskapliga undervisningen beror på vattnets betydelse i naturen och vattnets är 

livsavgörande roll för levande organismer (Skolverket, 2017b). I det centrala innehållet för 

årskurs 1-3 står det att undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla vattnets 

olika former, det vill säga fast, flytande och gas, samt övergångarna mellan de olika 

formerna, såsom avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning (Skolverket, 

2017a). I kommentarmaterialet för de naturorienterande ämnena förtydligas det centrala 

innehållet där det står att undervisningen i detta avsnitt kan utgå från olika vattenexperiment 

(Skolverket, 2017b). Vidare tydliggör Skolverket att eleverna ska få möjlighet att jämföra 

vattnets fasförändringar med någon annan materia som ändrar form, där de ger exemplet 

choklad och stearin. I kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 finner vi 

att eleven ska kunna berätta om och kunna ge exempel på egenskaper hos vatten och att 

eleven ska kunna relatera det till observationer eleven gjort i undervisningen (Skolverket, 

2017a). För att eleven ska kunna berätta om och kunna ge exempel behöver eleverna 

ämneskunskaper i form av begrepp, modeller och teorier för att alls ha något att framföra 

(Jönsson, 2013). Från årskurs 3 leder arbetet om vattnet vidare till årskurs 4-6 där 

undervisningen ska fokusera på vattnets egenskaper och kretslopp. 

Barns lärande i naturvetenskapliga ämnen  
Forskning på barn och barndomen har skett över lång tid och idag kan vi se att nya 

samhällsideal har växt fram. Numera är barn tidigt involverade i vuxenvärlden vilket innebär 

att de allt tidigare fostras att bli ansvarstagande individer och ses som kompetenta (Eilard, 

2010). Barnen blir allt mer delaktiga i samhället och det globaliserade samhället med den 

ständigt internetuppkopplade generationen gör att barn allt tidigare blir medvetna om det som 

sker runt om i världen. Detta innebär att barn inte befinner sig i samma maktlösa position 

som tidigare. Synen på barn och lärande är att alla människor är lärande individer, oavsett 

ålder, och att lärandet sker under hela livet (ibid.). Det nya idealet som framträder i samhället 

påverkar även skolans ideal där eleverna i tidig ålder ska göras medvetna om sin 

studiesituation vilket innebär att de successivt ska ta större ansvar över sitt eget lärande. Detta 

innebär att barn tidigt behöver inflytande över sin utbildning (ibid.).  

Andersson (2008) presenterar forskningsresultat gällande barns olika uppfattningar av 

materiens fasförändringar. I Anderssons studie skulle elever i olika åldrar berätta om 
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avdunstningsfenomenet, det vill säga vad de tror händer med vattnet i flytande form efter att 

det legat som en vattensamling på golvet. Ett resultat som framkommer genom en studie med 

elever i åldrarna 5-11 är att de yngsta eleverna tror att vattnet bara försvinner. Elever i 7-8 års 

ålder tror att vatten i flytande form bara tar sin väg genom golvet, inte att vattnet ändrar form 

till gasform eller att det försvinner, utan att det finns någonstans i eller under golvet. De äldre 

eleverna i studien förklarade däremot fenomenet med det flytande vattnets, för ögat 

försvinnande, att vattnet förvandlas till vattenånga. I en annan studie där elever i åldrarna 8-

17 år intervjuades om vad som händer med kokande vatten, framgick det att eleverna trodde 

att det flytande vattnet förvandlades till luft. När det gällde de olika fasövergångarna i den 

sistnämnda studien så var övergången från is till vatten enklare för eleverna än fasövergången 

från vatten till gas.  

Det framgår i Lindner och Redfors (2006) studie om hur grundskoleelevers uppfattningar om 

fysikaliska fenomen utvecklas, att elever successivt och med stigande ålder kan förklara 

naturvetenskapliga fenomen allt mer komplext. I samma studie visade det sig att yngre elever 

är beroende av sammanhanget när de ska förklara naturvetenskapliga fenomen, att 

osammanhängande samtal om ett specifikt fenomen gör att eleverna inte kan placera 

kunskaperna i någon kontext. Vikström (2005) har visat att även yngre barn har potential att 

förstå komplexa naturvetenskapliga processer men att det är undervisningen som skapar 

förutsättningar för att elever ska kunna förstå ett ämnesinnehåll på ett mer avancerat sätt. 

Språkets betydelse 

Språk definieras enligt Nationalencyklopedin som det “huvudsakliga medlet för mänsklig 

kommunikation” (NE, 2018a) Vidare beskriver Säljö, Riesbeck och Wyndhamn (2003) 

språket som ett oändligt rikt medium som människor utvecklat och fortfarande utvecklar för 

att kunna representera omvärlden och för att människor ska kunna prata om världen och 

omgivningen ur olika perspektiv och för olika syften. I Lgr11 betonas det att språket är 

människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära (Skolverket, 2017a). Vidare 

framhåller Skolverket (2017a) att språket gör det möjligt för människor att utveckla sin 

identitet, genom att kunna uttrycka sina tankar och känslor i olika sammanhang och för att 

förstå hur andra känner och tänker. Fortsättningsvis menar Skolverket att “ett rikt och varierat 

språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts” (Skolverket, 2017a, s.252).  

Det har visat sig att språket har stor betydelse för elevens skolframgång (Helldén et.al., 2010; 

Lindberg, 2011; Wickman & Persson, 2009). Lindberg (2011) menar att elevernas 

språkutveckling handlar om att utveckla ett varierat språkligt register samt sin förmåga att 

kunna variera och anpassa sitt språk efter olika sammanhang. Vidare menar Lindberg att 

skolspråket inte kommer lika naturligt till människor som det vardagliga språket gör och 

därmed behöver eleverna få möjlighet att kommunicera och uttrycka sig tillsammans med 

andra elever och med stöttning från läraren. Inom de naturvetenskapliga ämnena behöver 

eleverna få utveckla ett nytt språk, ett fackspråk, så att de kan förstå vad andra har att berätta 

om naturen och världen i olika sammanhang och för att eleverna ska kunna svara tillbaka på 

ett lämpligt sätt (Wickman & Persson, 2009). Thulin (2006) menar på att barn använder det 

språk de har erfarenhet av och utifrån de referensramar som undervisningen erbjuder. Det 
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betyder att lärarens språkliga kompetens utgör en central aspekt för elevernas språkliga 

utveckling. Vidare lyfter Helldén et.al. (2010) vikten i att förtydliga det ämnesspecifika 

språket eftersom ord, begrepp och termer många gånger liknar vardagsspråket, men att de 

ofta utgör olika betydelser.  

Metaforer är något som används flitigt i undervisningen för de yngre eleverna i den 

naturvetenskapliga undervisningen. Helldén et.al. (2010) menar att metaforer kan användas 

som hjälp vid förklaring av komplexa naturvetenskapliga fenomen som är svårbegripligt för 

de yngre eleverna i grundskolan. Eleverna kan med hjälp av metaforer känna en relation till 

begrepp vilket kan hjälpa eleverna att strukturera den lärda kunskapen till ett fack där eleven 

själv förstår. Metaforer är dock något som kan begränsa elevernas lärande eftersom de oftast 

inte går in på djupare och mer komplexa begrepp.  

Naturvetenskaplig undervisning i de tidiga årskurserna 
I Lgr11 står det skrivet att utbildningen i grundskolan ska främja alla elevers utveckling och 

lärande (Skolverket, 2017a). Att utbildningen även ska främja elevernas livslånga lust att lära 

är även det centralt eftersom den filosofi som finns idag om lärande, att vi lär så länge vi 

lever. Vidare framhålls det i Lgr11 att undervisningen ska anpassas till varje elevs enskilda 

behov och utifrån elevens förutsättningar, det vill säga elevens bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (ibid.).  

Den naturvetenskapliga undervisningen har varit mycket varierande genom åren där olika 

trender stått för undervisningsformer och val av undervisningsstoff. Helldén (2005) menar att 

utformningen av undervisningen i ett ämne speglar den lärandesyn som finns i samhället. 

Vilken kulturell tradition som finns inom ämnet har också haft stor betydelse vid utformandet 

av den naturvetenskapliga undervisningen (Skolverket, 2012).  

Enligt Skolverket (2012) är lärares bristande kompetens en orsak till att NO-undervisningen i 

grundskolans tidigare år har brister. Läraren kräver inte bara ämnesspecifik kompetens utan 

även ämnesdidaktisk kompetens och förståelse för att kunna optimera elevernas lärande. 

Genom att lärare känner en viss osäkerhet till den naturvetenskapliga undervisningen 

resulterar det i att undervisningen blir minimal eller ännu värre att undervisningen i många 

fall inte alls existerar (Skolverket, 2012). Det är enligt Skolverket (2012) vanligt att lärare 

utgår från NO-läromedlen i sin undervisning. De menar på att denna trend kan hänga ihop 

med lärarnas osäkerhet och bristande kompetens i ämnet, där läromedlet stöttar lärarens val 

av undervisningsinnehåll. Vidare menar Skolverket att läromedel kan vara ett bra 

komplement men där läromedlets innehåll i många fall kan upplevas meningslöst för de 

yngre eleverna, eftersom de inte kan koppla sin relation till innehållet. Istället borde 

naturvetenskap diskuteras och utgå ifrån vardagsnära problem som eleverna har en relation 

till, detta är något eleverna ser som meningsfullt och blir mer intresserade av (Skolverket, 

2012).  

Lärarens roll och uppdraget 
Lärarens roll har visat sig vara det centrala för barnets ingång till det naturvetenskapliga 

kulturarvet. Helldén m.fl. (2010) betonar lärarens roll i både förskolan och grundskolans 

tidiga år utifrån Vygotskijs kända uttryck ZPD, Zone of Proximal Development, och på 
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svenska; den närmaste utvecklingszonen. De menar på att läraren är central för elevernas 

fortsatta lärande. Lärarens roll är viktig för eleven eftersom läraren anses vara den mer 

kompetenta och därmed den person som kan skapar förutsättningar för elevens fortsatta 

utveckling. 

Gustafsson (2012) betonar lärarens uppdrag i skolan som ett dubbelt uppdrag. Det innefattar 

dels ett kunskapsuppdrag där ämneskunskaper ska förmedlas till eleverna och ett 

demokratiuppdrag där undervisningen ska utformas i demokratiska arbetsformer. I det 

demokratiska uppdraget är läroplanens värdegrund det centrala och förhållningssättet som ska 

följas i undervisningen. Uppdraget ska ses som en helhet och uppfyllas i undervisningen i 

relation till varandra, inte särskilja dem åt.  

Forskning har visat att lärares professionella kompetens har stor betydelse för elevers 

utveckling inom ett specifikt ämne. Det har visat sig att lärarens ämneskunskaper, dvs. att 

lärarens egen förståelse av begrepp, fenomen och teorier är betydelsefulla men att lärarens 

ämnesdidaktiska kompetens är avgörande för elevernas utveckling (Nordgren & Odenstad, 

2012; Skolverket, 2012). Den amerikanske forskaren Lee Shulman var den som placerade 

den ämnesdidaktiska forskningsansatsen på kartan. Han menade på att ämnesdidaktisk 

kompetens, Pedagogical Content Knowledge (PCK) på engelska, var avgörande för lärarens 

undervisning och elevens lärande. Loughran, Mulhall och Berry (2006) beskriver begreppet 

PCK så som; 

Pedagogical content knowledge (PCK) is an academic construct that represents an intriguing idea. It is 

an idea rooted in the belief that teaching requires considerably more than delivering subject content 

knowledge to students, and that student learning is considerably more than absorbing information for 

later accurate regurgitation (s.7). 

Den ämnesdidaktiska kunskapsbasen utgörs av ämneskunskaper och kunskap om 

undervisningsstrategier, teorier om lärande, läro- och kursplaner, läromedel, elevers och 

lärares förutsättningar, samt kunskap om utvärdering (Skolverket, 2012). Nordgren och 

Odenstad (2012) lyfter några ämnesdidaktiska frågeställningar en lärare måste ha klart för sig 

vid planering av undervisning som sedan speglar sig i bedömningen. Läraren måste bland 

annat fråga sig vad som är viktigt att kunna i ämnet, vilka förmågor eleverna måste utveckla 

och hur eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper. 

Studier har visat att lärare för grundskolans yngre årskurser har bristande kompetens i och om 

ämnet vilket skapar osäkerhet hos lärarna och där ämnet kan få för litet fokus i 

undervisningen (Skolverket, 2012). I Vikströms (2005) studie, som behandlar relationerna 

mellan elevers lärande och lärares undervisning och kompetens, framkom det att den 

bristande kompetensen i ämnet mynnade i en osäkerhet hos lärarna och att det var en orsak 

till att den naturvetenskapliga undervisningen inte var framträdande i undervisningspraktiken. 

I redovisningsrapporten från Skolverket (Regeringskansliet, 2009) visade de på genom 

forskning att elevernas lust att lära hade en stark koppling till lärarens egen lust till att 

undervisa i naturvetenskap och teknik. Vidare lyfter Skolverket i redovisningsrapporten 

(ibid.) att om läraren har tilltro till sin egen kompetens och en positiv attityd till 

naturvetenskap är detta något som skapar en god lärandemiljö för eleverna.  
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Skolverket (2012) lyfter fram att lärarens förhållningssätt, det vill säga attityd, val av 

ämnesinnehåll samt val av arbetssätt och arbetsformer är avgörande för elevernas 

kunskapsutveckling. Det krävs att läraren erbjuder en stimulerande undervisning som blir 

meningsfull för eleverna så att de ska kunna vara delaktiga i undervisningen och där 

elevernas nyfikenhet ska tas tillvara. Eleverna känner meningsfullhet när de kan koppla 

ämnesinnehållet till sin egen vardag, därför är det av stor vikt att utgå ifrån elevernas 

intressen och vad som är relevant för dem. Ämnesdidaktiska frågeställningar är något läraren 

måste ställa sig vid utformningen av undervisningen eftersom det kan vara avgörande för 

elevens kunskapsutveckling (Skolverket, 2012).  

Bedömning 
Bedömning är en handling och en process vi människor gör under hela vår livstid. I samhället 

är bedömning handlingar som mest förknippas med utbildningsväsendet, speciellt skolan som 

institution (Lundahl & Folke-Fichtelius, 2010). Eggen (2010) beskriver bedömning som ett 

sammansatt fenomen som har många olika syften och funktioner. Bedömning är en handling 

som förekommer inom hela utbildningsväsendet, från statliga och politiska sammanhang till 

den lokala verksamheten och den enskilda elevens prestationer. I en kunskapsöversikt 

(Skolverket, 2010) lyfts ökningen av bedömning och dokumentation i alla skolformer men 

där ökningen varit mer märkbar i förskolan och grundskolans tidiga år. Vidare menar 

Skolverket att dagens kunskapssamhälle kräver kontinuerliga granskningar och kontroller 

eftersom samhället befinner sig i ständig förändring och för att kunskapsekonomin är viktig 

för välfärden. På liknande sätt beskriver Lundahl (2014) att den ökade globaliseringen och 

ökad konkurrens på global nivå är en anledning till ett ökat behov av kontroll och bedömning 

i skolan. Forsberg och Lundahl (2006) använder begreppet styrmedia, där de menar att den 

kunskapsbedömning, som idag görs i skolorna, bidrar till den ökade styrningen av dagens 

skola. De menar att kunskapsbedömning inom de enskilda skolenheterna får konsekvenser 

som påverkar hela utbildningssystem och samhället.  

Bedömning är det begrepp som vanligast används på den lokala nivån medan granskning, 

utvärdering och inspektion är begrepp som oftast används på samhällsnivån. Dessa begrepp 

är synonymer till varandra, men det som skiljer dem åt är i vilket sammanhang de faller in. I 

denna studie är bedömning och kunskapsbedömning de begrepp som kommer användas 

eftersom det som fokuseras är lärares bedömningspraktik, nämligen vad lärare fokuserar på 

vid bedömning av enskilda elevers kunskaper. Kunskapsbedömning är ett preciserat begrepp 

av bedömning och precis som det låter betyder det att kunskap är det som ska bedömas. 

Uppslagsverket Nationalencyklopedin (NE, 2018b) beskriver kunskapsbedömningar som en 

process där det först sker en insamling av information av en eller flera individers kunskaper 

som sedan tolkas och värderas. Gyllander Torkildsen (2017, s.154) uttrycker i sin tur 

bedömning som “en värdering av en observation eller diagnos”. Nyström (2004) lyfter 

bedömning utifrån två olika perspektiv, ett snävare perspektiv och ett vidare perspektiv. I ett 

snävare perspektiv ser han bedömning som den värdering som utgörs av en individs 

prestationer i relation till bedömningsanvisningar, som sedan resulterar i omdömen eller 

poäng. I ett vidare perspektiv lyfter Nyström bedömning som en process, det vill säga en 

process med etapper. Processen i ett vidare perspektiv utgörs först av observation, sedan 

tolkning och till sist ett beslut. Undervisning och bedömning ses idag som en enhet, där 
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bedömning ska förhålla sig som en ständigt fortlöpande process i undervisningen. 

Undervisningen och bedömningen signalerar gemensamt vilken kunskapssyn och ämnessyn 

läraren har vilket i sin tur påverkar elevernas kunskapsutveckling (Nordgren & Odenstad, 

2012).  

Pettersson (2010) beskriver bedömning som något som utförs i flera steg oavsett 

bedömningens funktion. Hon synliggör processens förlopp genom ett flödesschema enligt 

följande; 

● Läroplan och kursplan 

● Verksamhets-/Undervisningsmål 

● Eleven/Barnet utvecklar olika kunskapskvaliteter 

● Vad ska bedömas? 

● Hur sker bedömningen? 

● Analys och tolkning 

● Vad är relevant att dokumentera? 

● Hur ska det dokumenteras? 

 

Processen börjar med läroplan och kursplan, vad säger dessa och hur står det sig i relation till 

undervisningen? Det andra steget handlar om vilket urval läraren har gjort av 

undervisningsstoff, vilket är målet med undervisningen? Sedan är undervisningen igång och 

här ger undervisningen möjligheter för att eleverna ska utveckla olika kunskapskvaliteter. En 

fråga läraren måste ställa sig i detta fjärde steg är vad som ska bedömas så att rätt sak bedöms 

(ibid.). Det femte steget berör vilket instrument som eleverna kan visa sina kunskaper genom. 

Efter att läraren samlat in data från eleverna genom varierade bedömningssituationer ska 

materialet analyseras och tolkas av läraren. Tolkningen ska ske utifrån de undervisningsmål 

läraren utformat och som skapades i relation till kunskapskraven. Dokumentation sker i två 

steg, dokumentation kan även ses som de data som ska samlas in genom 

bedömningsinstrumentet vilket sker före analys och tolkning. Dokumentation kan även ses 

som den sammanställning läraren gör och motiveringen för elevens nuvarande 

kunskapsutveckling (Pettersson, 2010).  

Bedömning i grundskolan 

Bedömning och dess kultur har sitt ursprung från Kina där bedömning i form av prov och 

förhör användes som selekterande instrument för att sovra bland tjänstemännen i den 

kinesiska staden (Lundahl, 2007; Pettersson, 2010). Bedömning har i alla tider haft en 

selekterande och hierarkisk funktion men något som har kommit att förändrats med den 

förändrade synen på lärande (Pettersson, 2010).  

År 1962 infördes grundskolans första läroplan tillsammans med ett nytt bedömningssystem. 

Den nya läroplanen Lgr 62 (Lgr 62) influerades av ett grupp- och normrelaterat 

bedömningssystem, vilket innebär att elevernas prestationer inte bedöms i relation till mål 

och kriterier utan att kvaliteten av prestationer jämförs eleverna emellan (Selghed, 2011). 

Detta bedömningssystem innefattade även ett betygssystem med ett begränsat antal 

betygsbenämningar. Fördelningen av betyg skulle ske procentuellt och enligt teorierna bakom 

bedömningssystemet skulle procentsatsen gälla för hela nationen (Skolverket, u.å). Att 
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procentfördelningen gällde hela nationen hade många lärare inte förstått. Vilket visade sig i 

bedömningen när procentsatsen ofta gällde inom klassen. Läraren delade ut betyg åt eleverna 

där sju procent av eleverna kunde få lägsta betyg, 38 procent kunde få ett medelbetyg och sju 

procent högsta betyg. Alla elever hade inte möjlighet till att få högsta betyg även om de 

egentligen skulle ha haft det och därmed var konkurrensen mellan eleverna hög. Detta 

bedömningssystem blev fort kritiserat eftersom konkurrensen mellan eleverna inte var 

eftersträvansvärt, istället ville man att eleverna skulle samarbeta (Selghed, 2011). Under 

1990-talet skedde en reformation inom utbildningsväsendet, där skolan gick från ett grupp- 

och normrelaterat system till en mål- och resultatstyrd bedömningspraktik. Lpo 94 var den 

första läroplanen med ett bedömningssystem som utgick från mål och kriterier, det vill säga 

att eleverna skulle bedömas enskilt i relation till kunskapskraven och inte i relation till 

varandra. I och med denna reform blev skolan decentraliserad och kommunerna fick ta ett 

större ansvar över skolans styrning. I och med decentraliseringen har de statliga kontrollerna 

ökat där skolenheterna kontinuerligt granskas eftersom alla skolor ska hålla en likvärdig 

undervisningsstandard (Vallberg Roth, 2010). Under denna tid förändrades även praktiken för 

kunskapsbedömning från att ha varit ett selekterande och sorterande verktyg till att bli ett 

verktyg som främjar lärandet (Lundahl, 2007).  

Bedömningens funktion har bland annat använts som entrébiljett eller för utträde från olika 

skolformer (Lindberg & Forsberg, 2010). Under 1940-talet infördes bland annat 

skolmognadsprov som skulle avgöra om individen var nog mogen för att börja skolan. Här 

bedömde lärarna elevernas förutsättningar, om eleverna skulle passa in i skolans verksamhet. 

Detta införande fick dock hård kritik under 60-talet som gjorde att skolmognadsprovet 

försvann och istället ersattes med inskolningsperioder (Lindberg & Forsberg, 2010). 

Bedömningen som sker för utträde från olika skolformer handlar istället om vilka kunskaper 

och förmågor eleven har utvecklat. Detta utgörs antingen av skriftliga omdömen eller av 

betyg. Betyg används som redskap för selektion vid övergångar från olika skolformer, det vill 

säga ett redskap som både tänder och släcker livschanser för olika utbildningar och 

följaktligen olika karriärmöjligheter (Lindberg & Forsberg, 2010). Under tiden då husförhör 

existerade betygsattes individerna allt tidigare och allt oftare. Detta var just av den 

selekterande orsaken, att man ville ha rätt man på rätt plats. Betygens urvalsfunktion avtog 

och regeringen började ifrågasätta betygens värde för olika åldrar. Detta resulterade i en allt 

mer begränsad bedömningspraktik, där betyg inte skulle ges lika tidigt och lika ofta. Istället 

senarelades betygsättningen och betyg skulle ges till de äldre eleverna (ibid.). Idag ges de 

första betygen i slutet av årskurs 6 och fortsätter årligen under alla högre skolformer. Synen 

om betyg lever än så länge kvar i dagens skola, där de yngsta eleverna endast tilldelas 

skriftliga omdömen. Diskussioner förs dock om tidigarelagd betygsättning i den svenska 

grundskolan. Under 2017 fick Skolverket ett uppdrag från regeringen att starta en 

försöksverksamhet där de under fyra år ska se hur betyg lämpar sig för elever i årskurs 4 och 

5 (Skolverket, u.å). Eftersom försöksverksamheten endast har varat i några månader så finns 

inga resultat ännu att tillgå.  
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Uppfattningar kring bedömning 

I en studie lyfter Törnvall (2001) både lärares och elevers uppfattningar av bedömning och 

prov. Det visade sig att yngre elever oftast förstår när de blir formellt bedömda medan den 

informella bedömningen inte framgår lika tydligt. Den föreställning som majoriteten av 

eleverna hade om varför de blev bedömda i skolan var för att lärarna skulle veta vilka 

kunskaper som eleverna hade och att eleverna skulle bli medvetna om vad de kan när de kan 

någonting specifikt. Den uppfattning lärarna hade om bedömning var att prov var den 

bedömningsform som skulle användas och att detta skulle stödja elevernas 

kunskapsutveckling. Törnvall (2001) beskriver lärarnas uppfattningar av bedömning ur fyra 

kategorierna; undervisningsrelaterad bedömning, elevrelaterad bedömning, föräldrarelaterad 

bedömning och resursrelaterad bedömning. Undervisningsrelaterad bedömning innebär att 

bedömning görs både formativt och summativt för att lärarna själva ska kunna justera 

undervisningen efter elevernas kunskaper och prestationsförmåga. Med en elevrelaterad 

bedömning menas att bedömningen som görs ska öka elevernas vilja att prestera och 

uppmuntra dem till fortsatt måluppfyllelse. Föräldrarelaterad bedömning innebär att 

bedömning i form av prov och provresultat kan ligga som underlag vid utvecklingssamtal 

eller andra tillfällen när föräldrar ska vara uppdaterade angående sina barns skolprestationer. 

Resursrelaterad bedömning är enligt lärarna i Törnvalls (2001) studie vanligt förekommande i 

grundskolans lägsta åldrar. Bedömning i detta slag bildar ett underlag för elevers 

resurstilldelning ifall läraren upplever att eleven inte når måluppfyllelsen och behöver extra 

stöttning av något slag.  

I Yaos (2015) intervjustudie med en fokusgrupp av lärare får vi också en bild av hur lärare 

ser på bedömning. I sin studie får några lärare som uppgift att definiera begreppet assessment 

utan litteraturens hjälp. Lärarna beskrev begreppet assessment som “an effort by instructors 

to check the status of student learning”(ibid, s.53). Fokusgruppen kunde gemensamt 

konstatera att begreppets betydelse har vidgats än att bara framstå som ett test i klassrummet. 

Lärarna talade om bedömning som att det är ett verktyg för de själva för att veta om de har 

undervisat på ett begripligt sätt för eleverna.  

Gyllander Torkildsen (2017) menar på att lärare utöver sitt kunskaps- och demokratiuppdrag 

även har ett dubbelt bedömningsuppdrag. Hon beskriver lärarens dubbla bedömningsuppdrag 

som summativt och formativt. Det summativa uppdraget innebär att läraren ska kunna 

summera en elevs utveckling i relation till de kunskapskrav som finns i styrdokumenten. 

Genom det formativa uppdraget ska bedömning inkluderas och pågå fortlöpande i 

undervisningspraktiken, för att stödja elevens fortsatta utveckling. Kunskapsbedömningens 

funktion hjälper inte bara läraren att stötta elevens utveckling, utan ger även ett underlag för 

bedömningen av om eleverna får en likvärdig utbildning (Hult & Olofsson, 2017).  

I Lgr11 (Skolverket, 2017a) finner vi att lärarens uppdrag är att både muntligt och skriftligt 

kunna utvärdera elevernas kunskapsutveckling vilket ska ske på ett allsidigt sätt samt i 

relation till kunskapskraven. Den individuella utvecklingsplanen som utarbetas till varje elev 

ska vara framåtsyftande och främja elevernas fortsatta utveckling, både kunskapsmässigt men 

även socialt. Denna information måste delas fortlöpande med den eleven det rör och dennes 

vårdnadshavare, vilket brukar ske genom återkommande utvecklingssamtal. 
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Utvecklingssamtalet är ett samtal där elevens kunskaps- och sociala utveckling ska vara i 

fokus och kravet är att utvecklingssamtal måste hållas minst en gång per termin (SFS 

2010:800). Eleverna ska även genom undervisningen få möjlighet att utveckla sin förmåga 

till självbedömning där eleven ställer “egna och andras bedömning i relation till sina egna 

arbetsprestationer och förutsättningarna” (Skolverket, 2017a, s.18).  

Idag är bedömning en handling som sker dagligen i undervisningspraktiken och enligt Klapp 

Lekholm (2010) finns det många faktorer som påverkar lärarens bedömningar. Vidare menar 

Klapp Lekholm att elevernas olika förutsättningar är något som påverkar bedömningarna men 

även lärarens förhållningssätt och kompetens. Lärare förväntas ha kompetens om bedömning 

men även hur olika bedömningar påverkar eleverna på olika sätt. Externa faktorer har också 

stor påverkan på bedömningen som sker i skolans verksamhet, exempelvis de stora 

internationella kunskapsmätningarna PISA (Programme for International Student 

Assessment) och TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). 

Lundahl (2007) lyfter hur kunskapssynen har förändrats i skolan sedan 1940-talet. Under den 

tiden låg fokus mest på att eleverna skulle lära sig fakta- och stoffkunskaper och under denna 

period sågs individen som problemet om eleven inte hade lärt sig det stoff som undervisades. 

Idag bedöms elevernas kunskaper och färdigheter, där bedömningen utgår ifrån att se hur 

eleven kan använda sina kunskaper. Vidare menar Lundahl att det är skolan som bär ansvaret 

om eleven inte lär sig, det är undervisningen som ska anpassa sig efter eleven och inte 

tvärtom. 

Bedömning i grundskolans tidigare årskurser 

Eleverna i grundskolans lägre årskurser betygsätts inte. Syftet med bedömning i de lägre 

åldrarna är istället att ge en bild av att eleven och undervisningen är på rätt väg mot 

måluppfyllelsen (Lindqvist, 2003). I och med att undervisningspraktiken har ändrats har även 

bedömningspraktiken gjort det. Kunskapsbedömning kan ha olika syften beroende på när 

bedömningen görs. Förr kopplades inte bedömning till lärande utan istället var bedömning en 

handling som bara den ansvarige läraren gjorde för att summera elevernas prestationer. 

Bedömningarna var summativa, vilket innebär att bedömningarna sker efter ett avslutat 

arbetsområde eller efter ett specifikt provtillfälle. Den prestation en elev gjort summeras i 

form av betyg eller ett slutgiltigt omdöme, vilket innebär att eleven inte kan påverka sin 

utveckling under lärandeprocessen. Även om denna sortens bedömning finns kvar i 

skolverksamheten är den inte lika förekommande som tidigare. Idag finns en annan syn kring 

bedömning och dess funktion, där bedömning och lärande går hand i hand. Den syn som 

speglar skolan i dag är att eleverna ska ta ett större ansvar för sitt eget lärande och därmed 

krävs att bedömningen är en integrerad del av undervisningen. Det som förespråkas idag är 

att bedömning ska ske för lärandet (Lundahl, 2014). Bedömning ska vara en rutin i 

undervisningen där eleverna successivt ges feedback av läraren för att eleven på egen hand 

ska kunna reglera sitt lärande. Denna bedömningskultur kräver att läraren är insatt i hur 

styrdokumenten kan tolkas eftersom läraren ska hjälpa eleven att förstå kriterier i 

kursplanerna (Hult & Olofsson, 2017). I grundskolans tidiga åldrar används oftast summativa 

bedömningar på ett formativt sätt. De summativa bedömningar som görs i grundskolans 

tidiga år är oftast kopplat till elevernas individuella utvecklingsplan. Detta ses som en 
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summativ bedömning men som ska användas formativt eftersom denna utvecklingsplan ska 

vara framåtsyftande och vara en hjälp för elevens fortsatta lärande. I slutet av årskurs 3, när 

de nationella proven i svenska och matematik är skrivna, görs en summerande bedömning av 

elevens kunskaper i form av skriftliga betygsliknande omdömen. Eftersom eleverna inte ska 

få några betyg förrän i slutet av årskurs 6 så rekommenderar Jönsson (2013) att 

bedömningarna innan dess genomförs för ett formativt syfte.  

Johansson (2015) undersökte i sin studie hur validiteten av lärarnas bedömningar av elevers 

läs- och skrivkunskaper i årskurs 3 ser ut. Underlaget han utgick ifrån i sin studie var 

studierna från PIRLS (The Progress in International Reading Literacy Study) 2001. I PIRLS 

studie var Sverige det land där årskurs 3, både elever och lärare, var det urval som skulle 

delta. Det visade sig att validiteten inte var tillitsfull eftersom bedömningarna var ojämlika i 

relation till varandra. Johansson lyfter styrdokumentens diffusa formuleringar och 

svårigheterna med att tolka dem som ett motiv till att lärarna inte gör likvärdiga 

bedömningar. Han framhåller även att vissa aspekter som inte rör elevernas 

kunskapsutveckling inkluderas i bedömningarna. De aspekter som inkluderades var 

exempelvis elevernas socioekonomiska bakgrund och elevens kön. Trots att pojkarnas och 

flickornas provresultat i PIRLS var likvärdiga, så fick flickorna en högre bedömning av 

lärarna (ibid.). Eftersom lärare även har olika referensramar vid bedömning så kan en elev 

med ungefär samma kunskaper få olika bedömningar. Det visar sig även i Johanssons studie 

att lärare upplever en svårighet att bedöma andra lärares elever.  

I Erikssons (2012) studie intervjuades nio grundskollärares uppfattningar och upplevelser av 

bedömning. Eriksson fann skillnader mellan lärarnas olika beskrivningar av bedömning. Det 

visade sig att olika årskurser och olika ämnesfokus medförde skillnader i bedömningens 

praktiska genomförande och hur bedömning upplevdes. Majoriteten av lärarna i studien 

upplever bedömningsuppdraget som komplext men viktigt eftersom bedömning kan 

kontrollera om eleverna hänger med och förstår undervisningens innehåll. Det lärarna anser 

vara komplext med bedömning och som utgör ett hinder är tiden som ägnas åt bedömning, 

likvärdighet i bedömningarna, hur eleverna med hjälp av bedömning kan stöttas i sin 

utveckling samt att kunskapskraven upplevs som diffusa. Det som utmärker bedömning i 

grundskolans yngsta år är att bedömningspraktiken oftast sker utifrån samtal där läraren får 

möjlighet att få en inblick i elevers förståelse och progression. Att bedömningen oftast är 

dialog- och observationsbaserad i grundskolans tidigare årskurser beror på att eleverna inte 

har utvecklat något skriftspråk. Eriksson (2012) poängterar att detta är något som är mest 

framträdande i årskurs 1 och 2, och att mer skriftliga bedömningsformer tillkommer i årskurs 

3. Att inte prov i skriftlig form finns som alternativ för de yngre åldrarna utgör enligt 

Erikssons (2012) studie ett hinder för lärare eftersom det muntliga bedömningsunderlaget inte 

anses tillräckligt för bedömningarna. Gemensamt för alla lärare i studien är att bedömning är 

en fortlöpande process i undervisningspraktiken, oavsett årskurs liksom att informell 

bedömning är den vanligast förekommande bedömningsformen i grundskolans tidigare år 

(Eriksson, 2012).  
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Bedömning i NO-ämnena i grundskolans tidiga årskurser 

Den bedömning som förespråkas för de tidigare årskurser för NO-ämnena är den bedömning 

som har ett formativt syfte (Jönsson, 2013). Vidare menar Jönsson på att eleverna inte förrän 

årskurs 6 ska få sina första betyg och därför finns det ingen vits med ett rent summativt syfte 

med bedömningen. Formativ bedömning är något som stärker elevernas fortsatta lärande och 

som medför stora fördelar om det integreras i undervisningen. När lärarna bedömer eleverna 

krävs det att läraren vet med sig vad som ska bedömas. Därefter måste eleven få möjlighet att 

uttrycka sig på ett sådant sätt att dessa kunskaper och färdigheter visar sig. Eftersom eleverna 

ska bedömas kontinuerligt i undervisningen är det viktigt att eleverna får möjlighet att visa 

sin utveckling genom olika uttrycksformer och valet av olika uppgifter blir därför högst 

relevant (Pettersson, 2010). I Skollagen (SFS 2010:800) framgår det i 10 kap 13 § att läraren 

för årskurserna 1-5, en gång per läsår ska utforma omdömen om elevens kunskapsutveckling 

i varje ämne som eleven får undervisning i och där omdömena ska skrivas i relation till 

ämnets specifika kunskapskrav.  

Jönsson (2013) redogör i Bedömning i NO om skillnaden mellan traditionell bedömning, det 

vill säga bedömning som generellt sker i alla skolans ämnen, och bedömning specifikt i NO. 

Det som skiljer traditionell bedömning mot bedömning i de naturvetenskapliga ämnena är att 

bedömningen i de naturvetenskapliga ämnena utgår ifrån elevernas förmågor att kunna 

använda sina ämnesspecifika kunskaper i olika situationer. Vidare menar Jönsson att det inte 

räcker att eleven återger fakta som eleven memorerar från litteratur. Eleven ska istället ha 

tillägnat sig kunskap på ett sådant sätt att eleven kan sätta in kunskapen i nya sammanhang 

och i olika situationer. I traditionell bedömning bedöms de faktakunskaper en elev har lärt 

sig. I Erikssons (2012) studie framgår det att lärarna betonar NO-ämnena som svårare att 

bedöma jämfört med matematikämnet. Lärarnas åsikter grundar sig på att matematik är ett 

kärnämne med högre status och att matematik är ett ämne där prov och diagnoser står för 

bedömningsunderlaget. 

År 2012 genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av undervisningen i NO i 

grundskolans tidigare årskurser. Skolinspektionen gjorde en slumpmässig selektering av 30 

grundskolor, en blandning av både kommunala och fristående grundskolor, och där 

respektive skolhuvudman skulle delta. Det resultat som framgick utifrån inspektionerna 

beskrevs som oroväckande. Det visade sig att många av skolorna prioriterade matematik och 

svenska och på bekostnad av NO, i såväl undervisning som dokumentation. Detta skedde 

trots att NO ska ha en garanterad plats i undervisningen, där 143 timmar ska fördelas över 

årskurserna 1, 2 och 3(Utbildningsdepartementet, 2016). I samma studie framgick det att 

rektorn på vissa skolor hade beslutat att lärarna inte behövde skriva några omdömen i NO till 

eleverna som gick i årskurs 1 och 2. Motivet för detta beslut var att undervisningen ändå bara 

handlade om svenskämnet och att många lärare såg det som svårt att avgöra vad eleverna kan 

i NO när de är så små. Under utvecklingssamtalen fanns det oftast inget omdöme om elevens 

kunskapsutveckling i NO-ämnena. Utvecklingssamtalen utgick istället från elevens 

personliga egenskaper samt vad undervisningen behandlat och vad undervisningen 

fortsättningsvis ska behandla. Ändå kunde både rektorer och lärare ge försäkringar på att 

måluppfyllelsen i NO för dessa årskurser var till hundra procent uppfyllt (Skolinspektionen, 
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2012). Skolinspektionen påpekade att detta resultat inte skulle ses som en nationell trend men 

att möjligheten att detta kan visa sig i andra verksamheter är stort.  

Bedömningsstöd 

Jönsson (2013) lyfter användandet av bedömningsmatriser och förklarar det som ett 

instrument som stödjer en lärares bedömningsarbete. I en matris är kunskapskrav och kriterier 

förtydligade vilket även kan stödja elevens utveckling. Vidare nämner Jönsson att matriser 

kan stötta en lärare att göra kvalitativa bedömningar. Han menar att matriser oftast innehåller 

fler än en nivå som gör att läraren kan placera en elevs prestationer i en kategori. Detta är 

även användbart för eleven eftersom eleven då får möjlighet att se olika kvalitetsskillnader 

och vad som krävs för att nå goda resultat.  

På Skolverkets bedömningsportal finns bedömningsstöd som kan stötta lärarens bedömningar 

i de olika ämnena. Vi finner bland annat ett underlag som är ett nationellt diagnostiskt 

underlag specifikt för NO i årskurserna 1-6 (DiNO). Ett exempel visas i figur 1 på en 

bedömningsmatris från DiNO avseende förmågan att beskriva och förklara. Här kan eleverna 

bedömas utifrån tre kvalitativt skilda nivåer. Första nivån kräver att eleven kan beskriva och 

förklara på ett grundläggande sätt, det vill säga att beskrivningen eller förklaringen inte 

behöver vara fullständig eller korrekt och där eleven kan använda sig av vardagligt språk 

samt utgå ifrån egna erfarenheter. Till andra nivån ökar kraven, det vill säga att elevernas 

förklaringar måste ha ökat i kvalité. Denna nivå är en blandning av första och tredje nivån. 

Den andra nivån innehåller samma kriterier som fanns på första nivån men där ytterligare ett 

kriterium tillkommit. Kriteriet som tillkommer innebär att eleverna även ska kunna inkludera 

naturvetenskaplig kunskap. Den tredje nivån höjer nivån ytterligare där beskrivningen och 

förklaringen måste vara ännu mer komplex än de andra nivåerna. Eleverna ska kunna 

använda relevant naturvetenskaplig kunskap på rätt sätt. De ska även kunna beskriva och 

förklara på ett lämpligt sätt.  

 

Figur 1. Exempel på en matris. Hämtad från Skolverkets bedömningsportal, (Skolverket, 2018). 
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Jönsson (2017) som deltagit i utformningen av DiNO-materialet menar att matrisen i figur 1 

har utformats för ett generellt bruk, det vill säga en generell matris som kan användas på fler 

än en uppgift. Matrisen i figur 1 är ett exempel på en generell matris som ingår i DiNO-

materialet. Hade matrisen istället varit en uppgiftsspecifik bedömningsmatris hade den endast 

varit användbar för en särskild specifik uppgift. En fördel med att använda generella 

bedömningsmatriser är att en och samma matris blir användbar i olika sammanhang, för olika 

uppgifter, vilket är tidsbesparande (ibid).  

Bergvall, Lavett Lagerström och Andrée (2018) granskar i sin studie uppgifter inom DiNO-

materialet och undersöker vilket stöd det erbjuder för bedömning av elevernas förmåga att 

utföra systematiska undersökningar. Materialet Torka våta handdukar som är avsedd för 

årskurs 4-6 provades på elever i årskurserna 4, 6 och 8. Uppgiftens ändamål är tänkt att stödja 

lärares bedömning av elevers förmåga att utifrån en given frågeställning dels kunna ställa en 

hypotes och dels planera en systematisk undersökning. Av resultatet framgick det att olika 

elevgrupper hanterade materialet på skilda sätt. DiNO-materialet granskades kritiskt i studien 

och Bergvall et.al menade att utformningen av uppgifterna begränsade bedömningen av 

elevers förmåga att genomföra systematiska undersökningar. Det beroende på att 

vardagsanknytningen i uppgiften var så vardaglig och igenkännande för eleverna att det inte 

bjöd in till att utföra uppgiften (Bergvall, Lavett Lagerström & Andrée, 2018).  

Fenomenografisk forskningsansats 
Den fenomenografiska ansatsen är den teoretiska utgångspunkt som kommer ligga till grund 

för denna studie. Fenomenografi är en kvalitativt inriktad forskningsansats som används för 

att identifiera, formulera och hantera forskningsfrågor som har en relevans i pedagogiska och 

didaktiska sammanhang (Marton & Booth, 2000; Uljens, 1989). Professor Ference Marton 

grundade, tillsammans med sin forskargrupp, den fenomenografiska forskningsansatsen. 

Deras primära intresse var att studera människors lärande vilket krävde en forskningsansats 

som kunde lämpa sig för detta ändamål (Patel & Davidson, 2011). 

Uppfattning(ar) är centrala begrepp i den fenomenografiska ansatsen (Uljens, 1989). Marton 

och Booth (2000) syftar på att uppfattningar är beroende av erfarande. Får vi inte erfara något 

så kan vi heller inte uppfatta detta något. Enligt Uljens (1989) är en uppfattning i den 

fenomenografiska ansatsen dock inte densamma som i ett vardagligt sammanhang. En 

uppfattning i vardagen är oftast värdeladdat, det vill säga att någon har en uppfattning om att 

något är bra eller dåligt alternativt fint eller fult. Ur ett fenomenografiskt perspektiv är 

begreppet uppfattning en individs kunskapsmässiga förståelse av något specifikt fenomen, 

exempelvis; hur ett barn uppfattar matspjälkningssystemets process. Uljens (1989) menar på 

att vi människor uppfattar saker i vår omvärld och att våra uppfattningar skapar mening till 

vår omvärld. Vidare betonar UIjens att denna relation samtidigt skapar en ram för hur och 

vad för typ av kunskap som bildas. 

Det intressanta att studera för en forskare inom den fenomenografiska ansatsen är individers 

uppfattningar av olika fenomen som upplevs i vår omvärld (Marton & Booth, 2000; Uljens, 

1989). Det är inte intressant i dessa sammanhang att veta hur något egentligen är (Kroksmark, 

1987). De erfarenheter en individ har genererar i hur den individen upplever något och till 

följd handlar och agerar. Enligt Patel och Davidson (2011) utgör den fenomenografiska 
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ansatsen att när vi lär oss så förändras vår relation till fenomenet. Linde (2012) betonar 

relevansen av att studera utifrån en fenomenografisk ansats i utbildningssammanhang. 

Ansatsen kan användas för att avgöra var eleven befinner sig i utvecklingen i början av ett 

nytt arbetsområde eller under arbetsprocessen för att se hur elevens lärande befinner sig i 

relation till lärandeobjektet.  

När en datainsamling har ägt rum är det dags för studiens analysarbete. Alexandersson (1994) 

beskriver analysarbetet i två steg. Det första steget innebär att identifiera en helhet i alla 

utsagor för att i det andra steget beskriva de enskilda delarna, där forskaren gör jämförelser 

mellan de utsagor som visat sig i datamaterialet. Vidare menar Alexandersson att 

beskrivningarna och de olika uppfattningarna i den insamlade datan skapar ett mönster som 

man sedan för in i så kallade beskrivningskategorier. Marton och Booth (2000) menar att en 

persons uppfattningar och erfarenheter av ett och samma fenomen inte är fullständigt 

eftersom denna person ser fenomenet från sitt perspektiv med sin bakgrund och sina 

erfarenheter. Sammanställningen av dessa beskrivningskategorier, som ger olika 

uppfattningar av ett fenomen, ger oss tillsist ett underlag med många utsagor som i 

fenomenografiska undersökningar kallas för utfallsrum (ibid.).  
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Metod 
För att få svar på studiens frågeställningar genomfördes datainsamling i två steg. I det första 

steget intervjuades sju elever i årskurs 4 om vattnets fasförändringar. Dessa intervjuer 

transkriberades till ett bedömningsunderlag för de lärare som intervjuades i steg två. I andra 

steget utgjordes huvudstudien och innebar att fem lärare fick i uppgift att bedöma de 

transkriberade elevintervjuerna. Under detta avsnitt redogörs studiens forskningsansats, etiska 

överväganden, urval, datainsamlingsmetod samt studiens genomförande.  

Forskningsansats 
Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur lärare i grundskolans tidigare år kan 

bedöma elevers kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 1–3. Frågeställningarna 

som skulle besvaras var på vilka kvalitativt olika sätt lärare i grundskolans tidigare år 

bedömer elevers förståelse av ett naturvetenskapligt fenomen. När lärarna i studien bedömde 

elevernas förståelse skulle även den andra frågeställningen besvaras, vad lärarna framhåller 

som särskilt central ämnesspecifik kunskap för det specifika ämnet. Det fenomenografiska 

förhållningssättet var därför det som lämpade sig bäst. Enligt Uljens (1989) är avsikten med 

fenomenografiska studier “den variation som visar sig av uppfattningar som en bestämd 

population företräder beträffande något fenomen i sin omvärld” (s.81). 

Undersökningsgruppen utgjordes av fem lärare och fenomenet av lärarnas olika uppfattningar 

om bedömning av elevernas förståelse av ett naturvetenskapligt fenomen. Lärarna skulle även 

beskriva vilken ämnesspecifik kunskap som de upplevde som central i ämnet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

När forskning ska bedrivas och om någon utöver forskaren själv ska delta i studien måste en 

forskare alltid ta ställning till forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare 

lyfter Vetenskapsrådet (2002) två krav som samhället ställer på forskning. Det ena kravet är 

forskningskravet och det andra är individskyddskravet. Forskningskravet innebär att 

samhället har ett krav på att forskning måste bedrivas eftersom samhället är i behov av 

utveckling och förbättring i alla sammanhang. Individskyddskravet innebär i sin tur att 

samhällets medlemmar och de personer som deltar i en studie behöver skydd så de inte på 

något sätt blir negativt utsatta. När en studie innefattar deltagande personer krävs det att deras 

integritet skyddas. Därför finns det vissa regler och etiska överväganden en forskare måste 

förhålla sig till. Individskyddskravet är det som är grundläggande gällande humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning och det etiska beaktandet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vetenskapsrådet (2002) redogör för fyra grundläggande individskyddskrav som måste 

beaktas vid forskning där människor är deltagande eller informationsgivare i studien. De fyra 

kraven utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att intervjudeltagarna blir informerade innan deras deltagande om 

studiens syfte och vilket syfte deras deltagande har. Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska 

intervjupersonerna även informeras att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta sitt deltagande när de vill samt att inga medföljande konsekvenser påverkar den 

deltagande om ett eventuellt avhopp sker. Detta krav uppfylldes där eleverna först fick 
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muntlig information om studien och där eleverna tillsammans med sina vårdnadshavare fick 

ta del av ett informations- och samtyckesformulär (Se bilaga 1). Lärarna i studiens andra del 

fick också ta del av ett informations- och samtyckesformulär som var anpassat för just deras 

deltagande (Se bilaga 2). Genom Samtyckeskravet kunde deltagaren själv bestämma över sitt 

deltagande, det vill säga om de ska delta, hur länge de ska delta och på vilka villkor de ska 

delta i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylldes genom att alla parter fick 

bevilja sitt deltagande genom att signera sitt namn i respektive informations- och 

samtyckesformulär. Eftersom eleverna var under 15 år så var vårdnadshavarnas medgivande 

viktigt. Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som finns om deltagarna i studien ska 

behandlas konfidentiellt, det vill säga på ett säkert sätt och inte föras vidare. Ingen obehörig 

ska ha möjlighet identifiera eller att erhålla information om någon person i studien. Detta 

kräver en säker avidentifiering och lagring av informationen. Avidentifiering skedde på all 

insamlad data, där respektive elev fick benämnas med en siffra från ett till sju och där lärarna 

fick benämnas med fingerade namn vilket framgår i tabell 1. Däremot informerades lärarna 

att information som kön och antal år i yrket kunde bli framträdande i rapporten. Detta fick 

lärarna information om i sina informations- och samtyckesformulär. Slutligen innebär 

Nyttjandekravet att den information som deltagarna framför eller uppgifter om deltagarna 

bara får användas för den specifika forskningen. Informationen får heller inte användas för 

beslut eller åtgärder som påverkar den deltagande, om inte den person det gäller beviljar det 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta framgick i informations- och samtyckesformulären för alla 

parter, liksom att all insamlad data endast skulle komma att användas för denna studie och 

ingenting annat. När det inspelade intervjumaterialet hade textats så raderades filerna och när 

examensarbetet blev godkänt så raderades alla transkript.  

Datainsamling 
I denna studie gjordes två datainsamlingar, i studiens första del gjordes en datainsamling med 

elever och i studiens andra del gjordes en datainsamling med lärare. Dessa datainsamlingar 

krävde olika urval, ett elevurval och ett lärarurval. Båda urvalen utgjordes av ett 

bekvämlighetsurval vilket innebär att forskaren får använda sig av de personer som för 

tillfället är tillgängliga för studien (Bryman, 2011). Enligt Trost (2010) är bekvämlighetsurval 

en vanlig och praktisk metod att använda sig av vid kvalitativa undersökningar. När det gäller 

kvalitativa undersökningar nämner både Trost och Alexandersson (2010;1994) att det helst 

ska finnas en heterogen spridning där det finns en variation mellan deltagarna, det vill säga 

att det ska finnas en blandning av båda könen, olika kulturer och gärna deltagare med olika 

erfarenheter. De menar på att detta kan vara en faktor som kan ge en variation i 

intervjupersonernas respons. 

När en undersökning görs och där information ska samlas in beror ens metodval helt och 

hållet på undersökningens ändamål (Trost, 2010). Det är forskningens syfte och 

frågeställningar som avgör vilken metod som ska användas. I forskning är kvalitativ och 

kvantitativ två centrala begrepp, om forskningen håller en kvalitativ inriktning eller en 

kvantitativ inriktning. Det som utmärker kvalitativ inriktad forskning jämfört med en 

kvantitativ inriktning är dess olika funktioner att generera, bearbeta och analysera 

informationen i undersökningen (Patel & Davidson, 2011). I kvalitativ forskning samlas 

informationen oftast in genom metoder där materialet blir rikt på information och där 
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informationen oftast utgörs av uppfattningar och beskrivningar som erhålls genom 

exempelvis intervjuer. I en kvantitativ forskning är oftast den metod som används sådana som 

kan samla in ett stort underlag vilket oftast brukar generera mätbar information som 

exempelvis enkäter. Eftersom studiens syfte och forskningsfrågor är av den form, att lärare 

ska bedöma elevers kunskaper där läraren kvalitativt motiverar upplevelsen av en elevs 

naturvetenskapliga kunskaper, så är den fenomenografiska ansatsen lämpad för 

undersökningens båda delar. I den fenomenografiska ansatsen används oftast kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod och denna form av intervju lämpar sig 

på båda datainsamlingarna. En kvalitativt inriktad intervju innebär att frågeställningarna är 

öppna vilket gör att intervjupersonen kan beskriva sin uppfattning med sina egna ord, vilket 

resulterar i ett innehållsrikt material (Patel & Davidson, 2011). Med en semistrukturerad 

intervju menas att intervjun är strukturerad, där öppna frågor ställs inom en viss ram men 

utan givna svarsalternativ. I kvalitativa studier brukar intervjuaren skapa en intervjuguide för 

att strukturera upp vilka frågeområden som intervjun ska behandla. Enligt Trost (2010) ska en 

intervjuguide vara kort och lyfta stora delområden. Vidare menar Trost att intervjuguiden ska 

ses över efter någon enstaka intervju för att korrigera frågorna inför kommande intervjuer.  

Bryman (2011) framhåller att forskare som utför kvalitativa intervjuer oftast brukar använda 

sig av någon slags inspelningsinstrument. Vidare menar Bryman att detta tillvägagångssätt är 

nödvändig för analysarbetet eftersom ljudinspelningen kan bevara intervjupersonens exakta 

svar vilket är betydelsefullt för en så fullständig analys som möjligt. Trost (2010) lyfter 

ljudinspelningens för- och nackdelar som tillvägagångssätt i en intervju. Fördelarna med 

denna form av inspelning är att forskaren i efterhand kan lyssna på intervjun flera gånger 

vilket betyder att forskaren inte behöver fokusera på att anteckna eller minnas samtalet i 

detalj. Ljudinspelning kan även vara utvecklande för den som intervjuar eftersom 

ljudupptagningen innehåller mycket information om hur intervjun kan justeras eller 

utvecklingspotentialen för att jag skulle bli en bättre intervjuare. Nackdelarna är att all mimik 

går förlorad vid utskriften, arbetet med att lyssna och transkribera är tidskrävande och det kan 

vara förödande för studien om det visar sig att tekniken inte fungerar (ibid.). Inspelning av 

olika slag kan även påverka intervjupersonen negativt genom att intervjupersonen blir nervös 

och kan känna oro över att bli inspelad (Bryman, 2011; Trost, 2010). Skulle det vara så att 

intervjupersonen bestämt vägrar ljudupptagning så måste detta beaktas. 

Trost (2010) lyfter fram intervjuns miljö som avgörande vid en intervju. Intervjupersonen 

måste känna en trygghet vilket miljön runt omkring kan påverka. Olika platser kan utgöra 

mer maktkänsla än andra platser, vilket kan påverka intervjupersonens utsagor. Vidare menar 

Trost att miljön ska vara ostörd där inget ska få påverka intervjutillfället. Med dessa kriterier 

är det svårt att hitta en optimal miljö som ska vara tillfredsställande för alla parter. 

Datainsamling eleverna 

Urval av elever 

För att studiens frågeställningar skulle kunna besvaras fordrades ett bedömningsunderlag. För 

att detta bedömningsunderlag skulle bli trovärdigt fanns endast ett alternativ och det var att 

elever skulle få bidra med sina kunskaper. Den första avgränsningen som gjordes var vilken 

åldersgrupp studien skulle vända sig till. Här var det viktigt att eleverna skulle ha fått 

undervisning om det lärandeobjekt intervjun skulle behandla. Detta kunde i princip garanteras 
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om elever från årskurs 4 skulle delta, eftersom eleverna skulle ha uppnått det specifika 

kunskapskravet för årskurs 3. För denna studie var det mindre viktigt vilka elever från 

grundskolans årskurs 4 som skulle vara respondenter. Här fanns inga krav på heterogen 

spridning, utan det som blev viktigt var att det skulle finnas en variation i elevernas förståelse 

av samma fenomen. Detta gjordes på ett effektivt sätt genom ett bekvämlighetsurval, där en 

förfrågan skickades till en skola som jag var bekant med sedan innan studien. För att 

bedömningsunderlaget skulle bli rikt på information och där informationen skulle utgöra 

variation, ville jag ha minst sex elever som frivilligt kunde bidra med sina kunskaper till 

bedömningsunderlaget. Studien fick totalt sju elever som ville bidra med sina kunskaper.  

Datainsamlingsmetod eleverna 

För att datamaterialet skulle bli rikt med elevers kunskaper om ett specifikt lärandeobjekt så 

ansågs intervjuer vara den mest lämpliga datainsamlingsmetoden. Ett papper-och-penna prov 

hade inte varit lämpligt för eleverna i detta sammanhang. Dels hade det tagit längre tid från 

provkonstruktion till färdigskrivna prov och dels hade inte materialet blivit lika rikt på 

information som det blev med intervjuer. Att intervjua barn kräver mer motivation från 

intervjupersonen till skillnad från vuxna respondenter (Trost, 2010). Vidare hävdar Trost att 

papper och pennor kan vara en fördel för att barn ska kunna uttrycka sig. Därför fick eleverna 

i denna studie också möjlighet att uttrycka sig genom att rita bilder och förklara sin bild. Att 

eleverna fick möjlighet till detta uttryckssätt var dels för att eleverna är små som gör att en 

bild kan hjälpa dem att förklara sina tankar och dels för att eleverna har möjligheter att visa 

sina kunskaper på olika sätt eftersom alla elever inte är verbala. 

Genomförande i studiens första steg - Elevintervjuer 

Denna studies lärandeobjekt fokuserar på vattnets fasförändringar. Lärarna i studiens andra 

del var i behov av ett bedömningsunderlag eftersom deras uppgift var att bedöma elevers 

naturvetenskapliga kunskaper. Därför gjordes en förstudie där jag skapade ett underlag som 

lärarna skulle kunna använda sig av vid bedömningsarbetet. Lärandeobjektet valdes utifrån de 

kunskapskrav som finns för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3, vilket var vattnets 

fasförändringar. Först utformades ett informationsbrev till klassläraren och ett informations- 

och samtyckesformulär till eleverna och deras föräldrar. Sedan kontaktades en rektor via 

mejl, där studiens syfte beskrevs. Rektorn vidarebefordrade mejlet till den lärare som var 

ansvarig för skolans årskurs 4. Anledningen till att elever i årskurs 4 fick bidra med 

kunskaper till bedömningsunderlaget var för att de redan skulle ha uppnått kunskapskraven 

för årskurs 3.  

Efter ett godkännande från klassens lärare bokades en tid då jag kunde komma till klassen för 

att informera om studien och en tid då jag skulle göra min undersökning. Under första mötet 

med eleverna informerades eleverna om vad som gällde angående studien, men där studiens 

lärandeobjekt inte avslöjades. Samtyckesformulär lämnades till alla elever i klassen, så att 

elevernas vårdnadshavare kunde få information och ge ett medgivande om elevens 

deltagande. Dagen då intervjuerna skulle genomföras hade sju elever, genom 

samtyckesformuläret, beviljats deltagande i studien. Intervjuerna genomfördes i ett mindre 

konferensrum i skolan, vilket kan ses som en lugn intervjumiljö som Trost (2010) menar är 

avgörande för informanternas upplevelse av trygghet. Innan respektive intervju började 
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ställde jag i ordning konkret material i form av isbitar, ett vattenglas och en vattenkokare med 

kokande vatten. Trost (2010) lyfter betydelsen av att intervjuer med barn måste förhålla sig 

konkret. Därför fanns det att tillgå en bild av en vattenmolekyl-modell som eleverna skulle få 

ta del av vid sista intervjufrågan om de inte visste hur en modell av en vattenmolekyl såg ut. I 

början av varje intervju avslöjades lärandeobjektet, vattnets former och fasförändringar. 

Eleverna intervjuades individuellt, en efter en, där samma grundfrågor ställdes till respektive 

elev (Se bilaga 3). För att inte samtalet med eleverna skulle bli stelt eller hackigt, så 

anpassades mitt sätt att fråga eleverna och där intervjun förhöll sig som ett avslappnat samtal. 

Under samtalet ställdes följdfrågor för att eleverna skulle stöttas i sitt berättande. Varje 

intervju spelades in via ljudupptagning som sedan transkriberades och avidentifierades. 

Ljudfilerna raderades direkt efter materialet var transkriberat. Genom denna process var 

förstudien färdig och det var dags att starta den andra delen av studien.  

 

Datainsamling lärarna 

Urval av lärare 

Den första avgränsningen som gjordes var urvalsgruppens geografiska läge. Studiens 

urvalsgrupp befann sig på två orter i norra Sverige. Lärarna i studien var utbildade lärare som 

både var verksamma och undervisade i NO-ämnena i grundskolans lägre åldrar. När det 

gäller kvalitativa undersökningar nämner både Trost och Alexandersson (2010; 1994) att det 

helst ska finnas en heterogen spridning där det finns en variation mellan deltagarna. Eftersom 

detta var en liten kvalitativ studie och eftersom tiden var begränsad gjordes istället ett 

strategiskt urval, ett bekvämlighetsurval som Bryman (2011) kallar det. När studiens 

intervjupersoner söktes användes en metod, som Trost kallar för snöbollsmetoden. Personer 

som jag hade kontakt med sedan tidigare fick bli min utgångspunkt, och dessa lärare kunde 

leda mig vidare till ytterligare relevanta intervjupersoner. Informanterna blev avidentifierade 

och tilldelades fingerade namn som används i resultatavsnittet och som visar sig i tabell 1. 
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Tabell 1. Organisation kring fördelning av bedömningsunderlag samt information som antal år i yrket, lärarnas 

kön och utbildning.  

Lärarna med 

fingerade 

namn 

Fördelning av 

bedömningsunderla

g 1-7 

Antal år i 

yrket 
Kön Utbildning 

Astrid 
Bedömningsunderlag 1, 

2 & 3 
28 år Kvinna 

Lågstadielärare, 1-

3 

Britta 
Bedömningsunderlag 2, 

3 & 4 
25 år Kvinna 1-7 lärare 

Camilla 
Bedömningsunderlag 3, 

4 & 5 
10 år Kvinna 

Tidigare år, 1-6 

lärare 

Diana 
Bedömningsunderlag 4, 

5 & 6 
37 år Kvinna 

Lågstadielärare 1-3 

matematik - åk 6 

Emma 
Bedömningsunderlag 5, 

6 & 7 
33 år Kvinna 

Mellanstadielärare 

Förstelärare i NO 

 

Datainsamlingsmetod lärare 

Eftersom studiens syfte och forskningsfrågor är av den form, att lärare ska bedöma elevers 

kunskaper där läraren kvalitativt motiverar upplevelsen av en elevs naturvetenskapliga 

kunskaper, så är semistrukturerade intervjuer den datainsamlingsmetod som lämpar sig bäst 

för denna undersökning. Semistrukturerade intervjuer lämpar sig bäst eftersom det är lärares 

uppfattningar som ska utgöra undersökningens grund. I denna studie skapades en 

intervjuguide för att strukturera upp vilka frågeområden som intervjun skulle behandla (Se 

bilaga 4). Att ta ljudupptagning under intervjuerna med lärarna var ett givet val eftersom 

ljudupptagningen kan få med intervjuns exakthet och att jag som intervjuperson kan fokusera 

på intervjupersonens utsagor. Trost (2010) menade att intervjupersonen måste känna en 

trygghet vilket miljön runt omkring kan påverka. Eftersom intervjuerna skedde efter lärarnas 

undervisningstid och att lärarna fortfarande befann sig i skolenheten blev det enklast att ta det 

från lärarens skolenhet. Intervjuerna förhöll sig på olika ställen med olika intervjupersoner, 

både i klassrumsmiljö och i grupprum.  

Genomförande studiens andra del - Lärarintervjuer 

Först formulerades informations- och samtyckesformulär med information kring studien och 

deltagarnas villkor. När formuläret var färdigt skickades det ut det till lärare och de lärare 

som ville delta som respondenter i studien svarade och gav till en början ett muntligt 

medgivande för deltagande vilket de fick ge skriftligt innan intervjuns start. När 

bedömningsunderlagen var färdigbearbetade, mailades tre underlag till respektive lärare och i 

samma kontakt bokades en passande tid och plats för en intervju. Lärarna fick därmed minst 

sju dagar på sig att sätta sig in i bedömningsmaterialet. Innan det första intervjutillfället 

skapades en intervjuguide (Se bilaga 4) med frågor som skulle besvaras under intervjuerna. 

Dessa frågor reviderades under datainsamlingens gång eftersom frågorna skulle vara så lätta 

som möjligt att svara på. 

Det första som gjordes vid intervjutill8fället var att höra mig för vilken utbildning och hur 

många år läraren varit verksam i yrket (se tabell 1). Varje intervju spelades in via 
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ljudupptagning dels för att jag skulle kunna koncentrera mig på samtalet och dels för att jag 

skulle få med intervjuns exakthet. Ljudinspelningen skedde via min mobiltelefon där en 

applikation för ljudupptagning användes. Innan jag startade ljudupptagningen var jag extra 

tydlig med intervjupersonen att ljudinspelningen endast skulle avlyssnas av mig och att det 

inspelade materialet skulle raderas efter att det transkriberats. Detta för att lärarna skulle våga 

berätta så utförligt som möjligt. Intervjuerna förhöll sig både i klassrum och i grupprum i 

skolans regi vilket var lärarnas val av intervjumiljö. I tabell 2 visas den intervjutid som 

respektive intervju pågick.  

Tabell 2; Schema för intervjuer och exakt tid för respektive intervju.  

Lärare Dag för intervju Intervjutid 

Camilla Dag 1 16 min 

Emma Dag 2 34 min 

Astrid Dag 2 21 min 

Diana Dag 3 31 min 

Britta Dag 3 74 min - ineffektiv tid. 

 

Analysmetod 
Syftet med en fenomenografisk analysprocess är att söka svar på forskningsfrågorna genom 

att söka efter mönster som framträder i det insamlade datamaterialet. Dessa mönster ska 

forma kategorier som utgör utfallsrummet.  

Databearbetning, tolkning och analys 

När jag har bearbetat, tolkat och analyserat mina data har jag utgått ifrån Patel och Davidsons 

(2011) beskrivning av fyra steg i en fenomenografisk analys (Fig. 2).  

 

Steg 1: I första steget bekantar forskaren sig med informationen från insamlingen för att 

kunna få ett sammanfattande intryck. 

 

 

Steg 2: Sedan problematiserar forskaren utsagorna från intervjun där hen försöker finna 

likheter och skillnader. 

 

 

Steg 3: Som tredje steg skapar forskaren beskrivningskategorier av de varierande 

utsagorna från intervjun. 

 

 

Steg 4: Slutligen studerar forskaren kategorisystemets underliggande struktur. 

 

Figur 2; Arbetsgången i fenomenografiskt analysarbete 
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Direkt efter respektive intervju avlyssnades det inspelade materialet för att intervjun skulle 

hållas färskt i minnet. Efter att respektive intervju hade avlyssnats så startades 

transkriberingen av intervjuerna. Att transkribera intervjuer innebär att den inspelade 

intervjun textas ordagrant (Uljens, 1989). Under transkriberingen började jag min djupare 

bearbetning eftersom jag lyssnade, sedan pausade jag uppspelningen, skrev det som hördes, 

spolade tillbaka ifall det var något som missades och lyssnade igen. På detta vis 

transkriberades materialet och där mening efter mening bearbetades. Vidare lyfter Uljens att 

dessa transkriptioner kan vara problematiska, eftersom det utesluts mycket av den stämningen 

som infinner sig under själva intervjutillfället. Bland annat är intervjupersonens blickar och 

kroppsspråk något som är svårt att få med i en textad version vilket kan ha en påverkan på 

helhetsbilden (Uljens, 1989). När respondenterna blev osäkra eller funderade över vad de 

skulle säga så fick det i utskriften symbolisera en, två eller tre punkter beroende på hur långt 

uppehållet var. Under transkriberingsarbetet uteslutades vissa utfyllnadsord och stycken som 

inte ansågs vara relevanta för studiens syfte. När alla transkript var sammanställda lästes 

varje transkript grundligt för att få ett sammanfattande intryck.  

Respektive transskript lästes flera gånger för att bli förtrogen med datamaterialet, vilket 

Alexandersson (1994) belyser som viktigt. Genom detta kunde analysprocessens andra fas 

påbörjas. Här urskiljdes likheter och skillnader i de yttranden som fanns, vilket gjordes 

genom att jag markerade med en överstrykningspenna lärarnas yttranden som hade med 

studiens frågeställningar att göra. Under denna fas fokuserades en frågeställning i taget för att 

arbetet skulle bli strukturerat. Jag började med att fokusera på yttranden som hade med den 

första frågeställningen att göra, nämligen vad lärare i grundskolans tidigare år betonar som 

särskild central ämnesspecifik kunskap när de gör sina bedömningar. Yttrandena och vem det 

var som hade yttrat sig skrevs sedan ner på post-it lappar för att göra det enkelt att sortera och 

strukturera materialet för resultatet. Därefter sorterades lapparna och där ett mönster av 

varierande utsagor kunde urskilja sig. Arbetet med lapparna gav ett utfallsrum på fyra 

kategorier som representerar den första frågeställningen.  

När utfallsrummet för den första frågeställningen hade framträtt så började arbetet med 

utfallsrummet för den andra frågeställningen, nämligen på vilka kvalitativt olika sätt lärare i 

grundskolans tidigare år bedömer elevers kunskaper om naturvetenskapliga fenomen i 

relation till styrdokumentens kunskapskrav. Utfallsrummet för den andra frågeställning 

framträdde genom att markeringar placerades i marginalerna på transkripten med samma 

bokstav för de uttalanden som ansågs handla om samma sak. Utifrån detta gick det att urskilja 

ett mönster med fyra beskrivningskategorier som formade utfallsrummet för den andra 

frågeställningen.  
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Resultat  
I detta avsnitt kommer studiens resultat att redovisas. Syftet med denna studie var att bidra 

med mer kunskap om hur lärare i grundskolans tidigare år bedömer elevers 

naturvetenskapliga kunskaper. Utifrån mina frågeställningar redovisas resultatet under 

följande två rubriker: Olika sätt att bedöma elevers kunskaper i relation till kunskapskraven 

samt Lärarnas uppfattningar om vad som utgör central kunskap i NO. 

Olika sätt att bedöma elevers kunskaper i relation till kunskapskraven 
Resultatet på den första frågeställningen, som behandlar på vilka kvalitativt olika sätt lärare 

bedömer elevers kunskaper i relation till kunskapskraven gav ett utfallsrum bestående av fyra 

kategorier. De kategorier som kunde urskiljas ur intervjumaterialet var: “Bedömningen 

fokuserar det naturvetenskapliga innehållet”, “Bedömningen fokuserar elevernas språkliga 

och kommunikativa förmåga”, “Bedömningen fokuserar bedömningsverktyg och kollegialt 

samarbete” samt “Bedömningen sker i relation till elevens förutsättningar och möjligheterna 

till lärande”. 

Bedömningen fokuserar det naturvetenskapliga innehållet  

Denna kategori representeras av uttalanden som behandlar det naturvetenskapliga innehållet 

för arbetsområdet Vattnet. Det naturvetenskapliga innehållet talades om både på makronivå 

och på mikronivå. Bedömningarna riktade in sig på både ämnesspecifika begrepp och termer, 

som exempelvis avdunstning, smältning, kokning, kondensering och stelning. Andra 

uttalanden i denna kategori rörde molekyler, deras rörelser och inbördes avstånd. Astrid 

nämner exempelvis vad hon tolkar att eleverna ska kunna för att anses ha godtagbara 

kunskaper i slutet av årskurs 3 gällande arbetsområdet:  

“En del, är att eleverna ska kunna vattnets olika former och sedan ska de 

förstå vad som händer emellan de olika formerna”.  

Citatet ovan visar på att läraren har gjort en tolkning av vilket naturvetenskapligt innehåll 

som fokuseras i bedömningen. På liknande sätt tänker Camilla men där hon uttrycker sig mer 

specifikt:  

“Begreppen avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning är 

ju ganska viktiga. Alla använder inte de begreppen men själva begreppen 

förklara de ändå runt omkring lite grann, så att man förstår vad det betyder. 

Kan man det och vet vattnets olika former så tycker jag att man når målen”.  

I bedömningsunderlaget fick eleverna även visa sina kunskaper om vattenmolekyler. När 

Emma motiverade sin bedömning så framgick att även mikronivån fokuserades det vill säga 

molekyler, deras rörelser och inbördes avstånd:  

“Den här eleven har genom sin illustration kunnat återge lite grann med 

rörelse och vibrationer i vatten. Exempelvis att molekylerna flyger lite mer 

löst omkring och menar också att det är lite svårt att röra sig när de sitter 

ihop ganska tight”.  
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Genom lärarnas uttalanden visar det sig att de bedömer och lyfter upp det naturvetenskapliga 

innehållet på kvalitativt olika sätt.  

Bedömningen fokuserar elevens språkliga och kommunikativa förmåga  

I denna kategori inryms uttalanden där elevernas språkliga och kommunikativa förmåga är 

centrala i bedömningarna. Yttranden som placerades under denna kategori handlade om 

vardagligt- respektive naturvetenskapligt språk liksom uttalanden om kroppsspråk eller hur 

elevernas teckningar i bedömningsunderlaget kunde tolkas. När Emma motiverar sin 

bedömning så berättar hon om språkets betydelse:  

"Eftersom språket är viktigt i alla skolans ämnen så måste vi jobba aktivt 

med språket. Det måste skapas en progression från vardagliga ord till att 

introducera naturvetenskapliga begrepp".  

Ett annat exempel är när Britta säger:  

"Jag ser ju att eleven har koll på varmt och kallt, is, vatten och gas, alltså 

eleven kan använda talspråk men inte de här vetenskapliga orden som hör 

till. Därför är detta verkligen på lägsta nivån".  

I intervjun med Diana motiveras språkets betydelse:  

Jag: "Är det viktigt att eleverna ska kunna använda begrepp och termer? 

Exempelvis att de ska kunna nämna smältning eller att de ska kunna berätta 

kring själva begreppet."  

Diana: "Jag tänker mer att de ska kunna berätta runt omkring med ett 

vardagligt språk. Men på en högre nivå ska de ju kunna använda alla de här 

orden" (termerna för fasövergångarna).  

När det gäller att få möjlighet att uttrycka sig på olika sätt så menade exempelvis Diana: 

 

“Man har sådana elever som har kunskapen och kan visa den genom att 

exempelvis peka”.  

I intervjun med Camilla framkom det att bilden som uttryckssätt var av stor betydelse när 

eleverna skulle visa sina kunskaper:  

“Eleven hade ju väldigt bra koll på vattnet olika delar och hur det ser ut. 

Eleven hade också koll på det hen hade ritat, det är ju väldigt avancerat att 

kunna rita så här”.  

Sammantaget betonar lärarna språkets betydelse som en avgörande del för eleverna och 

nämner att variationen av uttryckssätt är viktigt för att alla elever ska ha möjligheten att 

kunna uttrycka sig för att visa sina kunskaper. 

 

Bedömningen fokuserar bedömningsverktyg och kollegialt samarbete  

I denna kategori handlar utsagorna om styrdokument, olika former av bedömningsverktyg 

och kollegialt samarbete. Uttalandena rörde vad lärare stöttar sig mot när de bedömer, 
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exempelvis läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav, Skolverkets kommentarmaterial 

och bedömningsmatriser. Utsagor om hur kollegialt samarbete utgör grund för bedömning har 

också placerats i denna kategori. Camilla nämnde exempelvis att hon hade stöttat sig mot tre 

av komponenterna ovan vid sin bedömning:  

“Jag var faktiskt tvungen att gå till ett par kollegor och höra hur de tolkar 

kunskapskravet där det stod “berätta om egenskaper hos vatten, relaterat till 

egna iakttagelser”. Sedan var jag tvungen att gå till bedömningsstödet för att 

kolla om vattnets olika former. Det stora är ju att man ska kunna skilja fast, 

flytande och gas och man ska kunna om olika former till exempel 

avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning och så med 

vattenexperiment”.  

Matriser var något som framhölls som ett mycket användbart verktyg, dels vid planering av 

arbetsområden och dels som bedömningsverktyg. Exempelvis säger Britta:  

“Jag hade haft en matris i det här skedet som hade talat om för eleverna att 

de ska kunna dessa begrepp och att de ska kunna sätta begreppen på rätt 

plats. Detta krävs för att eleven ska förstå att det är de här sakerna som den 

ska kunna [...]. Jag har jobbat jättemycket med kriterier för att vara tydlig 

för eleverna. Jag har märkt att det är en framgångsfaktor. Säger jag att de 

ska kunna vissa specifika skolbegrepp, så sporrar det dem för då vet de att 

de ska använda begreppen”.  

Under intervjuerna framkom det även att någon form av bedömningsverktyg skulle vara av 

stor betydelse när man ska bedöma elever med annat modersmål. Exempelvis säger Astrid:  

”Det förekommer ju även många elever med annat modersmål och där har vi 

ju en omöjlighet att göra en rättvis bedömning. Genom att vi inte har någon 

studiehandledning på elevernas modersmål och att det oftast inte finns 

modersmålslärare som kan finnas till stöd för att kunna hjälpa oss, så är det 

svårt att göra en rättvis bedömning.” 

Sammanaget visar detta på att bedömningsstöd av olika slag är avgörande för att en lärare alls 

ska kunna göra rättvisa och likvärdiga bedömningar. 

 

Bedömningen sker i relation till elevens förutsättningar och möjligheterna till lärande  

I denna kategori märks yttranden som fokuserar på att bedömningen sker i relation till 

elevens förutsättningar och möjligheter till lärande. Uttalandena handlar om vilka möjliga 

förutsättningar undervisningen har skapat för elevernas lärande. Även yttranden som 

handlade om bedömning i relation till den individuella elevens förutsättningar och förmåga 

att visa sina kunskaper, och den stöttning eleven kan tänkas behöva, hör till denna kategori. 

Uttalanden om formativ bedömning som främjar elevers fortsatta lärande var också något 

som framträdde i intervjumaterialet och som faller in under denna kategori. Exempelvis säger 

Diana om elevernas individuella förmågor att kunna förstå:  

“Alla förstår inte genom att prata, för alla är inte verbala. Alla har olika sätt 

att lära sig och att förstå det andra säger. En elev kanske inte förstår när man 
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bara pratar om en sak, utan eleven kanske även behöver se samma sak 

skriftligt eller genom en illustration. Det kan ju vara att jag fäller en elev 

som inte förstår när man frågar på ett visst sätt”.  

På liknande sätt säger Britta om att eleverna kräver olika förutsättningar:  

“Du hade tagit fram is, vattenglas och ånga och på så sätt illustrerat. Men 

kanske att den här eleven hade den här visuella bilden och hade eleven haft 

det så hade den eleven kanske varit säkrare i sitt sätt att förklara”.  

 

Britta ger exempel på hur bedömningssituationer hade kunnat vara annorlunda för att alla 

elevers chans att visa sina kunskaper:  

"Jag hade nog gjort bedömningssituationer på ett annat sätt. Eleverna hade 

inte behövt kunna begreppen utantill utan att de hade kopplat ihop begrepp 

med rätt skeende. Jag hade kanske lagt fram begreppen på lappar och läst de 

för dem och sedan hade jag sagt “kommer ni ihåg de här begreppen, nu ska 

ni sätta de här begreppen på rätt ställe” och så hade vi övat på detta några 

gånger innan".  

I intervjuerna framkom vikten av att i undervisningen jämföra olika material med varandra 

för att eleverna ska lära sig att använda rätt begrepp. I relation till Skolverkets 

kommentarmaterial lyfter Emma jämförelsen mellan vatten och choklad:  

"Här blir det ju is och det är ju så de tar egna iakttagelser, att det fryser. Det 

blir ju så med vatten även om vi säger att det stelnar. Här skulle det vara bra 

att jämföra med andra ämnen med choklad till exempel, det stelnar ju. Att 

man jämför med det eftersom den här eleven använder fryser när det gäller 

vatten". 

Resultatet visar att lärarna är eniga om att elever lär sig och förstår på olika sätt vilket innebär 

att lärare måste skapa de rätta förutsättningar för elevers möjlighet att kunna visa sina 

kunskaper.  

Lärarnas uppfattningar om vad som utgör central kunskap i NO  
Resultatet på andra frågeställningen gav ett utfallsrum bestående av fyra kategorier. I den 

första kategorin visar sig lärares uppfattningar om vikten av naturvetenskap för att eleverna 

ska förstå större sammanhang och helheter. I den andra kategorin förekommer uttalanden där 

kunskap beskrivs som generella förmågor, bland annat språkliga förmågor. I den tredje 

kategorin uppfattas det naturvetenskapliga arbetssättet och värdet av konkreta erfarenheter 

som centralt. Avslutningsvis omfattar den fjärde kategorin yttranden om specifika 

naturvetenskapliga områden.  

Uppfattningarna handlade om vikten av NO för att förstå andra sammanhang och helheter  

Under denna kategori placeras yttranden om vilken betydelse naturvetenskapen har för 

elevers helhetsförståelse av världen och vikten av att eleverna ser samband mellan olika 

kunskapsområden och ämnen. Detta handlar exempelvis om den betydelse ämnesintegrering 

har mellan naturvetenskap och andra skolämnen. Under denna kategori infaller även 
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yttranden om att ha naturvetenskaplig kunskap för en hållbar utveckling, till exempel 

kunskap om kretslopp för att kunna påverka naturen på ett hållbart sätt. Gemensamt för alla 

lärare är att NO-ämnena har en viktig plats i skolan för elevernas kunskapsutveckling. 

Exempelvis säger Astrid:  

“Det är ju att kunna förstå det här hur naturen och hur allt fungerar och att 

veta hur allt hänger ihop”.  

Camilla förklarar vikten av att kunna se samband och helheter:  

“Att man kan väva ihop sina kunskaper. Till exempel när du jobbar om 

kroppen så vill jag att de ska kunna se sambandet muskler-blodet-syre. Då 

väver man ihop dessa kunskaper så att det inte blir enskilda kunskaper av 

allting. Det är lite så med No-ämnena, att det oftast är kunskap som går ihop 

med varandra”.  

Det framkommer även ett hållbarhetstänkande i intervjuerna, där den naturvetenskapliga 

kunskapen kan vara ett verktyg för en bättre miljö och därmed bättre framtid. Exempelvis 

säger Emma:  

"Jag tänker mycket nu på det här att vi måste ha ett hållbart liv, där hållbar 

utveckling kommer in. Därför är det ännu viktigare att förstå hur hela 

systemet hänger ihop. No-ämnet har med oss och naturen att göra. Har vi 

kunskap om oss människor och naturen så kan vi påverka vårt 

välbefinnande och bidra till en hållbar utveckling".  

I intervjumaterialet fanns också uttalanden som handlade om att NO-ämnena integreras med, 

och har betydelse, för andra ämnen. Britta säger till exempel att:  

"No-ämnena och So-ämnena är båda sammanbindande ämnen. Jag 

integrerar No, svenska, matte och engelska i varandra".  

På liknande sätt talar Emma om ämnesintegrering:  

“Vi talar väldigt mycket om att vi måste försöka skapa förutsättningar för 

eleverna att verkligen få visa vad de kan. Det kanske inte behöver vara just 

det tillfället de jobbar om en specifik sak. Det är ju förmågorna vi ska 

bedöma. Så det behöver kanske inte visa just i det här sammanhanget, där 

var de jobbar då, utan den där förmågan kanske de kan visa vid ett annat 

tillfälle. Eleverna kanske inte har förmågan att visa i arbetsområdet om 

vatten men de kanske har förmågan att visa samma sak vid något annat 

arbetsområde”.  

Att naturvetenskap inte bara ska ses som ett ämne i skolan utan att kunskapsinnehållet är 

nödvändigt även i andra sammanhang gör att lärarnas framhåller naturvetenskapen som 

integrerande med andra ämnen.  

Lärarna beskriver kunskaper i termer av generella förmågor  

I denna kategori inryms lärares beskrivningar av vilka förmågor eleverna bör utveckla inom 

det naturvetenskapliga ämnet. Lärarna betonar kunskaper i form av förmågor som är särskilt 

viktiga för eleverna, bland annat den språkliga förmågan. Förmågan att jämföra och att ställa 
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hypoteser är andra exempel som också betonas som särskilt viktiga att utveckla i ämnet. 

Diana säger exempelvis så här på en fråga om hon upplever att det finns någon förmåga eller 

kunskap som är särskilt viktig i NO:  

"Förmågan är ju att kunna se vad som händer och att kunna beskriva och 

förklara förutsägelser och den är absolut viktigast att kunna bolla den. 

Hypoteser är viktigt som vad tror man kommer hända och genom att 

studera, förklara och beskriva".  

Ett annat exempel ger Astrid:  

"Det är viktigt att man också har förmågan att kunna jämföra. Exempelvis 

att jämföra rovdjur, vad är ett rovdjur och kunna se likheter och olikheter på 

olika sätt".  

På liknande sätt berättar Emma:  

"Det är viktigt att börja tidigt att träna på sina förmågor. Till exempel att 

börja med små jämförelser när eleverna är små och prata om att “nu jämför 

jag” och att man som lärare använder orden jämföra, analysera för att 

eleverna ska få förståelse för vad det innebär". 

Sammantaget talar lärarna om förmågorna men där det ändå finns balans mellan 

ämneskunskaper och förmågor att visa kunskapen genom.  

Lärarna uppfattar det naturvetenskapliga arbetssättet och konkreta erfarenheter som 

centralt  

Till denna kategori hör yttranden om systematiska undersökningar som varande central 

kunskap för de naturvetenskapliga ämnena. Konkreta erfarenheter såsom experiment och 

iakttagelser, liksom dokumentationen av detta ses som centrala för elevernas 

naturvetenskapliga lärande. Exempelvis uttalar sig Emma om vad som skiljer NO från andra 

ämnen:  

"Systematiska undersökningar är det som skiljer NO-ämnena från de andra 

ämnena".  

Diana beskriver hur hon ser på systematiska undersökningar och dokumentation:  

Jag: "Vad tycker du om systematiska undersökningar?"  

Diana: "Det tycker jag är jätteviktigt. Sedan att kunna dokumentera det med 

bilder eller med ord och att verkligen kunna få ner det. Att lyfta den 

kunskapen är allra viktigaste".  

I bedömningarna upplevde lärarna att elevernas kunskaper kunde kopplas till iakttagelser 

eleverna hade gjort i sin vardag. Exempelvis säger Britta:  

“Eleven hade ju också begreppen fast, flytande och gas och kunde koppla 

det till vatten, is och ånga. Det är väl det som är grundläggande och att 

kunna ta till sig det här att de kan benämna det som vatten. Det är ju att ta 

till sig kunskapen utifrån, hur det ser ut i verkligheten och ta det till sig själv 

och sitt eget närområde.”  
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Det kan konstateras att de konkreta erfarenheterna som erhålls av ett undersökande arbetssätt 

är av stor vikt vid elevernas förståelse och lärande.  

Lärarna beskriver specifika naturvetenskapliga områden som centrala  

Lärarna uttalade sig också om specifika områden gällande naturvetenskap. De områdena som 

nämndes var exempelvis nedbrytning, ljud, ljus, magnetism, människokroppen och 

sambandet mellan blodet, syret och musklerna.  

Emma uttrycker sig om specifika arbetsområden i NO undervisningen: 

"I systematiska undersökningar kanske man jobbar mer om ljud och ljus 

eller magnetism och elektricitet. I området kroppen kan vissa 

undersökningar göras".  

Britta säger något som också visar på hur hon ser på helheter och samband som viktigt:  

"No-ämnena håller i och med att det är omvärldskunskap. Närsamhället 

exempelvis, det innehåller så mycket som eleverna behöver för att få ett 

hum om växter, djur och om deras egen kropp, sedan har jag möjlighet att 

fördjupa mig med eleverna i olika delar i vår närmiljö. […]. 

Naturvetenskapen finns ju i allt runt omkring oss, det finns i 

årstidsväxlingar, du har ju det hela året, det finns i allt som handlar om tid 

och det finns i kroppen".  

Camilla ger ett exempel från arbetsområdet kroppen:  

"Till exempel när du jobbar om kroppen så vill jag att de ska kunna se 

sambandet muskler-blodet-syre".  

Astrid är positiv till NO för de yngsta eleverna genom att lyfta fram naturvetenskapliga 

arbetsområden:  

"Jag tycker att No-ämnena är bra på lågstadiet, det tar upp många områden 

som är passande för åldern till exempel, vatten, rymden, årstider, kroppen 

och naturen".  

Sammantaget upplevs lärarna som positiva till ämnet, där de framhåller 

naturvetenskapsämnet som väsentligt för elevernas förståelse av livet och omvärlden.  

Sammanställning av resultat 
Första frågeställningen handlar om på vilka kvalitativt olika sätt lärare i grundskolans tidigare 

år bedömer elevers naturvetenskapliga kunskaper i relation till kunskapskraven. Gemensamt 

för alla lärare var att bedömningen hade behandlat det naturvetenskapliga innehållet som 

tillhör arbetsområdet Vattnet. I bedömningarna kommenterades elevernas användande av 

ämnesspecifika begrepp och även elevernas kunskaper om molekyler. Lärarna koncentrerade 

sig även på vilket språk eleverna kunde kommunicera sina kunskaper genom, ifall eleverna 

använde ett vardagligt språk eller ett naturvetenskapligt språk. Lärarna betonade vikten av 

elevernas möjlighet att få uttrycka sig på olika sätt där ett flertal lärare lyfte alternativa 

uttrycksformer som bilder och kroppsspråk. De bedömningsverktyg ett flertal lärare pratade 

om var bedömningsmatriser. De förespråkade detta verktyg som användbart för både lärare 
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och elever i undervisning och vid bedömningstillfällen, men inget verktyg som de hade 

använt sig av i denna bedömning. I denna bedömning tolkades kunskapskraven för 

godtagbara kunskaper i årskurs 3 i relation till det centrala innehållet. Ett flertal lärare 

använde kommentarmaterialet vilket lärarna menade innehåller en mer förtydligad förklaring 

till kunskapskraven. Lärarna lyfte kollegialt samarbete som betydelsefullt när de bedömer 

elevernas kunskaper. Flera lärare beskrev att de tog hjälp av kollegor vid bedömning vilket de 

såg kunde bidra till trygghet och likvärdighet. Lärarna lade stor vikt vid att försöka förstå de 

bakomliggande faktorer som hade kunnat påverka elevernas utsagor, exempelvis hur 

undervisningen har bedrivits och vilka förutsättningar eleverna hade fått vid själva 

bedömningstillfället. Alla lärare hade svårt att hålla sig till den summativa bedömningen och 

ville istället göra formativa bedömningar vilket de själva poängterade, eftersom de antydde 

att formativa bedömningar är det som gäller för grundskolans lägre åldrar.  

Andra frågeställningen handlar om vad lärare i grundskolans tidigare år uppfattar som central 

kunskap i NO-ämnena. Lärarna upplever att NO-ämnena har stor betydelse i skolan eftersom 

eleverna behöver få förståelse för hur allt fungerar och hur saker och ting hänger ihop i 

världen. De menade att eleverna bland annat ska lära sig naturvetenskap för att de ska kunna 

vara med och påverka sitt liv. Ämnesintegrering är också något som nämns av lärarna, de 

menar att eleverna ska kunna koppla NO till andra ämnen. När jag ställer frågan ifall de 

upplever någon kunskap eller förmåga som särskilt viktig i NO så pratar alla lärare om 

förmågornas betydelse. De nämner vikten av språkliga förmågor i ämnet men även förmågor 

som att kunna jämföra och att kunna ställa hypoteser. Vidare visar det sig att lärarna 

framhåller systematiska undersökningar och att eleverna får dokumentera sina 

undersökningar som centralt i NO-undervisningen. Lärarna menar att elevernas konkreta 

erfarenheter och iakttagelser vid exempelvis experiment är centralt för hur eleverna förstår 

och lär sig naturvetenskap i de yngre åldrarna. I intervjuerna gav lärarna några exempel på 

specifika arbetsområden som ansågs vara centrala för den naturvetenskapliga undervisningen. 

Dessa arbetsområden rörde exempelvis kroppen, årstider och vatten.   
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Diskussion  
I detta avsnitt kommer en kritisk diskussion föras kring studiens metodval och resultat i 

relation till tidigare forskning och litteratur. 

Metoddiskussion 
I följande metoddiskussion kommer en diskussion föras gällande datainsamlingen med 

eleverna. Därefter kommer datainsamlingen som gjordes med lärarna att diskuteras. Till sist 

kommer en diskussion föras angående min roll som intervjuare. 

Validitet och reliabilitet 
Forskningens tillförlitlighet (reliabilitet) samt forskningens giltighet och trovärdighet 

(validitet) är något som talas om i forskningssammanhang. Båda dessa begrepp, reliabilitet 

och validitet, härstammar från kvantitativ forskning och kan därför ha en lite annorlunda 

innebörd i den kvalitativa forskningstraditionen. Traditionellt sätt i kvantitativ forskning, vill 

man motstå all slumpmässighet vilket anses ge en högre tillförlitlighet, det vill säga att 

samma resultat framstår stabilt oavsett intervjuare och om samma intervjuperson intervjuas 

gång på gång och genom samma frågor (Patel & Davidson, 2011). Detta ser annorlunda ut i 

kvalitativa studier, där en intervjuperson kan bli intervjuad på exakt samma sätt med exakt 

samma frågor vid olika tillfällen och ändå ge olika utsagor. Trost (2010) framhåller att detta 

beror på att människor utvecklas, ändrar sina uppfattningar från en gång till en annan och får 

nya insikter, vilket ger olika utsagor vid olika tillfällen. En faktor som påverkar studiens 

reliabilitet menar Patel och Davidson (2011) är ifall datainsamlingen spelas in. Detta medför 

att forskaren i efterhand kan lyssna på materialet, flera gånger, för att få ett större och rikare 

material att tolka, vilket ger en hög tillförlitlighet. Validitet i sin tur, i traditionell mening, 

innebär att mätinstrumenten och det en forskare specifikt undersöker är det som är avsett att 

undersökas (ibid.). 

I kvalitativa studier ses begreppen reliabilitet och validitet som sammanstrålande vilket 

innebär att reliabilitet som begrepp knappt används (Patel och Davidson, 2011). Validiteten i 

kvalitativ forskning är något som följer alla delar i forskningsprocessen. Datainsamlingens- 

och analysarbetets validitet i fenomenografiska studier innebär att forskaren först samlar in 

rik och tillräcklig data för att i analysarbetet kunna göra en rättvis tolkning och framställa 

relevanta beskrivningskategorier utifrån informanternas uttalanden. För att validiteten i en 

studie ska bli hög, och för att läsaren ska få en uppfattning av forskarens olika val, menar 

Patel och Davidson att det är viktigt att studiens författare beskriver hela studiens förlopp, 

vilket eftersträvats i denna studie.  

Eleverna 

Urval 

Datainsamlingens första steg handlade om att skapa ett bedömningsunderlag som lärarna 

skulle bedöma i studiens andra steg. Elever i årskurs 4 bidrog med kunskaper för att göra 

bedömningsunderlaget mer trovärdigt. Eftersom eleverna inte var huvudfokus i denna studie 

så hade elever från årskurs 5 lika gärna kunnat delta. Anledningen till att elever från årskurs 4 

var målgruppen var för att de redan ska ha uppvisat goda kunskaper i förhållande till 

kunskapskraven för årskurs 3 och ska ha uppnått dessa specifika mål gällande vatten. Sedan 
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var förhoppningen att eleverna inte skulle ha utvecklat sina kunskaper om vatten sedan de 

gick i årskurs 3, men detta kunde inte garanteras. Bedömningsunderlaget hade lika gärna 

kunnat skapas av mig där materialet hade utgjorts av fiktiva elever. Det hade troligtvis tagit 

längre tid och det hade inte blivit lika trovärdigt. Eleverna som skulle intervjuas valdes ut 

genom ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2011) innebär att forskaren får nöja sig 

med de informanter som är tillgängliga för tillfället. Att det inte fanns några fler specifika 

krav gällande skola och klass berodde på att alla årskurs 4:or ska ha följt de nationella målen 

för utbildningen och därmed ska eleverna ha uppnått godtagbara kunskaper. Innan 

datainsamlingen genomfördes stämdes en träff med eleverna som förhoppningsvis skulle 

medverka i min studie. Jag kände att det första mötet var avgörande ifall jag skulle få några 

informanter till min studie, allt handlar om relationer och förtroende, detta förtroende visade 

eleverna genom att ställa upp på intervjun. 

Val av datainsamlingsmetod 

I denna studie jämfördes intervju som metod mot ett skriftligt prov. Intervjuer var den metod 

som i enlighet med Patel och Davidson (2011) ansågs vara mest tillförlitlig att använda för 

datainsamlingen med eleverna. Detta eftersom det sågs som en mer tidsbesparande metod än 

ett papper-och penna prov men framför allt för att ett skriftligt prov troligen hade inneburit att 

den insamlade datan hade blivit mer begränsad. Detta eftersom ett skriftligt prov ställer krav 

på att elever har viljan och förmågan att kunna uttrycka sina kunskaper i skrift. En fördel med 

att använda ett skriftligt prov skulle kunna vara att eleverna känner att de kan ha längre 

betänketid, vilket kanske inte upplevs på samma sätt vid ett muntligt förhör. Vid intervjun 

med eleverna hade jag möjligheten att omformulera och förtydliga vissa frågor på ett sätt jag 

inte hade haft möjlighet till om eleverna hade fått ett skriftligt prov. För att datamaterialet 

skulle bli så rikt som möjligt och för att alla elever skulle få chans att visa sina kunskaper så 

behövde eleverna få förutsättningar och stöttning. Trost (2010) nämner att barn fordrar andra 

förutsättningar vid intervjuer än vad vuxna intervjupersoner gör. Representationer i form av 

isbitar, ett vattenglas och kokande vatten, det vill säga vattnets tre olika former, fanns som 

stöttning för elevernas tankar och berättande. För ett ännu rikare material hade visuella bilder 

eller andra former av stöd kanske hjälpt eleverna att visa sin förståelse.  

Lindberg (2011) menar att skolspråket inte kommer lika naturligt som det vardagliga språket 

gör och att det är lärarens uppgift att skapa förutsättningar för eleven att kunna uttrycka sig. I 

denna studie fick eleverna möjlighet att uttrycka sina kunskaper på olika sätt exempelvis 

genom att rita, använda kroppsspråket och genom det verbala språket. Genom att eleverna 

fick möjlighet att uttrycka sig på olika sätt kunde fler elevers kunskaper fångas upp än om 

eleverna bara hade fått använda sin verbala förmåga. Det behöver däremot inte betyda att 

dessa uttrycksformer var de mest lämpade för eleverna i studien eftersom dessa elever kanske 

är vana att uttrycka sig genom andra former. Innan intervjuerna konstruerades en 

intervjuguide med grundfrågor som eleverna skulle svara på. Den taktik som fanns var att 

ställa frågor på ett vardagligt sätt så att samtalet skulle kännas naturligt. Genom att en 

intervjuguide användes så stärktes studiens reliabilitet eftersom alla elever fick samma 

uppgift och samma frågor. Även om eleverna fick besvara samma frågor så var svaren 

kvalitativt olika. Eleverna svarade alltså olika utifrån ungefär liknande förutsättningar vilket 

gav ett rikt underlag som lärarna sedan skulle bedöma utifrån. De förutsättningar som gavs 
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till eleverna hade stor betydelse för vad de förstod och vilken kunskap de visade. Hade 

eleverna getts mer eller andra förutsättningar hade elevernas utsagor varit annorlunda och 

därmed lärarnas bedömningar.  

Intervjuerna med eleverna spelades in via ljudupptagning vilket stärker validiteten i 

datamaterialet. Ljudinspelningen gjorde att det gick att avlyssna materialet flera gånger och 

där materialet kunde analyseras i sin helhet. Hade endast anteckningar, med penna och 

papper, tagits hade viktig information säkerligen gått förlorade. Under transkriberingen 

visade de sig av den insamlade datan att en person hinner avge mycket information på bara 

några sekunder. Detta var också en anledning varför just ljudupptagning var ett bättre 

alternativ för dokumentation vid intervjuerna. Ljudupptagningen gjorde det även möjligt att 

fokusera på intervjupersonen och där relevanta följdfrågor kunde ställas. Jag upplevde inte att 

ljudinspelningen i intervjun med eleverna hade någon påverkan på elevernas utsagor. En 

applikation i telefonen användes som verktyg för ljudinspelning, men i och med att jag 

stängde av skärmen på telefonen så kan det ha bidragit till att situationen avdramatiserades. 

Lärarna 

Urval  

Till studiens andra del behövdes data som möjliggjorde att få syn på de kvalitativt olika sätt 

lärare bedömer elevers naturvetenskapliga kunskaper på. Det krav som fanns för de 

informanter som skulle delta var att de skulle vara utbildade och verksamma lärare och 

undervisa i NO-ämnena i grundskolans tidigare år. Först söktes informanter endast utifrån 

den geografiska hemvisten, vilket visade sig vara näst intill omöjligt. I och med de nya 

reglerna kring personuppgiftslagen så var det problematiskt att hitta lärares och rektorers 

kontaktuppgifter. Därför söktes informanter på orter även utanför min geografiska hemvist. 

Tiden var knapp vilket påverkade valet att informanter. Ett bekvämlighetsurval gjordes även 

här, där en kontakt togs med lärare jag redan kände. Den heterogena spridningen som både 

Trost och Alexandersson (2010;1994) talar om, att informanterna i en kvalitativ studie helst 

eller på något vis ska vara heterogena, uppfylldes till viss del. Den spridning som gick att 

urskilja bland intervjupersonerna var deras geografiska läge och deras olika lärarerfarenheter. 

Dock var vissa lärare verksamma på samma skola och i samma arbetslag vilket kan ha 

påverkat lärarnas utsagor. Genom att denna studie representeras av fem informanter där alla 

var kvinnor och endast från två orter i norra Sverige så innebär det att resultatet inte är 

generaliserbart. Hade möjlighet funnits att göra ett målinriktat urval så hade informanter med 

mer varierade erfarenheter och lika många män som kvinnor, även om något genusperspektiv 

inte har tagits hänsyn till i studien, gjort studien mer representativ. Dock är det omöjligt att 

säga att informanternas olikheter påverkat resultatet, det kan ju vara så att en kvinnlig lärare 

med bara ett års erfarenhet av läraryrket kan ha exakt samma uppfattningar om bedömning 

som en manlig lärare med 20 års lärarerfarenhet.  

Val av datainsamlingsmetod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en fenomenografisk forskningsansats 

använts. Det var mest lämpligt att använda fenomenografin som teoretisk utgångspunkt 

eftersom den ger möjlighet att finna variationen bland lärares uppfattningar av ett fenomen, i 

detta fall lärares olika sätt att bedöma elevers kunskaper. Genom att jag använde mig av 
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fenomenografin som forskningsansats så påverkade det valet av datainsamlingsmetod. 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer (jfr. Patel & Davidson, 2011) är den metod som 

ansågs mest tillförlitlig för denna studie eftersom lärare på olika sätt skulle motivera sina 

bedömningar samt vad de upplever som särskilt viktig kunskap. Om studien istället utgått 

från enkäter med färdiga svarsalternativ hade den insamlade datan inte motsvarat studiens 

syfte.  

Patel och Davidson (2011) förklarar att semistrukturerade intervjuer innebär att 

frågeställningarna är öppna vilket ger intervjupersonen möjlighet att besvara frågorna utifrån 

sina egna erfarenheter. Vid sidan av bedömningsunderlaget hade grundfrågor formulerats i en 

intervjuguide. Detta stärkte studien eftersom varje intervju byggde på grundfrågor med 

samma innebörd. I denna studie utlämnades inte intervjufrågorna till intervjupersonerna i 

förväg. Den avsikt som fanns var att lärarna skulle besvara frågorna utifrån sina egna 

erfarenheter. Om lärarna skulle fått tillgång till intervjufrågorna innan själva genomförandet 

av intervjuerna var sannolikheten större att lärarna hade påverkats av andras kollegors åsikter. 

Detta var en risk som kan ha påverkat resultatet.  

Lärarna upplevdes stressade över att behöva svara direkt på frågorna utan någon förberedelse, 

vilket kan ha gett ogenomtänkta svar. Hade lärarna istället fått några dagar till att fundera 

kring frågeställningarna så hade svaren kanske blivit ännu rikare, men då med risk att det inte 

hade varit deras egna upplevelser. När det gäller lärarnas bedömningar så fick lärarna de 

transkriberade elevintervjuerna mer än en vecka i förväg för att få tid på sig att tänka igenom 

hur de skulle bedöma eleverna. Många av lärarna kändes osäkra för hur de skulle ta sig an 

uppgiften. Detta kan bero på att det inte fanns någon beskrivning för hur uppgiften skulle 

utföras. Därför hade det redan från början kunnat vara tydligare genom att formulera en 

tydligare och mer detaljerad uppgiftsbeskrivning. Vissa lärare upplevdes som obekväma i 

intervjusituationen. En orsak till att lärarna kan ha känt sig obekväma kan vara den 

förberedelse de fick gällande intervjufrågorna, att lärarna inte fick möjlighet att förbereda sig 

med de grundfrågor som intervjun grundade sig på. En annan faktor kan ha varit lärarnas 

bedömningsuppgift, att de kanske kände sig oroliga över sin egen förmåga att bedöma. En 

ytterligare faktor som möjligen kan ha påverkat datainsamlingen är ljudinspelningen. Trost 

(2010) och Bryman (2011) menar båda på att det är vanligt att intervjupersonerna brukar 

känna sig obekväma med att bli inspelade och att det kan påverka datamaterialet negativt. Det 

är svårt att tro att det går att undgå denna obehagskänsla gällande inspelning, om inte hela 

momentet tas bort. Genom att ljudinspelning användes, så stärktes studiens validitet eftersom 

intervjuernas exakthet kunde analyseras. Det hade varit intressant att se hur datamaterialet 

hade blivit om en triangulering hade gjorts, där det hade utförts både observationer och 

intervjuer av lärares bedömningspraktik.  

Rollen som intervjuare 
Innan elevintervjuerna var jag väldigt osäker på min egen förmåga att intervjua, eftersom 

detta med intervju var något nytt för mig. Det var svårt att veta vilken nivå frågeställningar 

skulle ligga på för att eleverna skulle kunna besvara dem. Samma osäkerhet gällde för 

intervjun med lärarna, men där frågornas innebörd kunde kontrolleras med personer runt 

omkring mig. Eleverna intervjuades före lärarna, men i och med att frågorna för eleverna och 
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lärarna var olika så kändes den första intervjun med lärarna som att återgå till att vara 

nybörjare. Under den första lärarintervjun så följdes intervjuguiden nästintill som ett manus, 

vilket Trost (2010) inte rekommenderar. Trost menar på att intervjuguiden ska vara så pass 

inläst att den inte behöver användas som ett manus. På liknande sätt lästes frågorna som ett 

manus i intervjun med den första eleven. Intervjutekniken förbättrades efter varje intervju 

vilket påverkade datamaterialet positivt eftersom fler relevanta följfrågor kunde ställas. 

Eleverna intervjuades en efter en i följd, vilket kan ha påverkat datamaterialet. Detta eftersom 

det inte förekom någon paus som kunde ge möjlighet till en djupare reflektion av 

grundfrågorna. Med de svar som framgick från eleverna så kändes det då inte angeläget att 

korrigera frågorna. När det gäller lärarintervjuerna, så fanns det mer utrymme emellan 

intervjuerna för att reflektera och justera grundfrågorna och intervjutekniken. Efter cirka två 

intervjuer, med både eleverna och lärarna, så var grundfrågorna till respektive grupp inlästa. 

Här efter kändes det som att intervjuerna övergick till mer avslappnade samtal, där samtalet 

blev mer följsamt och där fler relevanta följdfrågor kunde ställas. Min teknik att ställa rätt 

följdfrågor i rätt situation var något jag strävade mot eftersom det var avgörande för vilket 

datamaterial som sedan skulle finnas att analysera. 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att bidra med mer kunskaper om hur lärare i grundskolans 

tidigare år bedömer elevers kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena i förhållande till 

kunskapskraven för årskurs 1-3. I resultatet framgick det på vilka kvalitativt olika sätt lärare 

bedömer elevers naturvetenskapliga kunskaper samt vad lärare betonar som särskilt central 

ämnesspecifik kunskap. I detta avsnitt kommer studiens resultat för båda frågeställningarna 

att diskuteras i relation till tidigare forskning och litteratur som redogjorts för i 

bakgrundsavsnittet. 

Vilken form av kunskap som lärare i studien menade var särskilt central 

Resultatet visade att lärarna behandlade det naturvetenskapliga innehållet i sina bedömningar. 

Nordgren och Odenstad (2012) menar på att undervisningen och bedömningen tillsammans 

signalerar vilken kunskapssyn och ämnessyn läraren har. Genom de kunskaper eleverna 

visade gick det att urskilja vad elevernas lärare såg som central kunskap i arbetsområdet om 

Vattnet. Genom bedömningarna gick det att urskilja vad lärarna i studien såg som central 

kunskap. Resultatet visade att både makro- och mikronivå var viktiga delar för att eleverna 

skulle förstå helheten om vattnets egenskaper. Lärarna uttryckte sig i likhet med Vikström 

(2005) att små barn är kapabla att lära sig mer avancerade kunskaper med rätt förutsättningar. 

Det visade sig i intervjuerna med lärarna att Skolverkets kunskapskrav (2017a) påverkade 

lärarnas bedömningar i studien. Samtliga informanter ansåg att de godtagbara kunskaperna 

var kunskaper på makronivå och att det var det som avgjorde bedömningarna för godtagbara 

kunskaper. Lärarna förtydligade att Skolverkets kunskapskrav i Lgr11 är den lägsta nivån 

som eleverna måste ha uppnått i slutet av årskurs 3 (Skolverket, 2017a). Det framgick även 

av lärarna i studien att de har möjlighet att göra bedömningar utifrån mer än godtagbara 

kunskaper om lärarna själva vill. Vissa lärare i studien syftade på att möjligheten för mer än 

godtagbara kunskaper måste finnas, eftersom undervisningen ska erbjuda mer avancerade 

kunskaper. Kravnivåerna för det är dock något respektive lärare måste skapa, vilket kan se 

olika ut beroende på vad läraren har för referensram. 
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I Skolverkets skrifter (2017a) framgår det att det är varje skolenhets ansvar att på en lokal 

nivå diskutera kunskapens relevans, det vill säga vad som är viktig kunskap respektive 

mindre viktig kunskap. Detta uttalade sig lärarna om när de motiverade sina bedömningar. 

Informanterna berättade i intervjuerna att de hade tolkat kunskapskraven i relation till det 

centrala innehållet och kommentarmaterialet innan de skulle bedöma elevernas 

naturvetenskapliga kunskaper. Lärarnas syn på godtagbara kunskaper motsvarades av de 

godtagbara kunskaperna i slutet av årskurs 3 som kunskapskraven föreskriver. Det framgick 

att eleverna måste veta skillnaden på vattnets olika former, eleverna måste kunna beskriva de 

ämnesspecifika begreppen utifrån egna upplevelser och kunna uttrycka sin kunskap på ett 

sådant sätt så att man förstår vad som menas. Det betyder att eleverna har möjlighet att visa 

sina kunskaper med hjälp av olika uttryckssätt, inte bara genom det verbala. Eleverna i 

studien visade även sina kunskaper på mikronivån genom att rita och beskriva 

vattenmolekylerna, deras rörelser och inbördes avstånd. Detta var enligt lärarna kunskaper 

som låg på mer än godtagbara kunskaper och ansågs inte vara angeläget för bedömningen av 

måluppfyllelsen.  

I resultatet visade sig även informanternas syn på elevernas kommunikativa- och språkliga 

förmåga. För en godtagbar nivå ansågs användandet av ett vardagligt språk som acceptabelt. 

Merparten av lärarna bedömde inte hur väl eleverna kunde använda naturvetenskapliga 

termer. De menade på att det inte fanns något krav att eleverna var tvungna att beskriva och 

förklara med naturvetenskapligt språk. Däremot var detta något som kunde ingå i en 

bedömning för mer än godtagbara kunskaper. Lindbergs (2011) studie visade att skolspråket 

inte kommer lika naturligt som det vardagliga språket gör. Små barn behöver tid på sig att 

utveckla sitt språkliga register. Att yngre elever behöver tid för att utvecklas på ett språkligt 

plan kan vara en orsak till att det inte anses lämpligt med ett språkligt krav för de yngre 

åldrarna. Även om lärarna inte upplevde att det fanns något kunskapskrav för de yngre 

eleverna gällande den språkliga förmågan så framhöll de ändå språkets betydelse i alla 

skolans ämnen. Studier har också visat att språket är en faktor till skolframgång (Helldén 

et.al., 2010; Lindberg, 2011; Wickman & Persson, 2008), liksom att språket är människans 

främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära (Skolverket, 2017a). 

Bedömningsstöd i olika former 

I studien uttryckte lärarna att bedömningsstöd av olika slag var värdefulla i 

bedömningsarbetet. Matriser var specifikt det verktyg som ett flertal lärare såg som 

användbart vid bedömningsarbetet. Lärarna förklarade att användandet av matriser gjorde att 

de stora kunskapskraven delades upp för att måluppfyllelsen skulle bli tydligare. Vissa 

använde matriser med ett system där förmågor och kunskaper kryssades när eleven ansågs ha 

klarat olika delar. I likhet med Jönsson (2013) menade informanterna i studien att matriser 

kan fungera som en framgångsfaktor för elevernas kunskapsutveckling. Detta menar Jönsson 

kan bero på att eleverna får se kvalitetsskillnader och därmed förstå vad som krävs för att nå 

goda resultat. Eleverna ska enligt Skolverket (2017a) få möjlighet att utveckla sin förmåga till 

självbedömning och matriser kan då utgöra ett verktyg för detta. Resultatet visade även att 

det kollegiala samarbetet utgjorde en central del av bedömningsarbetet. Lärarna hävdade i 

intervjuerna att kollegialt samarbete vid bedömning ger upphov till likvärdighet, vilket visade 

sig således genom att ett flertal lärare sambedömde när de bedömde eleverna. 
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Idag lever vi i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle vilket betyder att även dagens 

skolor innefattas av barn med annat modersmål. Ett flertal lärare i studien hade erfarenhet av 

att bedöma barn med annat modersmål, där de påstod att det ibland upplevs som en 

omöjlighet. Utan ett gemensamt språk uttryckte sig lärarna att det var svårt att kunna bedöma 

om en elev har kunskaper eller inte. I relation till Lindberg (2011), Helldén et.al. (2010) samt 

Wickman och Persson (2008) har språket en stor betydelse för elevernas lärande. För dessa 

elever med begränsade kunskaper i svenska är förutsättningarna begränsade eftersom det inte 

alltid finns modersmålslärare att tillgå eller studiehandledningar för att kunna stötta dessa 

elever i deras fortsatta lärande.  

Bakomliggande faktorer för en mer rättvis bedömning  

I relation till Klapp Lekholm (2010) framgick det i resultatet att lärare fokuserade på 

bakomliggande faktorer som kan ha påverkat elevernas möjligheter att visa sina kunskaper. I 

denna studie fick lärarna endast tillgång till transkript där inget annat nämndes än det som 

sades i intervjun med eleverna. Den undervisning eleverna i fråga varit med om var alltså 

okänd. Lärarna menade på att de hade velat ha mer bakgrundsfakta exempelvis om elevens 

kunskapsutveckling, vilka förutsättningar eleven fått och hur undervisningen har bedrivits. I 

linje med Skolverkets styrdokument (2017a) diskuterade lärarna att elever kräver olika 

förutsättningar eftersom man lär sig och förstår olika. Lärarna syftade på att det är svårt för 

dem att göra en rättvis bedömning när de inte vet om eleven alls fått de rätta förutsättningarna 

för att visa sina kunskaper. Eleven hade kanske inte fått möjlighet att lära sig det 

ämnesinnehåll som de blev intervjuade om. De kanske inte fick möjlighet att uttrycka sig på 

det sätt de har lärt sig att uttrycka sig på under själva intervjutillfället. Lärarna menar i linje 

med Jönsson (2013) att undervisningen måste erbjuda eleverna att utveckla sin förmåga att 

kommunicera naturvetenskapligt innehåll, vilket innebär att innehållet måste vara anpassat 

till det aktuella sammanhanget och att detta kan ske genom olika uttryckssätt. Stöttning i 

olika former var något som diskuterades där lärarnas uttalanden handlade om ifall eleverna 

utifrån sin förmåga hade fått möjlighet att visa sina kunskaper eller om de under 

intervjutillfället krävde någon form av stöttning. Lärarna påpekade att eleverna kanske hade 

kunskaper även om de inte kunde visa dessa genom de uttryckssätt som de erbjöds. Lärarnas 

fokus på bakomliggande faktorer kan därför sammanbindas med det Johansson (2015) 

upptäckte i sin studie, att många lärare upplever det som svårare att bedöma andra lärares 

elever. Detta kan bero på att lärarna oftast har en relation till sina elever som ska bedömas 

och där lärarna har följt elevernas kunskapsutveckling under lång tid. En möjlig orsak till att 

lärarna kan ha upplevt svårigheter med studiens bedömningsarbete kan ha varit att 

bedömningen var summativt lagd. Lärarna menade i enlighet med Nordgren och Odenstad 

(2012) samt Jönsson (2013) att bedömning vanligtvis bedrivs och ska bedrivas för ett 

formativt syfte, nämligen som en fortlöpande process i undervisningen. Därmed kan det 

konstateras att lärarnas förhållningssätt till studiens uppgift kan bero på att den summativa 

bedömningen inte är lika framträdande för lärare i grundskolans tidigare år. 

Centrala kunskaper och förmågor i NO-ämnena 

I resultatet framgick det vad lärarna framhåller som central kunskap i NO-ämnena. Lärarna 

lade stor vikt vid att kunna koppla ihop olika naturvetenskapliga kunskaper där de såg vikten 

i att kunna se samband och helheter. Lärarna syftade på att små barn är nyfikna och vill veta 
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allt om sin värld. Därför såg lärarna att den kunskap eleverna har mest nytta av är den 

kunskap som eleverna behöver för att förstå omvärlden och till att kunna bidra i samhället 

som kompetenta medborgare. Skolverket (2017a) menar också att undervisningen ska erbjuda 

en undervisning där eleverna får möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor för att agera 

som demokratiska- och kompetenta medborgare. Detta styrks av Selgheds (2011) och 

Carlgrens (2002) utsagor om de fyra kunskapsformerna, att kunskapsformerna är 

sammanbundna och att de utgör varandras förutsättningar. Lärarna syftade på att fakta- och 

förståelsekunskap ligger nära i relation till varandra, där elevernas faktakunskaper skulle 

ligga till grund för elevernas förståelse i arbetsområdet om vattnet. Innan bedömningen hade 

eleverna fått förutsättningar för att utveckla fakta- och förståelsekunskap. Under 

bedömningstillfället uppvisade eleverna sin fakta- och förståelsekunskap genom olika 

uttryckssätt. Eleverna visade sin förståelse i området vattnet och som Selghed (2011) påpekar 

är förståelsekunskap den kunskapsform där eleverna kan förstå ett och samma fenomen på 

kvalitativt skilda sätt. Denna kunskapsform visade sig tydligt i bedömningsarbetet, där 

lärarna i sin tur bedömde elevernas kunskaper på kvalitativt skilda sätt. Lärarna syftade på att 

fakta- och förståelsekunskap var förutsättningar till färdighets- och förtroendekunskap. Detta 

var ingen kunskap som visade sig i bedömningsarbetet men där lärarna uttryckligen nämnde 

att kunskaperna som eleverna har utvecklat ska kunna tillämpas i olika sammanhang och till 

sina vardagliga liv. 

När lärarna berättade om vilka centrala kunskaper de ansåg vara grunden för det 

naturvetenskapliga ämnena så gick det att urskilja ett samband mellan lärarnas resonemang 

och två av Sjöberg (2010) och Millars (2002) argument. Lärarna resonerade om centrala 

kunskaper utifrån ett nyttoperspektiv, att eleverna i undervisningen måste få möjlighet att 

utveckla sin naturvetenskapliga kompetens för att uppmärksamma och använda 

naturvetenskaplig kunskap i sitt vardagliga liv. I relation till styrdokumenten (Skolverket, 

2017a) talade ett flertal lärare specifikt om kroppen och årstidsväxlingar som två 

arbetsområden som är viktiga för elevens vardagliga liv. Lärarna betonade även relevansen 

av naturvetenskaplig kunskap ur ett demokratiskt perspektiv. Genom att eleverna får 

möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga i relation till ett naturvetenskapligt innehåll 

möjliggörs att eleven kan delta i det demokratiska samtalet om olika samhällsfrågor, inte 

minst frågor om en hållbar utveckling.  

Lärarna upplevde att de naturvetenskapliga ämnena skiljer sig från skolans andra ämnen, där 

de i likhet med Sjöberg (2010) menade att vi med naturvetenskapens hjälp kan få en ökad 

klarhet och förståelse för naturen och världen omkring oss. Lärarna såg sina elever som 

väldigt nyfikna och med en vilja att förstå sin omvärld. Här menade lärarna att eleverna 

behöver verktyg för att kunna söka förståelse. Genom att i undervisningen utgå ifrån ett 

undersökande arbetssätt kan eleverna söka svar och även få verktyg för att själva kunna söka 

kunskap. Lärarna såg vikten av att eleverna lär sig att på ett systematiskt sätt utföra 

undersökningar, där processen börjar med att ställa hypoteser för att till sist kunna 

dokumentera sina funna kunskaper. Varför förmågan att kunna ställa hypoteser och att 

dokumentera ansågs som viktigt framgick inte av resultatet. Men att eleverna lär sig 

processen för att kunna göra undersökningar skulle kanske kunna kopplas till ett ekonomiskt 

perspektiv, att eleverna lär sig för framtida studier (Millar 2002; Sjöberg 2010).  
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Resultatet visade även på att lärarna upplever att elevernas konkreta erfarenheter är viktigt för 

elevernas förmåga att förstå och att kunna uttrycka sina kunskaper. Lärarna menade att om 

eleverna får konkreta upplevelser och iakttagelser, där de får göra experiment och 

undersökningar, så kan de lättare sätta in kunskapen i ett sammanhang. Detta styrks av Linder 

och Redfors (2006) studie om att yngre elever är beroende av ett sammanhang när de ska 

förklara naturvetenskapliga fenomen. Lärarna menade att eleverna visade sina kunskaper 

utifrån konkreta exempel från undervisningen de själva har upplevt, vilket eleverna ska kunna 

i slutet av årskurs 3 (Skolverket, 2017a). De konkreta erfarenheterna ger eleverna en ingång 

till ämnet för att de i äldre åldrar ska kunna fördjupa sig och kunna resonera om sina 

kunskaper på ett annat plan än bara utifrån sina egna upplevelser.  

Resultatens betydelse för undervisning och lärande 
Avslutningsvis diskuteras resultatets betydelse för undervisning i naturvetenskap och för 

elevernas naturvetenskapliga lärande. Det visade sig att samtliga lärare hade ett rimligt 

förhållningssätt till det naturvetenskapliga innehållet som gäller för de yngre eleverna. Som 

det flesta av lärarna sade, är eleverna i grundskolans tidigare år små, men tack vare deras 

nyfikenhet och intresse av att veta mer om sig själva och sin omvärld så kan många elever 

uppnå mer kunskaper och mer komplex förståelse än vad de egentligen måste kunna. Lärarna 

tolkade att det godtagbara kunskapskravet förhåller sig på en låg nivå, men bara för att 

kunskapskravet är lågt så upplevdes inte lärarnas tilltro till elevernas förmåga som låg. 

Undervisningen kan förhålla sig på en högre nivå än den nivå som är formulerad som 

godtagbara kunskaper. Därmed har eleverna möjlighet att nå högre naturvetenskapliga 

kunskaper än vad som föreskrivs i Skolverkets kunskapskrav (2017a). Det förhåller sig som 

positivt att det finns en lägsta nivå men även en högre nivå i praktiken. Då får alla elever 

chansen och har möjligheten att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Under de första 

åren i skolan ska eleverna känna det lustfyllt att lära sig, vilket inte är möjligt om 

kravnivåerna är för höga. Bara för att kravnivån är låg, får vi inte glömma att små barn också 

är kapabla att lära sig abstrakta saker och att detta är möjligt om undervisningen erbjuder dem 

möjligheten (Vikström, 2005).  

Utifrån lärarnas sätt att bedöma elevers kunskaper kan det konstateras att det krävs 

erfarenheter och kompetens. Lärarna hade arbetat mellan 10 och 37 år i skolan. Under den 

tiden är det mycket som har hänt inom skolväsendet. Läroplaner har bytts ut och reviderats 

och lärarutbildningen har förändrats. Under årens lopp har nya styrdokument införts, vilket 

har krävt tolkningar och nya förhållningssätt. Lärarutbildningen har också förändrats genom 

åren där lärare kanske haft olika möjligheter till att utveckla sin bedömningskompetens. Med 

utgångspunkt från min egen utbildning så är endast en kurs om bedömning väldigt lite, 

medan läroplanstolkning är mer integrerat i kurserna. Bedömning är minst lika viktigt som 

undervisning och därför anser jag att alla kurser i alla lärarutbildningar borde lägga mer tid på 

ämnesdidaktisk bedömningspraxis, det vill säga hur bedömning i respektive ämne ska 

genomföras i praktiken. Oavsett vilken läroplan som är gällande eller vilken utbildning 

läraren har fått så måste varje enskild skolverksamhet avsätta ännu mer planeringstid till 

undervisningen och tid till läroplansarbete vilket jag tror skulle utveckla lärarnas förmåga att 

bedöma. Det kollektiva samarbetet, som framkom i resultatet, har stor påverkan på en lärares 

bedömningskompetens. Genom att lärare får diskutera bedömningar och även tolka 
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läroplanen tillsammans så får de tillgång till fler perspektiv vilket kan utveckla lärares 

referensramar och kompetens. 

Implikationer för yrkesuppdraget 
Läsaren av denna uppsats har förhoppningsvis fått nya insikter, bland annat att bedömning är 

en process, inte en företeelse som sker efter endast ett specifikt förhörstillfälle. Ytterligare en 

insikt är att denna process måste vara systematisk och strukturerad i alla sina delar, från 

tolkningen av styrdokument, till genomförandet av undervisningen och dokumentationen. 

Håller bedömningspraktiken en struktur så skapar det även bättre förutsättningar för eleverna, 

för vet inte läraren vad eleverna ska kunna hur ska då eleverna veta det? Något som de 

erfarna lärarna även betonade var hur man på ett kollegialt plan samarbetar i 

bedömningsarbetet. Detta är något alla i skolväsendet måste tänka på, att våga ta hjälp av 

kollegor. Utifrån denna studie kan läsaren även ta med sig dessa olika sätt att bedöma vilket 

kan vara till hjälp vid planeringen av undervisningen.  

Förslag på fortsatt forskning 
I denna studie urskiljs lärares olika sätt att bedöma elevers kunskaper och vad lärare betonar 

som central kunskap i NO ämnena i grundskolans lägre årskurser. Detta var en väldigt liten 

studie och en kompletterande studie till denna studie hade kunnat vara en mer omfattande 

fallstudie där forskaren studerar några lärares bedömningspraktik under ett arbetsområde i 

NO. Under en sådan studie skulle forskaren kunna titta på alla bedömningsprocessens delar, 

från tolkningen av styrdokumenten, planeringen och genomförandet av undervisningen samt 

den formativa- och/eller summativa bedömningen. Eftersom lärarna påstod att de även 

bedömer mer än godtagbara kunskaper så hade det varit intressant att studera vad lärare 

bedömer när de bedömer mer än godtagbara kunskaper. En forskare hade kunnat studera var 

lärare drar gränsen mellan godtagbara kunskaper och mer än godtagbara kunskaper. Även 

vilka kunskapsnivåer lärarna själva formulerar för mer än godtagbara kunskaper, eftersom det 

inte finns några givna kunskapsnivåer för det i kursplanerna för grundskolans lägre åldrar.
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Bilaga 1 - Elevernas och vårdnadshavarnas samtyckesformulär 
Samtyckesbrev elevernas föräldrar med eleverna 

Hej!  

Jag heter Elin Rutberg Pettersson och utbildar mig till lärare för grundskolans årskurs F-3 på 

Luleå Tekniska Universitet. Just nu är jag inne på min sista termin på grundlärarprogrammet, 

detta innebär att jag skriver mitt slutliga examensarbete. Jag har valt att inrikta mitt 

examensarbete mot ämnena naturvetenskap och teknik. Syftet med mitt examensarbete är att 

jag vill öka kunskapen om hur lärare bedömer elevers naturvetenskapliga kunnande i 

årskurserna 1-3.  

Det jag kommer fokusera på i min studie är alltså lärares bedömning av elevers kunskaper. 

För att lärarna ska kunna bedöma så behöver de ha någonting att bedöma. Därför måste jag 

utarbeta ett bedömningsunderlag baserat på elevers naturvetenskapliga kunskaper som lärarna 

sedan ska använda som underlag. Ditt barns klass är därför den urvalsgrupp jag slumpvis valt 

ut och som kan hjälpa mig att skapa detta underlag. Jag kommer muntligt intervjua ditt barn 

om ett naturvetenskapligt lärandeobjekt (detta lärandeobjekt är något de ska ha arbetat med 

under grundskolans första år). Intervjun kommer hålla på i max 10 minuter där eleven 

berättar vad de kan om detta objekt. Intervjun kommer att spelas in via ljudupptagning som 

jag sedan översätter till skrift för att eleven ska avidentifieras. Avidentifieringen görs för att 

ingen utomstående ska kunna veta vem som blivit intervjuad och vem som uttryckt sig om 

vad. Den information som eleven lämnar vid intervjun kommer endast användas som 

ändamål för denna studie.  

Om den deltagande personen är minderårig, i detta fallet under 15 år, så krävs det målsmans 

tillstånd för att personen i fråga ska få delta i studien. Information som är bra att känna till 

som deltagare är att det är frivilligt att delta i studien och deltagaren kan när som helst, utan 

närmare motivering, avbryta sitt deltagande.  

Härmed tillfrågas ert barn om deltagande i denna studie. På baksidan ger ni 

tillsammans ert samtycke. Läs igenom det noggrant och ge ert medgivande genom att 

skriva under. 

 

Kontakta mig omgående vid eventuella frågor! 

Med vänliga hälsningar  

Elin Rutberg Pettersson  

xxxxxx-x@student.ltu.se 

 

 

Vårdnadshavare 

Härmed intygar jag att jag har läst och förstått ovanstående information och med min signatur får 

mitt barn delta som respondent i denna studie.  



 
  

 

 

_______________________________________ ____________________ 

Namnteckning, namnförtydligande Ort och datum 

 

 

 

 

Elev 

Min vårdnadshavare har förklarat vad mitt deltagande i studien innebär och jag vill delta i studien.  

 

 

_______________________________________ ____________________ 

Namnteckning, namnförtydligande Ort och datum 

  



 
  

Bilaga 2 - Lärarnas samtyckesformulär 
Informations- och samtyckesbrev till lärarna 

Syftet med denna studie är att öka mina, och förhoppningsvis även dina, kunskaper om hur 

lärare bedömer elevernas naturvetenskapliga kunnande i årskurs 1-3. Genom denna studie får 

du chans till att sätta dig in i kunskapskraven för naturvetenskapsämnena men även där du får 

chans att utveckla dina kunskaper i och om bedömning vilket kan gynna din framtida 

bedömningspraktik.  

Du har blivit tillfrågad att medverka som respondent i denna studie eftersom du är behörig 

och verksam lärare i grundskolans årskurs 1-3 som undervisar i de naturvetenskapliga 

ämnena. Innan intervjun har jag sammanställt dokument innehållande några elevers 

kunskaper av ett specifikt naturvetenskapligt fenomen. Under denna intervju kommer du få 

som uppgift att bedöma underlaget med elevernas visade kunskaper. Detta ska du göra i 

relation till kunskapskraven. När du har gjort en bedömning kommer du kort få motivera din 

bedömning för respektive elevdokument. Därför kan det vara bra om du förbereder dig, 

genom att försöka förstå NO-ämnenas kunskapskrav för årskurs 3. Under intervjun vill jag 

även få besvarat andra frågeställningar angående studiens syfte. Jag kommer spela in 

intervjun via ljudupptagning. Ljudfilerna kommer därefter att transkriberas av mig och sedan 

kommer jag att radera ljudfilerna. Innehållet i intervjun kommer endast användas i mitt 

examensarbete och med avidentifierade namn. Däremot kan information om kön och x antal 

år som lärare framkomma i rapporten.  

De villkor du har som medverkande är att du har möjlighet att avsluta ditt deltagande när som 

helst. Du har även rätt till att avbryta intervjun när du vill. Dessutom har du rätt till att ta bort 

delar från intervjun som du inte vill ha kvar.  

När denna uppsats blir godkänd kommer den att bli offentlig på Luleå Tekniska Universitets 

publikationsdatabas och är offentlig för alla som vill ta del av den.  

 

 

 

Härmed intygar jag att jag har läst och förstått ovanstående information och med min 

signatur vill jag delta som respondent i denna studie.  

 

 

_________________________________________ _______________ 

Namnteckning, namnförtydligande Ort och datum 

  



 
  

Bilaga 3 - Intervjuguide för intervju med eleverna 
 

 

Intervjufrågor: 

● Vad har vatten för olika former? Kan du ge exempel på de olika formerna? 

 

 

● Kan du berätta vad du vet om när vattnet byter mellan dessa former? 

 

 

● Vet du vad vatten är uppbyggt av?  

 

 

● Rita en bild och förklara hur du tror att molekylerna är ordnade för varje form. 

  



 
  

Bilaga 4 - Intervjuguide för intervju med lärarna 
 

Intervjufrågor: 

● Hur ser du på NO-ämnena i skolan? 

● Är det ett viktigt ämne i skolan? 

● Varför är det viktigt med NO i skolan/varför är det inte viktigt med NO i skolan? 

 

● Nu ska vi prata om de bedömningar du har gjort av de tre elevutskrifterna. Vi 

kan ta dem i turordning. 

● Hur tolkar du kunskapskravet för detta område? 

● Skulle du säga att eleven uppfyller godtagbara kunskaper för årskurs 3?  

● Vad är det som gör att eleven klarar/inte klarar godtagbara kunskaper? 

● Hur kopplar du elevens kunskaper med kunskapskraven? 

 

 

● Hur upplever du ditt bedömningsuppdrag? 

● Hur upplever du det är att bedöma i grundskolans tidigare år? 

● Hur upplever du det är att bedöma i NO? 

● Hur ser din bedömningspraktik ut i NO-ämnena? (Hur bedömer du eleverna i NO?) 

● Hur gör du? 

● Tycker du att bedömning i NO skiljer sig från andra ämnen? 

 

● Vad betonar du som särskilt viktig ämnesspecifik kunskap i NO-ämnet? 

● Värderar du någon förmåga eller kunskap mer än något annat? 

 

● Hur upplever du kursplanerna och kunskapskraven för NO-ämnena? 

● Är de lätta eller svåra att tolka? 

● Borde det finnas något fler kunskapskrav eller borde det tas bort något kunskapskrav? 

 

● Hur ser du på din egen bedömningskompetens? 

● Finns det något du skulle vilja ha mer kompetens inom när det gäller bedömning? Vad isåfall? 

 


