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Syftet med studien har varit att ta fram ett formativt bedömningsverktyg för 
måluppfyllelse i årskurs 5 inom ekologi. Verktyget fungerar som ett hjälpmedel för 
läraren att identifiera sina elevers kunskapsnivå och därav stödja dem i deras vidare 
kunskapsutveckling. Det ska även vara ett hjälpmedel för eleven att se sin egen 
progression, för att utveckla sin metakognition.  
Vid framställning av bedömningsverktyget har vi utgått från ett av målen i 
kursplanen inom biologi, ekologididaktisk forskning samt en modell där vi följt vissa 
konstruktionskriterier. Därefter har en expertpanel, bestående av 6 verksamma NO-
lärare, granskat och givit respons på uppgifterna. Panelen har utifrån 9 olika aspekter 
bedömt uppgiftens validitet. Betygen har överlag varit mycket bra. Resultatet av vår 
studie är ett verktyg bestående av 10 uppgifter tänkta att använda som stöd vid 
formativ bedömning.  
_______________________________________________ 
Nyckelord: Formativ bedömning, naturvetenskap, ekologididaktik, 
utvärdering, uppgiftskonstruktion, expertpanelstudie. 
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1 Inledning  
 
Intresset för naturorienterad undervisning i skolan är som störst vid 11-års ålder, 
kanske till och med vid ännu tidigare ålder. Därefter sjunker intresset snabbt 
(Osborne, Driver & Simon, 1998 i Helldén, Lindahl & Redfors, 2005). Genom TIMSS 
2003 framgår det att många elever i årskurs 8 inte anser att naturvetenskapliga 
ämnen är viktiga för deras senare yrkesval (Skolverket, 2005).  
 
Det har visat sig att den svenska grundskolan tillsammans med ett fåtal länder saknar 
centrala administrerande prov inom NO. Detta gör att vi även saknar metoder för att 
följa upp läro- och kursplan (Skolverket, 2005). Från och med våren 2010 har 
regeringen beslutat att nationella prov i biologi, kemi och fysik ska tillämpas i årskurs 
9. Det nationella provet ska ligga till grund för bedömning samt att eleverna ska ha en 
så likvärdig kunskap som möjligt (www.umu.se).  
Bedömningens syfte är inte enbart att kontrolla utan det är dessutom ett verktyg för 
elevens utveckling som en del av lärprocessen (Skolverket, 2005).  
 
I och med nationella prov inom naturorienterade ämnen bör alla elever få möjlighet 
att uppnå målen som de ställer. För att detta ska vara möjligt så krävs det att 
undervisningen inom naturkunskap startar redan i de tidigare åren. En bra 
undervisning kräver dels att läraren vet var varje elev kunskapsmässigt befinner sig 
samt att pedagogen utför sin undervisning så att den överensstämmer med 
uppställda mål. 
 
Genom media får vi dagligen information som på ett eller annat vis måste tolkas och 
tas ställning till. Samhället kräver idag att vi är insatta och har åsikter i ämnen som 
exempelvis klimatfrågor, genteknik och hälsofrågor. Saknar man grundläggande 
naturvetenskapliga kunskaper är det svårt att kritiskt granska detta överflöde av 
information (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 
 
Utifrån vår erfarenhet prioriteras den naturorienterade undervisningen lågt i 
grundskolans tidigare år. Många skolor saknar utbildade NO-lärare. Eftersom elevens 
intresse är som störst runt årskurs 4 bör detta tas till vara på och utnyttjas av 
pedagogerna. Undervisningen bör så tidigt som möjligt presentera begrepp och skapa 
vetenskapliga tankemodeller hos eleverna som kontinuerligt följs upp och stäms av.  

1.1 Problemformulering 
 
Vi har idag tydliga mål i både kursplan och läroplan om vilka kunskaper eleverna ska 
ha uppnått i årskurs 5. Det kan som lärare vara ett problem att sätta sig in i målen då 
dessa till stor del måste tolkas och konkretiseras men likväl är detta nödvändigt. Om 
undervisningen syftar till att elever ska nå uppställda mål krävs det att läraren 
strategiskt planerar och framförallt utvärderar både sin och elevernas fortskridning. 
Denna typ av bedömning leder till att undervisningen påverkas positivt.   

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att framställa ett formativt bedömningsverktyg som 
pedagogerna kan använda sig av för att synliggöra elevers måluppfyllelse inom 
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ekologi. Verktyget ska fungera som hjälpmedel för läraren att identifiera sina elevers 
kunskapsnivå och därav stödja dem i dess vidare kunskapsutveckling. Det ska även 
vara ett hjälpmedel för eleven att se sin egen progression, för att utveckla sin 
metakognition. 

1.3 Forskningsfråga  
 

Hur kan ett formativt bedömningsverktyg för måluppfyllelsen inom ekologi för 
årskurs 5 se ut?  

1.4 Disposition 
 
I den teoretiska bakgrunden finns den litterära forskningen som ligger till grund för 
utformandet av bedömningsverktyget. Här finns forskning som rör konstruktionen av 
uppgifter såväl som naturvetenskaplig didaktisk forskning om barns tankar kring 
ekologiska fenomen. Under metodologi beskrivs de konstruktionskriterier som legat 
till grund vid utformandet av uppgifterna. Där beskrivs även den metod som används 
vid expertpanelens respons. Därefter presenteras resultatet av uppgifterna och av 
responsen. Slutligen diskuteras studien. 

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Socialkonstruktivism 
 

Bakom den konstruktivistiske teorin ligger Jean Piaget. Piaget var ursprungligen 
zoolog och han är den forskare som har betytt mest för forskningen om hur barn 
uppfattar och tolkar naturvetenskapliga fenomen (White & Tischer, 1986 i Helldén, 
1994). Människan strävar efter att förstå sin omgivning för att komma i jämvikt med 
den. Inom konstruktivism handlar det om att eleven själv ska vara aktiv i sin 
inlärning. Eleven ska upptäcka saker på egen hand, arbeta laborativt, förstå och inte 
lära sig utantill. Inom konstruktivism finns en stadieteori med fyra utvecklingsnivåer 
(Säljö, 2000). Varje utvecklingsnivå innebär att vissa generella tankestrukturer har 
utvecklats (Helldén, 1994). För att världen ska få mening och betydelse för oss skapar 
vi aktivt lagar och teorier. För att tillägna sig kunskap krävs det att vi själva aktivt 
konstruerar den, kunskap kan inte endast överföras från en person till en annan. 
Denna konstruktion sker i varje individ men det är en process som sker i ett socialt 
samspel med andra (Sjöberg, 2005). Även om Piagets tankar om konstruktivism är 
grunden så har vi idag utvecklats till ett mer socialkonstruktivistiskt synsätt på 
lärandet där det sociala samspelet har stor betydelse. 
Enligt Piaget måste vi skapa tankemönster för olika begreppsvärldar för att kunna 
förstå ett problem (Helldén, 1994).  

2.2 Formativ bedömning  
 

Ny kunskapssyn har lett till kritik på den traditionella bedömningssituationen vilket 
har gjort att intresset har ökat för andra sätt att se på kunskap och bedömning 
(Shepard, 2002 i skolverket, 2006). Det nya bedömningssynsättet är den formativa 
bedömningen. Formativ bedömning använder sig läraren av för att se vilka mål 
eleven har uppnått och vilka mål eleven behöver arbeta mer med. Huvudpunkten i 
den formativa bedömningen ligger inte i om eleven har klarat målet utan hur och på 
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vilket sätt eleven klarar av olika delar i målen. Formativ bedömning leder till att 
eleven lär sig om sitt eget lärande. Den formativa bedömningen kan ske genom olika 
metoder, den kan till och med genomföras på samma sätt som summativa 
bedömningar men skillnaden är att i den formativa bedömningen ska eleven få 
feedback på sina prestationer. Bedömningen behöver inte ske genom traditionella 
prov utan kan genomföras tillsammans av en grupp elever eller med stöd från 
läraren, vilket gör att bedömningen av elevens kunskap sker i optimala förhållanden 
(Black & Wiliam, 1998 i skolverket, 2006). Bedömningssituationen kan på det här 
viset också ses som ett tillfälle att lära (Gipps, 2001; Wells,1999; 2001, i skolverket 
2006). Det är viktigt att läraren inom den formativa bedömningen ser till processen 
och inte det färdiga resultatet. Genom att se till processen kan läraren följa elevens 
tänkande och reflekterande och på så vis hjälpa eleven vidare (Bonniol, 1991 i Korp, 
2003). Tester ger ofta eleverna en känsla av obehag eftersom de används för att 
bedöma eleven och inte för att utveckla lärande. För att undvika detta måste feedback 
handla om kvalitén av elevens arbete och inte en jämförelse av elevers olika 
prestationer. Bedömning i form av poäng och rangordning får elever att leta efter 
ledtrådar och memorera för att nå upp till så många poäng som möjligt vid test. 
Feedback som istället handlar om elevens sätt att tänka till det naturvetenskapligt 
accepterade, hjälper eleven att utveckla sin begreppsförståelse (Black & Harrison, 
2000 i Helldén, Lindahl & Redfors, 2005).  
Syften med den formativa bedömningen av enskilda elever är enligt Korp (2003, s 
81): 
  

o Att diagnostisera problem och identifiera elevens behov av hjälp och stöd i lärandet.  
o Att inventera elevers förkunskaper/förförståelse för att kunna planera undervisningen.  
o Att hjälpa elever att reflektera över sitt eget lärande och bli varse om sin progression och 

sina svårigheter och behov.  
o Att vägleda elever i utvecklingen av effektiva inlärnings- och tankestrategier.  
o Att definiera den aktuella disciplinens kunskap för eleverna, d v s markera diskursens 

gränser och överföra kulturella begrepp och förståelsehorisonter.  
o Att motivera elever i skolarbetet.  

 
Vid formativ utvärdering är syftet att stödja eleverna i sin utveckling från 
utgångsläget till uppställda mål. Ett exempel på hur man kan gå till väga vid formativ 
utvärdering är att först se vilka mål som gäller för arbetsområdet. Det andra steget är 
att se vad forskningen säger om hur elever uppfattar och förklarar olika aspekter 
inom detta arbetsområde. Det tredje och sista steget är att se på de olika metoder som 
finns för formativ utvärdering. Dessa olika metoder kan bland annat vara 
gruppdiskussioner, prov, diagnostiska test eller problemlösning i grupp (Andersson, 
Bach, Frändberg, Jansson, Kärrqvist, Nyberg, Wallin & Zetterqvist, 2003) . 
 
Bedömning av elevernas lärande kan utveckla deras metakognitiva förmåga genom 
att eleven blir medveten om sin kunskapsutveckling och även vad som krävs av dem i 
arbeten med hög kvalitet (Gordon & Bonilla Bowman, 1996 i Korp, 2003). 
Utvecklandet av elevernas metakognition är viktig eftersom eleverna på så vis blir 
självständiga och kan styra sitt eget lärande (Black, 1999 i Korp, 2003).  

2.3 Summativ bedömning 
 

I den summativa bedömning rangordnas eller betygssätts elevers prestationer. Syftet 
med denna bedömning är att mäta elevens kvalitativa och kvantitativa sidor av 
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lärande i förhållande till målen i undervisningen och utifrån det betygssätta elevens 
prestation (Korp, 2003). 
 
I Sverige får lärarna själva sätta betyg på eleverna till skillnad från många länder som 
använder sig av nationella examensprov. De svenska nationella proven som finns i 
grundskolan och gymnasiet syftar till att hjälpa läraren i sin bedömning av eleverna 
så att den ska bli så enhetlig som möjligt i hela landet. Nationella prov i årskurs 5 
finns i ämnena svenska, matematik och engelska men inte i det naturvetenskapliga 
ämnet (Skolverket, 2004 i Helldén et al., 2005).  
Utvecklingen av undervisningen har i många år misslyckats på grund av sättet att 
utvärdera. Som hinder till undervisningens utveckling finns framför allt 
standardiserade nationella test. Både lärarnas och eleverna främsta mål är att lyckas 
bra på dessa test. Förändringar i undervisningen som inte stämmer överrens med 
dessa test är därför dömda att misslyckas. En viktig faktor som man bör ha i åtanke 
vid bedömningar är om eleverna har haft möjlighet att lära det som utvärderas 
(Tamir, 1998 i Helldén et al., 2005).  

2.4 Utgångspunkt för bedömning 
 

Det finns olika utgångspunkten att ta ställning till inför bedömningen. Några av de 
vanligaste är:  
 
– Nivån för sammanställning av resultaten. Vem är det som skall bedömas? Ska 
resultatet antecknas för enskild student, grupp eller hel skola?   
 
– Bedömningens betydelse. Ligger resultatet som grund av en stor betydelse för 
enskild elev eller skola? Eller ingår den i ett mindre kritiskt sammanhang?  
 
– Bedömningens syfte. Görs bedömningen med ett syfte att få fram ett betyg eller 
omdöme? Är syftet att förbättra och utveckla?  
 
– Bedömningens objekt. Vad fokuserar bedömningen på? Gäller det faktakunskaper 
eller problemlösning? Ger bedömningen resultatet eller arbetsprocessen?  
 
– Bedömningsmetod. Vilket bedömningsinstrument använder sig läraren av? Är det 
ett skriftligt prov, observationer eller praktiska uppgifter?  
 
– Bedömningsprincip. Är bedömningen målstyrd eller normrelaterad?  
 
– Vem som formar respektive genomför bedömningen. Är provet utformat centralt 
eller lokalt? Är det utformat av en undervisande lärare eller utav en 
läromedelsförfattare? Är det fråga om en extern eller intern bedömning? Är det 
läraren som skall bedöma sina elever eller är det eleverna som ska bedöma sig själva?  
 
– Beslutfattare. Vem ska använda resultatet av bedömningen? Är det den 
undervisande läraren, eleverna själva, skolan eller utbildningsledningen? (Korp, 
2003).  
 
En bedömning sker alltid i relation till något annat. Det kan handla om 
normrelaterad bedömning eller en kriterierelaterad bedömning. En normrelaterad 
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bedömning innebär att eleven bedöms i relation till vad exempelvis gruppen har för 
resultat. Här ser man inte på vad en elev kan utan man fastställer endast hur elevens 
prestation står sig i förhållande till de övriga i gruppens prestationer. Syftet är 
differentiering och rangordning och används främst för urval. Kriterierelaterad 
bedömning är däremot oftast kopplad till formativa syften. Kan användas för att se 
om en elev har nått upp till uppställda undervisningsmål (Korp, 2003).     
 
Målet med utvärderingar är att mäta i vilken mån eleverna har nått målen i 
kursplanen men det är samtidigt lika viktigt att använda utvärderingen för att 
påverka undervisningen på ett positivt sätt. Det finns en del problem med att 
utvärdera måluppfyllelse. Ett problem är att man måste tolka de nationella målen i 
kursplanen som är skrivna med ganska generella termer. Uppfattningen om vad 
dessa mål betyder kan skilja sig åt mellan läraren som undervisar och författaren till 
utvärderingen. Ett annat problem är att eleverna får ett antal nya, relativt svåra 
frågor som de ska besvara utan hjälp. Kanske säger det mer om elevens 
kunskapspotential om eleven får lite hjälp som man vanligtvis brukar få när man 
ställs inför nya frågor (Andersson, 2000 i Helldén et al., 2005).  

2.5 Konstruktion av uppgifter 
 

Under större delen av 19oo-talet har synen på lärarnas frågor varit av betydande roll 
för elevens lärande. Trots detta är undervisningen fortfarande till stor del inriktad 
mot att eleverna skall återge viss och specifik faktakunskap (Ekeblad & Hemstad, 
1992). Frågandet är kanske en lärares främsta pedagogiska hjälpmedel. Läraren 
ställer dagligen frågor till sina elever i syfte att sporra elevernas tänkande kring de 
företeelser som är föremål för undervisningen. Läraren ställer även frågor med syftet 
att se på elevernas kunskaper, förståelse och färdigheter. Provfrågor och andra 
utvärderingsuppgifter har detta syfte. Det är då naturligt att en hel del pedagogisk 
forskning har ägnats åt detta (Ekeblad & Hemstad, 1992). Inom pedagogisk 
forskningen så brukar man vara överens om att läraren skall betona och se till 
processen vid inlärning snarare än att se på den specifika faktakunskapen.  Man vill 
alltså utveckla elevernas förståelse i frågandet (Lundgren, 1977 i Ekeblad & Hemstad, 
1992). För att kunna förändra en pedagogs frågande och därigenom även lärandet 
som sker i anslutning till undervisningen så har det producerats klassifikationssystem 
för frågor. Ett av de mest använda och kända är det Bloom, Engelhart, Furst, Hill & 
Krathwohl bifogade i sin Taxonomy of Educational Objectives (1956) (Ekeblad & 
Hemstad, 1992). Bloom har, tillsammans med sina medskribenter, utformat och 
klassificerat frågor där han utgått från vilken typ av tänkande som krävs av 
respondenten. Denna taxonomi består av sex olika kategorier.  
 

1. Kunskap (Knowledge)  

2. Förståelse (Comprehension)  

3. Tillämpning (Application)  

4. Analys (Analysis)  

5. Syntes (Syntesis)  

6. Värdering (Evaluation) (s. 4 Ekeblad & Hemstad, 1992) 
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Tanken bakom klassificeringssystemet är att läraren med hjälp av noggrann och 
metodisk planering kan ställa frågor och leda eleverna till ett mer avancerat, kritiskt 
och reflekterande tänkande (Ekeblad & Hemstad, 1992).  Detta skulle ske genom att 
läraren lär sig att urskilja olika slags kunskaper och därigenom få sina prov mer 
funktionella (Korp, 2003). Det är viktigt att pedagogen planerar och ställer frågor ur 
alla de olika kategorierna och därav ger eleven en chans till att utveckla sin förståelse 
(Ekeblad & Hemstad, 1992).  Blooms taxonomi är rangordnad på det sätt att den 
kategori som kommer först (kunskap), är den som värderas lägst och den som kräver 
minst kognitivt tänkande (Korp, 2003). 
 
Blooms taxonomi har visat sig vara svår att tillämpa vid kategorisering av uppgifter 
då det är svårt att precisera uppgifterna till en nivå. Vid konstruktion av uppgifter 
använder sig många av förenklade versioner av Blooms taxonomi. Vid utformandet 
av utvärderingsuppgifter bör stor vikt läggas på alla egenskaper som utgör uppgiftens 
helhet. För att få en välfungerande uppgift bör man se till vilken som är den 
förväntade redovisningen, vilken tankeprocess som krävs av eleven, vilken grad av 
öppenhet uppgiften har och om uppgiften innehåller några figurer. Redovisning 
syftar på den typ av redovisning uppgiften efterfrågar. Här kan det handla om korta 
faktasvar likväl som en längre sammanhängande text. Processen utgör den kognitiva 
nivå som svarsprocessen kräver. Här är utgångspunkten en modell som kan liknas 
med en förenkling av Blooms taxonomi. Modellen bygger på begreppen produktion 
och reproduktion av kunskap. Vid reproduktion visar eleven förmåga att återge redan 
inlärd fakta. Vid produktion visar eleven förmåga att dra egna slutsatser i nya 
situationer. Grad av öppenhet står för hur fri eller styrd en elev är i sin tolkning av 
uppgiften samt svarsalternativets utrymme. Val av figur i uppgiften kan bidra till att 
eleverna lättare kan tolka och förstå. Figuren kan även vara nödvändig för att 
uppgiften ska kunna besvaras korrekt. Uppgifter med figurer underlättar särskilt för 
elever med invandrarbakgrund eller för elever med inlärningssvårigheter (Grelsson, 
2003).  
 
Frågor som ställs för att bringa klarhet i hur en elev uppfattar en viss företeelse kallas 
förståelsefrågor. Dessa frågor riktar sin uppmärksamhet mot en beskrivning eller en 
förklaring av ett förhållande.  Här vill läraren alltså inte att eleven ska demonstrera 
det ” rätta svaret” eller rakt av återge faktamässig information, vilket i 
forskningssammanhanget kallas för traditionella ”lärarfrågor”.  Istället skall fokus 
ligga på hur eleven förklarar och beskriver ett förhållande samt vad detta verkar 
betyda för denne. Eleven vet alltid något som är relevant. En annan skillnad mellan 
traditionella lärarfrågor och förståelsefrågor ligger i att då lärarfrågorna oftast 
eftersöker ett kort och koncist svar så inbjuder den andra typen av frågor mer 
genomtanke och så omfattande svar som möjligt. Så de främsta skillnader dessa olika 
frågor emellan är inte den språkliga frågesatsen utan istället vilket syfte den frågande 
har med sin frågeställning. Vilka förutsättningar finns, vilken ställs frågan till och 
vilka förmodanden görs i samband med frågeställningen? De skiljer sig i de 
diskuterande avseendena (Helmstad & Ekeblad, 1992).      
 
När man tillverkar uppgifter som eleverna skall ta till sig och respondera till så krävs 
det av tillverkaren att denne lägger en stor vikt vid att ämnesinnehållet 
överensstämmer med kursplanerna och dess målsättningar (Grelsson, 2003). 
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2.6 Internationella studier  

2.6.1 TIMSS  
 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell 
utvärderingsstudie som genom kontinuerliga undersökningar av elevers matematik 
och naturvetenskapliga kunskaper, kontrollerar och jämför olika länders skolsystem.  
Studierna syftar till att se på hur elevprestationerna kan skilja sig åt mellan olika 
länder samt vilka attityder eleverna har till ämnena matematik och naturvetenskap.  
Man vill även se på olika länders trender och skillnaden i prestation mellan länderna 
mot bakgrund av skolans organisation och elevens situation och attityder 
(www.umu.se). Från och med 2003 kräver frågorna en mer analytisk förmåga än 
tidigare och eftersträvar nu mer undersökande problemlösning (TIMSS, 2004 i 
Helldén et al., 2004)   

2.6.2 PISA   
 
PISA (Programme for International Student Assessment) är ett stort internationellt 
projekt som utvärderar om elever som lämnar det obligatoriska skolväsendet (årskurs 
9) har väsentliga kunskaper för att delta i samhället. PISA undersöker tre 
kunskapsområden; läsförståelse, matematik och naturvetenskap. PISA mäter snarare 
kunskaper som knyter an till vardagslivet snarare än att knyta kunskapen till 
kursplaner. Genom att jämföra förmågor i en internationell studie kan ett land få 
reda på starka respektive svaga sidor vilket leder till förbättringar i skolan. PISA 
genomförs var tredje år med fokus på de tre olika kunskapsområdena. År 2006 stod 
naturvetenskapen i centrum (www.skolverket.se).  

2.7 Läroplaner och kursplaner  
 

Läroplanen tar upp värdegrund, övergripande mål och riktlinjer som ska gälla för 
hela skolans verksamhet. Kursplanerna är dokument som finns i varje av skolans 
ämnen. I kursplanerna finns det mål att uppnå för årskurs 5 och 9. De för årskurs 9 
utgör minimikravet för betyget godkänt.  
Inom NO-ämnena finns det kursplaner för varje ämne; biologi, kemi, fysik och teknik 
samt en kursplan med gemensamma mål för de tre först nämnda ämnena.  
Varje skola ska mot de nationella målen ställa upp kommunala skolplaner och lokala 
arbetsplaner.   
 
I och med den nya läroplanen Lpo 94 och nya kursplaner börjar undervisningen i 
NO-ämnena i årskurs 1. Kursplanerna fungerar som ett instrument för att driva fram 
denna utveckling genom att det finns mål som eleverna ska uppnå redan i årskurs 5 
(Sjöberg, 2004).  

2.7.1 Läroplan 
 

I läroplanstexten har man delat in kunskapsbegreppen i fyra delaspekter;   
 

o Faktakunskap  
o Förståelsekunskap  
o Färdigheter  



12 

 

 

 

 

o Förtrogenhetskunskap  
 
Man menar dock att dessa delar inte skall ses som åtskilda utan att de är integrerade 
med varandra. Dessa delar framträder olika starkt beroende på person och situation. 
De fyra kunskapsformerna skall inte uppfattas rangordnade (Korp, 2003).     
 

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är 
förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt 
prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. 
(Utbildningsdepartementet, 1994)  

 
Skolans uppgift är att varje elev skall utveckla ett ansvar för sina studier samt att 
eleven lär sig att själv bedöma sina resultat. Bedömningen skall göras i relation till 
arbetsprestationer och förutsättningar. Läraren har i uppgift att utvärdera elevens 
kunskapsutveckling i relation till kursplanens krav. Utvärderingen ska synliggöras 
och redovisas för eleven (Utbildningsdepartementet, 1994). 
 

Efter grundskolan ska varje elev känna till och förstå grundläggande begrepp och 
sammanhang inom de naturvetenskapliga kunskapsområdena. De ska förstå 
villkoren för en god miljö och känna till ekologiska sammanhang.  Eleverna bör även 
veta vad som kännetecknar god hälsa och hur deras livsstil påverkar hälsan och 
miljön (Utbildningsdepartementet, 1994). 

2.7.2 Kursplan 
 
Kursplanen i biologi delas in fyra dimensioner. Dessa dimensioner bygger på kunskap 
inom biologi som skapar ett sammanhang med människans levnadsfrågor och 
existens, både individuellt och i samhället. De fyra dimensionerna är: ekosystem, 
biologisk mångfald, cellen och livsprocesserna samt människan. De två 
dimensionerna som rör studien är ekosystem och biologisk mångfald.  
Ekosystem står för ekologins begrepp och organismernas samspel med sin 
omgivning. Näringskedjor och kretslopp är viktiga utgångspunkter.   
Biologisk mångfald innefattar att ordna och systematisera naturens mångfald. 
Teorier om ekosystem, artkunskap och kunskap om växters och djurs livsbetingelser 
och inbördes relationer är grundläggande utgångspunkter 
(Utbildningsdepartementet, 2000).  
 
Det finns två strävandemål som rör undersökningen. Dessa mål utgör 
utgångspunkten för planeringen av undervisningen och uttrycker den inriktning 
undervisningen ska ha. Med hjälp av dessa strävandemål tydliggörs vilka 
kunskapskvalitéer som är betydelsefulla för ämnet. Strävandemålen som rör studien 
är följande: 

 
Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven 
 
beträffande natur och människa 
 
- utvecklar kunskap om olika livsformer och deras betingelser, 
 
- utvecklar kunskap om organismernas samspel med varandra och med sin omgivning, (s. 53 

Skolverket, 2000) 
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Mål att uppnå är den grundläggande kunskapsnivån för årskurs 5. Målen fastställer 
den miniminivå som bör ha uppfyllts av elever i årskurs 5. Uppnåendemålet som rör 
studien är följande: 
 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
 
Eleven skall  
beträffande natur och människa 
 
 – känna igen och namnge några vanligt förekommande växter, djur och andra organismer i 
närmiljön samt känna till deras krav på livsmiljö (s. 55 Skolverket, 2000). 

2.8 Didaktisk forskning  

2.8.1 Tre aspekter på naturvetenskap 
 

1. Naturvetenskap som produkt 
Synen på naturvetenskap som produkt betyder att teorier, lagar, modeller och 
begrepp är viktiga. Det är idéer och tankar som har vuxit fram och förändrats under 
lång tid för att beskriva verkligheten (Sjöberg, 2005). 
 

2. Naturvetenskapen som process 
Synen på naturvetenskap som process betyder att naturvetenskapens metoder är 
viktiga. Med hjälp av naturvetenskapens metoder kan man finna nya svar på nya 
problem. Exempel på metoder är observationer, mätningar och förmåga att kunna 
behärska viss utrustning (Ibid, 2005).  
 

3. Naturvetenskapen som social institution 
Naturvetenskapen är en del av samhället. Den finns i många olika yrken och den 
ingår i ekonomisk, teknologisk och politisk utveckling. Naturvetenskapen som social 
institution handlar inte om kunskap i naturvetenskapliga ämnen utan kunskap om 
naturvetenskapliga ämnen (Ibid, 2005). 
 
Skolan naturvetenskap har varit riktad mot synen av naturvetenskap som produkt, 
där färdiga begrepp och tankar pressenteras och lärs in. Vid examination har det gått 
ut på att visa att definitioner, lagar, regler och teorier finns bevarat i minnet. 
Naturvetenskapen i skolan har på det här viset fått en auktoritär syn efter som det 
alltid finns ett rätt svar. Synsättet på naturvetenskap har nu förändrats i skolan och 
synen är istället naturvetenskap som en process. Allt behöver inte kommas ihåg 
utantill, lärandet går istället ut på att hitta svaren själv, gärna genom 
egenformulerade frågor. Den svenska läroplanen för grund- och gymnasieskolan 
lägger större vikt på mål som rör processen jämfört med tidigare (Ibid, 2005).  
  
Sjöberg skriver att: 
 

De tre nämnda aspekterna på naturvetenskapliga ämnen är alla otvivelaktigt viktiga som 
allmänbildning. Utmaningen är att finna den rätta balansen och komma fram till mål, läromedel 
och inte minst former av utvärdering, som gör att det inte blir så att man i praktiken bara betonar 
den första dimensionen (Ibid s. 160). 
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Tillverkning av skrivningar där naturvetenskapen ses som en produkt är lätt, det 
finns då endast ett rätt svar och blir därför också lätt att rätta. Att göra bra uppgifter 
till skrivningar där naturvetenskapen ses som en process är svårare (Ibid, 2005). 

2.8.2 Elevföreställningar om naturvetenskapliga fenomen 
 
Oberoende av vilket ämnesområde det gäller så har man kunnat se följande 
gemensamma drag i elevföreställningar om naturvetenskapliga fenomen enligt 
Gilbergt, Osborne & Fensham, 1982; Driver, Guesne & Tiberghien, 1985; Andersson, 
1990 i Helldén, 1994: 
 

1. Eleven gör personliga tolkningar utifrån sina förutsättningar. Hur eleven tar 
till sig och gör om informationen till sin egen, assimilerar, beror på hur 
informationen presenteras i relation till dennes tidigare tänkande.  

2.  Elevens brist på en vetenskaplig modell gör att barnet relaterar problemet till 
sin egen erfarenhetsvärld. Detta leder till att fenomenet kan verka logiskt 
utifrån elevens synvinkel.  

3. Elevens vardagstänkande är svårt att rubba och som lärare är det komplicerat 
att i undervisningen påverka detta tänkande.  

4. Vardagliga begrepp spelar stor roll när eleven skapar sina föreställningar. 
Många begrepp i vardagsspråket har en annan betydelse i naturvetenskapliga 
sammanhang. 

5. Föreställningar om naturen sker från en själv- och människocentrerad 
utgångspunkt. 

6. En vanlig tanke bland elever är att det man inte ser, finns inte. Detta kan leda 
till att eleverna får svårigheter då vetenskapliga begrepp ofta bygger på 
fenomen som inte kan iakttas.  

7. Eleven har svårt att skilja på materia och energi och ger gärna ickemateriella 
företeelser materiell kvantitet.   

2.8.3 Ekologididaktik 
 
Som lärare är det viktigt att känna till sina elevers föreställningar. Genom att läsa 
andra lärares eller forskares erfarenheter kring elevers föreställningar blir det lättare 
att koppla dem till sina egna elevers funderingar och utifrån detta planera och 
genomföra undervisningen (Ekstig, 2002).  

2.8.3.1 Ekosystem 

Det är betydelsefullt att eleverna får ett ekosystemtänkande. Skolans uppdrag är att 
utveckla detta på ett allmänt plan och även med en viss detaljrikedom. 
Ekosystemstänkandet kan exempelvis utvecklas genom kunskaper om näringsvävar 
och kretslopp. Vetenskapliga begrepp är en förutsättning för detta tänkande. 
Förståelse för var arts syfte i ett väl fungerande ekosystem är viktigt. Alla arter är 
beroende av varandra och konsekvenserna av att någon art skulle försvinna är 
ödedigra (Andersson, 2001).  
Vid undervisning om begreppen producenter och konsumenter använder sig läraren 
av den biologiska meningen av orden växt och djur. För eleverna kan dessa begrepp 
innefatta någonting annat. Begreppen djur uppfattas vanligtvis som ett fyrbent 
däggdjur. Många barn anser inte att till exempel insekter och spindlar hör till den 
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gruppen. Innan undervisningen tar upp vetenskapliga begrepp bör läraren reda ut 
vardagliga begrepp och hjälpa eleverna att systematisera. I näringskedjor utgår vi 
från producent till konsument. Växten som är producenten skapar själv sin energi 
med hjälp av solen. Djuret som är konsument kan inte skapa sin energi utan måste 
äta växten eller andra djur. En näringskedja hjälper eleverna att se energins flöde i 
naturen och de kan få förståelse för vår beroendeställning av växter i naturen 
(Andersson, 2001). Denna beroendeställning är inte lika tydlig idag som den var i 
bondesamhället. Idag är vi inte medvetna om vilka naturresurser vi använder oss av. 
Maten vi konsumerar köps i stora affärer och dess förhistoria syns ej (Andersson, 
Emanuelsson & Zetterqvist, 1993).  
För att få en helhetssyn av ekosystemet är det viktigt att eleverna även är införstådda 
i nedbrytarnas centrala roll. Genom nedbrytarnas uppgift blir näringskedjan sluten. 
Eftersom eleverna ofta bygger sina föreställningar på observationer och har svårt att 
se nedbrytningen i naturen är det angeläget att läraren lägger vikt vid denna process. 
Eleverna är oftast inte medvetna om organismernas medverkan i nedbrytningen. En 
vanlig tanke som eleverna har är att allt som faller ner till marken och dör blir till 
jord. De ser inte materians kretslopp utan ser istället jorden som materians 
slutstation. Utifrån detta är det inte underligt att många elever i årskurs 4 tror att 
jordklotet hela tiden växer och blir större (Helldén, 1994).  

2.8.3.2 Kretslopp 

För att riktigt förstå samspelen i ekosystemen är det viktigt att eleverna tillämpar sig 
ett kretsloppstänkande. Detta tänkande kräver förståelse för materians former, det 
vill säga fast, flytande och gasform. Materians olika transformationer ingår i 
kretslopp som berör organismernas livsvillkor. Genom att i undervisningen använda 
sig av konkreta material såsom en kretsloppsburk, där man planterar en växt i en 
försluten burk, får eleverna möjlighet att successivt utveckla sin förståelse av 
samspelet i ett ekosystem. Elevens beskrivning av materians väg i ekosystemet 
utvecklas (Helldén, 1994). 
Fotosyntesen har en nyckelroll i ekosystemen. Växterna skapar sin egen energi, vilket 
människan är beroende av (Andersson et. al, 1993). Många elever har en föreställning 
om att växter tar upp materia enbart via sina rötter. Denna föreställning tar ofta 
också överhanden i skolan (Andersson, 2001). Barn tror alltså att växter får sin 
biomassa utifrån, tillskillnad från det vetenskapliga perspektivet där växten själv 
producerar sin biomassa (Helldén, 1994). 
För att förstå samspelet i naturen är barnets uppfattning om liv o växande av stor 
betydelse.  

2.8.3.3 Observationer 

Att göra iakttagelser innebär utvecklande av förmågan att bli medveten om saker och 
händelser. Inom den naturvetenskapliga undervisningen på låg- och mellanstadiet 
har iakttagelser en central roll. Genom att elever utvecklar sin förmåga att iaktta 
skapar det också tillfällen för dem att medvetet söka information. Detta leder till att 
eleverna vidgar sina begrepp. Läraren bör presentera olika utgångspunkter för 
iakttagelser. Detta kan ske genom att eleverna ställs inför uppgifter som endast kan 
lösas genom att barnen gör en rad iakttagelser. Problematiseringar som dessa kan 
eleverna sedan tillämpa i andra situationer. Utvecklingen av iakttagelser går hand i 
hand med utvecklingen av begrepp och kunskaper (Harlén, 2004).  
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3. Metodologi   

3.1 Forskningsmetod  
 

Den första delen av studien bygger på en konstruktion av formativa 
bedömningsuppgifter. Uppgifterna är utformade utifrån ett uppnåendemål i 
kursplanen.   
Den andra delen av studien är en expertpanelstudie där verksamma 
naturvetenskapslärare valts ut för att kritiskt granska uppgifter som är tänkt att 
användas vid formativ bedömning. Expertpanelen granskar 10 uppgifter och 
responderar genom en enkät.  
När man använder sig av enkäter undviker man intervjuareffekten vilket i vår studie 
är en fördel. Intervjuareffekten innebär omedveten styrning vilket kan leda till en 
oönskad faktor i resultatet (Stukát, 2005).  
Undersökningen bygger på kvalitativa och kvantitativa metoder. Den kvalitativa 
delen av studien innefattar konstruktion och tolkning av litteratur och styrdokument. 
Den kvantitativa delen av studien innefattar sammanställningen av expertpanelens 
respons.  

3.2 Urval 
 

Ett missivbrev skickades via mejl till 25 rektorer där undersökningen beskrevs samt 
att lärare med naturvetenskaplig kompetens efterfrågades. Ingen av dessa rektorer 
svarade. Utifrån egna kontakter och kollegor har en responsgrupp på fem verksamma 
naturvetenskapslärare samt en lärarutbildare inom biologi sammanställts.  

3.3 Genomförande  

3.3.1 Konstruktion 
 
Vid konstruktion av uppgifter har vi utgått och inspirerats av Grelsson (2003). De 
konstruktionskriterier som vi använt oss av i framställningen av uppgifterna är 
följande:  
 
Redovisning. Gäller vilken typ av redovisning som uppgiften kräver av eleven. Skall 
ej förväxlas med innehållet.  

o Flerval. Här finns det fler givna svarsalternativ där ett eller en kombination av 
flera svarsförslag är korrekt.  

o Kortsvar. Här utgörs svaret av enstaka ord, fraser eller meningar, definitioner 
beskrivningar eller tolkningar i korta formuleringar.   

o Långsvar. Här krävs en längre redogörelse och förklaring med flera led som 
bygger på varandra.  

o Essä. Här krävs det att eleven kan författa ett utförligt svar i form av en 
sammanhängande text.   

Process. Gäller den tankeprocess som krävs av eleven för att besvara/ lösa 
uppgiften.  
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o Enkel reproduktion. Eleven visar förmåga att återge inlärd kunskap såsom 
principer, enkla samband och fakta.  

o Komplex reproduktion. Här krävs det att eleven kan tillämpa och kombinera 
samband, återge inlärda resonemang samt att återge dem med egna ord.  

o Problemlösning. Här ska eleven kunna dra egna slutsatser och föra logiska 
resonemang, i för dem nya situationer, utifrån givna data.  

Grad av öppenhet. Hur fritt en uppgift kan tolkas.  
1. En öppen uppgift. Den här uppgiften kan tolkas på flera sätt och beroende av 

elevens tolkning ska svaret logiskt resoneras fram. 

2. En uppgift med en entydig frågeställning. Dessa uppgifter kan ge olika svar 
beroende på vilken typ av exempel eleven väljer att bygga sitt resonemang på.  

3. En uppgift där frågeställningen kan besvaras med olika typer av 
resonemang men där alla i slutänden leder till samma svar.  

4. En sluten uppgift. Här är det tydligt framlagt vilket resonemang som skall 
användas och endast ett svar är korrekt.   

Figurer  
o Ingen figur  

o Illustration som inte tillför uppgiften någon ny information men som 
förtydligar och leder tankarna i rätt banor.  

o Figur eller tabell som är nödvändig för att eleven skall kunna tolka och besvara 
uppgiften.  

3.3.2 Respons  
 
För att ta fram ett analysverktyg använder vi oss av en responsgrupp bestående av 6 
verksamma NO-lärare. Dessa lärare har genom enkäter lämnat respons på de 
uppgifter som vi konstruerar. Kontakten med expertpanelen har skett via mejl. 
Uppgifterna har betygssatts utifrån ett flertal aspekter och bedömts med hjälp av en 
femgradig skala. Den metod vi använt oss av är inspirerad och delvis den samma som 
Björn Andersson et al. (2004) använder sig av i rapporten, Grundskolans 
naturvetenskap- Utvärderingar 1992 och 2003 samt en framtidsanalys.   
 
Vid konstruktionen av uppgifterna har utgångspunkten varit ett uppnåendemål i 
kursplanen för biologi. Responsgruppen har angett i vilken grad uppgiften stämmer 
överens med uppnåendemålet. Här angavs siffran 1 då uppgiften inte alls stämmer 
och siffran 5 om uppgiften stämmer mycket väl överens med uppnåendemålet.  
 
Lärarna har på samma sätt även bedömt om uppgiften… 

o löses genom att eleven minns (1) eller tänker och förstår (5) 
o prövar oviktig (1) eller viktig kunskap (5) 
o är svår (1) eller lätt (5) för eleven att förstå 
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Lärarna tog därefter ställning till om uppgiften passar dåligt (1) eller bra (5) vid 
gruppdiskussion, enskilt samtal mellan lärare och elev, enskild skriftlig förberedd 
utvärdering av eleven och enskild skriftlig oförberedd utvärdering av eleven.  
Tillsist fick lärarna avgöra om uppgiften överlag var dålig (1) eller bra (5).  
På enkäten fanns även plats för egna motiveringar och synpunkter.  
Expertpanelens omdöme har sammanställts och ett medelvärde med en decimal har 
tagits fram inom varje aspekt i de tio uppgifterna. 
Utifrån bedömningen från responsgruppen behåller, förkastar eller ändrar vi 
uppgifterna.   

3.4 Etiska ställningstagande 
 

Informationskravet innebär att de som deltar i undersökningen ska upplysas om att 
deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. De som 
medverkar i responsgruppen har via mejl blivit informerade om studien och därefter 
tackat ja till att medverka. Detta i enlighet med vad samtyckeskravet står för.  
Responsgruppen i studien är anonym. Respondenternas medverkan innefattar ingen 
privat eller känslig information vilket överensstämmer med konfidentialitetskravet.  
Nyttjandekravet efterföljs genom att den information som via vår studie samlas in 
endast används i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 1990). 

4 Resultat  
 
Tanken bakom uppgifterna är att de kan användas både före och efter ett 
arbetsområde som en formativ utvärdering. Används uppgifterna före ett 
arbetsområde syftar de till att läraren kan synligöra vilka förkunskaper eleverna 
besitter samtidigt som de presenterar nya begrepp för eleverna. På så vis blir 
utvärderingen ett lärotillfälle. Används uppgiften efter ett arbetsområde så är syftet 
att synliggöra elevens progression, detta både för läraren och för eleven. 
Progressionen blir som mest synlig om uppgiften används både före och efter 
arbetsområdet.  
Uppgifterna är utformade så att alla elever på ett eller annat sätt kan ge ett svar. 
Svaret kan ske skriftligt eller muntligt i form av samtal eller diskussion.     
 
Hälften av uppgifterna är utformade som förståelsefrågor, där fokus ligger på elevens 
beskrivning av ett förhållande och vad detta betyder för denne. Den andra delen av 
uppgifterna är så kallade traditionella ”lärarfrågor”, där faktamässiga kunskaper 
efterfrågas. Här syftar de till att presentera och starta en tankeprocess hos eleverna. 
Även om de sistnämnda uppgifterna kan ses som naturvetenskapliga produktfrågor 
betonas vikten av komplettering av den naturvetenskapliga processen.    
 
I resultatet redovisas den modell som legat till grund för konstruktionen av 
uppgifterna samt relaterad litteratur och syften. Expertpanelens respons presenteras 
i form av en tabell där medelvärdet inom varje aspekt av uppgiften är redovisad. 
Därefter kommer en kort sammanfattning av lärarnas respons och kommentarer. 
Lärarna är i responsen namngivna som L1, L2, L3, L4, L5 och L6. Som avslutning i 
resultatdelen presenteras en sammanfattande detaljerad tabell där både medelvärde 
och lärarnas individuella betyg är redovisade.  
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4.1 Uppgift 1, Ängen (se bilaga 1) 
 

Utifrån en illustration ska eleven konstruera näringskedjor. Begrepp som producent 
och konsument ingår i uppgiften. 

4.1.1 Konstruktion  
 

Mål i 
kursplan 

Redovisning Process Grad av 
öppenhet 

Figurer 

Eleven skall 
känna igen och 
namnge några 
vanligt 
förekommande 
växter, djur och 
andra 
organismer i 
närmiljön samt 
känna till deras 
krav på livsmiljö. 

Kortsvar och 
flerval 

Enkel 
reproduktion 

En uppgift med 
en entydig 
frågeställning och 
en sluten uppgift 

Figur eller tabell 
som är nödvändig 
för att eleven skall 
kunna tolka och 
besvara uppgiften 

 
Till grund för uppgiften är det ovan angivna uppnåendemålet. Utöver detta mål har 
även två strävandemål varit utgångspunkter. Dessa handlar om att eleven utvecklar 
sin kunskap om olika livsformer och deras förutsättningar samt samspelet mellan 
organismer och deras omgivning. I en av kursplanens fyra dimensioner, ekosystem, 
är näringskedjor en viktig utgångspunkt (Utbildningsdepartementet, 2000).  
Ekosystemstänkande utvecklas genom kunskap om näringsvävar (Andersson, 2001). 
Vardagsbegreppen och de vetenskapliga begreppen har i vissa fall olika betydelse 
vilket kan skapa förvirring hos eleverna när de bildar sina föreställningar (Gilbert et 
al., 1982 i Helldén, 1994).    
 
I uppgift 1 presenteras begrepp som näringskedja, producent och konsument i ett 
naturvetenskapligt sammanhang. Begreppen producent och konsument har en annan 
betydelse i vetenskapligt sammanhang jämfört med de vardagliga begreppen. 
Uppgiften syftar till att skilja det vardagliga begreppet från det vetenskapliga. Eleven 
har i uppgift att tillverka en egen näringskedja som utgår från en given producent. I 
denna uppgift ingår även att namnge några vanligt förekommande svenska djur.   

4.1.2 Lärarrespons  
 

  
 
Stämmer 
överens 
med 
uppnående- 
mål 

 
Uppgiften… 

 
Uppgiften passar vid… 

 
 
Uppgiften 
 är överlag 
dålig/ bra 

 
löses 
genom att 
eleven 
minns/ 
förstår 

 
prövar 
oviktig/vikti
g kunskap 

 
är svår/lätt 
att förstå 

 
grupp- 
diskussion 

 
samtal 
mellan 
lärare och 
elev 

 
skriftlig 
förberedd 
utvärdering 

 
skriftlig 
oförberedd 
utvärdering 

 
Uppgift 1 
Ängen 

4,0 4,2 4,2 3,3 4,8 4,3 3,3 3,3 4,2 

 

Expertpanelen anser att uppgiften stämmer väl överens med uppnåendemålet. 
Uppgiften kräver till stor del att eleven tänker och förstår. Uppgiften anses dock av 
vissa lärare vara svår att förstå om eleven inte tidigare har kommit i kontakt med 
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begrepp och tankemönster som krävs i uppgiften. Expertpanelen anser att uppgiften 
passar utmärkt vid en gruppdiskussion, den passar också bra vid samtal mellan lärare 
och elev. Vid enskild skriftlig förberedd utvärdering av eleven samt vid enskild 
oförberedd utvärdering av eleven passar den något sämre. Panelen ger uppgiften 
överlag ett starkt betyg. 
Synpunkter som lärarna ger på uppgiften är bland annat: 

 
Alla barn kan lyckas men duktiga elever kommer inte fram (L2). 
 
[…]termen näringskedja behöver mer förklaring[…] (L6). 
 
En bra typ av uppgift som jag gärna skulle vilja ha för att utvärdera elevers kunskaper och 
förståelse inför bedömning (L3).  

4.2 Uppgift 2, Den döda räven (se bilaga 2) 
 
Uppgift där eleven ska presentera sina tankar om nedbrytning. 

4.2.1 Konstruktion  
 
Mål i 
kursplan 

Redovisning Process Grad av 
öppenhet 

Figurer 

Eleven skall 
känna igen och 
namnge några 
vanligt 
förekommande 
växter, djur och 
andra 
organismer i 
närmiljön samt 
känna till deras 
krav på livsmiljö. 

Långsvar Komplex 
reproduktion 

En uppgift där 
frågeställningen 
kan besvaras med 
olika typer av 
resonemang men 
där alla i 
slutändan leder 
till samma svar 

Illustration som 
inte tillför 
uppgiften någon 
ny information 
men som 
förtydligar och 
leder tankarna i 
rätt banor  

 
Till grund för uppgiften är det ovan angivna uppnåendemålet. Utöver detta mål har 
även två strävandemål varit utgångspunkter. Dessa handlar om att eleven utvecklar 
sin kunskap om olika livsformer och deras förutsättningar samt samspelet mellan 
organismer och deras omgivning. I en av kursplanens fyra dimensioner, ekosystem, 
är näringskedjor och kretslopp viktiga utgångspunkter (Utbildningsdepartementet, 
2000).   
Kunskap om nedbrytarnas centrala roll är nödvändig för att eleven ska få en 
helhetssyn av ekosystemet (Helldén, 1994). Elever kan ha svårigheter bygga 
vetenskapliga resonemang kring företeelser som de inte kan iaktta. Det man inte ser 
finns inte (Gilbert et al., 1982 i Helldén, 1994). 
 
Uppgift 2 syftar till ta reda på elevernas tankar och kunskaper kring nedbrytning. 
Fenomenet är sådant att alla kan resonera kring det med sina vardagliga 
observationer som grund. Eleven kan i naturen observera att något försvinner, men 
här ligger fokus på hur materia bryts ner. Om uppgiften presenteras i början och i 
slutet av ett ämnesområde kan man få möjlighet att se elevens vetenskapliga 
begreppsutveckling i form av en mer biologisk förklaring.  
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4.2.2 Lärarrespons  
 

  
 
Stämmer 
överens 
med 
uppnående- 
mål 

 
Uppgiften… 

 
Uppgiften passar vid… 

 
 
Uppgiften 
 är överlag 
dålig/ bra 

 
löses 
genom att 
eleven 
minns/ 
förstår 

 
prövar 
oviktig/vikti
g kunskap 

 
är svår/lätt 
att förstå 

 
grupp- 
diskussion 

 
samtal 
mellan 
lärare och 
elev 

 
skriftlig 
förberedd 
utvärdering 

 
skriftlig 
oförberedd 
utvärdering 

 
Uppgift 2 
Den döda 
räven 

3,5 4,7 4,5 3,3 5,0 4,3 4,2 4,3 4,2 

 
Expertpanelen är oenig huruvida uppgift 2 stämmer överens med uppnåendemålet. 
Uppgiftens lösning är beroende av att eleven tänker och förstår. Lärarna anser att 
uppgifter tar upp mycket viktig kunskap. Alla lärare är överens om att uppgiften 
passar utmärkt vid en gruppdiskussion. Den passar även bra vid samtal mellan lärare 
och eleven, enskild skriftlig förberedd utvärdering samt enskild skriftlig oförberedd 
utvärdering av elev. Överlag fick uppgiften ett starkt betyg. 
Lärarnas synpunkter är bland annat: 
 

Uppgiften kräver förståelse för kretslopp i naturen, inte kunskap över växter och djur (L6). 
 
Kraven på livsmiljö hänger samman med den här frågan (L5). 
 
Eleverna kan visa sina fördjupade kunskaper över kretslopp och näringskedjor och har chansen 
att visa/träna förmågan att förklara vetenskapliga förlopp/begrepp med rätt terminologi/språk 
(L6).  
 
Uppgiften gynnar främst duktiga elever. Svagare elever har däremot svårare att lösa en så öppen 
fråga. Många brister i skrivförmåga när det egentligen handlar om naturkunskaper (L2).  
 
En riktigt bra uppgift där varje elev får uttrycka med egna ord vad som händer och på så vis 
förstå/inse att den förstår när eleven kan sätta ord på sina tankar (L4). 

4.3 Uppgift 3, Växten (se bilaga 3)   
 
En flervalsfråga där eleven ska välja rätt alternativ gällande växtens livsvillkor. 
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4.3.1 Konstruktion  
 
Mål i 
kursplan 

Redovisning Process Grad av 
öppenhet 

Figurer 

Eleven skall 
känna igen och 
namnge några 
vanligt 
förekommande 
växter, djur och 
andra 
organismer i 
närmiljön samt 
känna till deras 
krav på livsmiljö. 

Flerval Enkel 
reproduktion 

En sluten uppgift Illustration som 
inte tillför 
uppgiften någon 
ny information 
men som 
förtydligar och 
leder tankarna i 
rätt banor 

 
Till grund för uppgiften är det ovan angivna uppnåendemålet. Utöver detta mål har 
även ett strävandemål varit utgångspunkt. Detta handlar om att eleven utvecklar sin 
kunskap om olika livsformer och deras förutsättningar. I en av kursplanens fyra 
dimensioner, biologisk mångfald, är kunskap om växters livsbetingelser en 
grundläggande utgångspunkt (Utbildningsdepartementet, 2000).   
Fotosyntesen har en central roll i ekosystemet (Andersson et. al, 1993) och elevens 
uppfattningar om liv och växande har stor betydelse för förståelsen av samspelet i 
naturen (Helldén, 1994).  
 
Uppgift 3 speglar elevens kunskaper om växtens livsbetingelser. Här ligger fokus på 
elevens faktamässiga kunskaper men uppgiftens syfte är att starta en tankeprocess 
om växtens livsvillkor. Uppgiften kräver ett reproduktionssvar som bör förankras i ett 
konkret exempel.    

4.3.2 Lärarrespons  
 

  
 
Stämmer 
överens 
med 
uppnående- 
mål 

 
Uppgiften… 

 
Uppgiften passar vid… 

 
 
Uppgiften 
 är överlag 
dålig/ bra 

 
löses 
genom att 
eleven 
minns/ 
förstår 

 
prövar 
oviktig/vikti
g kunskap 

 
är svår/lätt 
att förstå 

 
grupp- 
diskussion 

 
samtal 
mellan 
lärare och 
elev 

 
skriftlig 
förberedd 
utvärdering 

 
skriftlig 
oförberedd 
utvärdering 

 
Uppgift 3 
Växten 

4,5 3,7 4,7 4,5 5,0 4,7 4,2 3,8 4,2 

 
Uppgift 3 har fått mycket god respons av lärarna och ett starkt betyg. De flesta i 
expertpanelen anser att den stämmer mycket väl överens med uppnåendemålet. 
Uppgiften passar vid många olika situationer, bäst passar den dock vid muntliga 
utvärderingar. När det gäller skriftliga utvärderingar anser alla utom en deltagare att 
uppgiften lämpar sig väl. 
Några kommentarer ur lärarnas respons är följande: 
 

Jag tycker det är en bra fråga, men jag tror att många skulle gissa och hoppas att de har rätt. Kan 
vara bra med en följdfråga? (L3). 
 
En bra uppgift att använda innan ett arbete för att kolla elevens förförståelse i ämnet (L4). 
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4.4 Uppgift 4, Den slutna burken (se bilaga 4) 
 
Eleven ska utifrån bild på kretsloppsburk presentera sitt kretsloppstänkande.  

4.4.1 Konstruktion  
 
Mål i 
kursplan 

Redovisning Process Grad av 
öppenhet 

Figurer 

Eleven skall 
känna igen och 
namnge några 
vanligt 
förekommande 
växter, djur och 
andra 
organismer i 
närmiljön samt 
känna till deras 
krav på livsmiljö. 

Långsvar Komplex 
reproduktion 

En uppgift där 
frågeställningen 
kan besvaras med 
olika typer av 
resonemang men 
där alla i 
slutändan leder 
till samma svar 

Illustration som 
inte tillför 
uppgiften någon 
ny information 
men som 
förtydligar och 
leder tankarna i 
rätt banor 

 
Till grund för uppgiften är det ovan angivna uppnåendemålet. Utöver detta mål har 
även ett strävandemål varit utgångspunkt. Detta handlar om att eleven utvecklar sin 
kunskap om olika livsformer och deras förutsättningar. I två av kursplanens fyra 
dimensioner, ekosystem och biologisk mångfald, är kunskap om kretslopp och 
växters livsbetingelser grundläggande utgångspunkter (Utbildningsdepartementet, 
2000).   
För att eleverna ska tillägna sig ett kretsloppstänkande är det viktigt att förstå 
materians väg i ekosystemet samt växternas egen energiproduktion (Helldén, 1994). 
Om eleven saknar en vetenskaplig modell skapar de själva en förklaring som för dem 
kan verka logisk (Gilbert et al., 1982 i Helldén, 1994).  
 
Uppgift 4 synliggör elevernas förståelse kring kretslopp. Läraren kan tydligt se 
elevens resonemang.  Med hjälp av konkreta exempel kan uppgiften användas både 
som hypotes och resultat. Uppgiften kräver att eleven har en vetenskaplig modell att 
bygga sitt resonemang på och att processerna i burken tydliggörs. Detta för att dessa 
processer bygger på fenomen som inte kan iakttas.  

4.4.2Lärarrespons  
 

 
 

 
 
Stämmer 
överens 
med 
uppnående- 
mål 

 
Uppgiften… 

 
Uppgiften passar vid… 

 
 
Uppgiften 
 är överlag 
dålig/ bra 

 
löses 
genom att 
eleven 
minns/ 
förstår 

 
prövar 
oviktig/vikti
g kunskap 

 
är svår/lätt 
att förstå 

 
grupp- 
diskussion 

 
samtal 
mellan 
lärare och 
elev 

 
skriftlig 
förberedd 
utvärdering 

 
skriftlig 
oförberedd 
utvärdering 

 
Uppgift 4 
Den 
slutna 
burken 

4,3 4,7 4,7 3,7 5,0 4,5 4,0 3,5 4,7 

 

Uppgiften fick ett utmärkt omdöme överlag av lärarna. Uppgiften prövar viktig 
kunskap och stämmer väl överens med uppnåendemålet. Uppgiften passar bra i olika 
situationer. Den passar utmärkt vid diskussion, både i grupp och enskilt. Vid 
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förberedd och oförberedd skriftlig utvärdering passar uppgiften bra. Medelvärdet 
sjunker dock på de två sistnämnda aspekterna då en paneldeltagare är av motsatt 
åsikt. 
Några av panelens synpunkter är: 
 

Uppgift där eleven själv får tänka fritt och ge ord åt sina tankar (L4). 
 
Det är en bra uppgift, men många elever i år 5 skulle inte skriva mer än en mening på detta då det 
är en för öppen fråga (L3). 
 
Uppgiften testar onekligen även förmågan att uttrycka sig och det hör kanske inte till ämnet (L2). 
 
Borde göras i kombination med praktiskt utförande av uppgiften (L1). 

 

4.5 Uppgift 5, Lövträden (se bilaga 5) 
 

Uppgift där eleven ska para ihop rätt namn med våra vanligaste lövträd. 

4.5.1 Konstruktion  
 
Mål i 
kursplan 

Redovisning Process Grad av 
öppenhet 

Figurer 

Eleven skall 
känna igen och 
namnge några 
vanligt 
förekommande 
växter, djur och 
andra 
organismer i 
närmiljön samt 
känna till deras 
krav på livsmiljö. 

Flerval Enkel 
reproduktion 

En sluten uppgift Figur eller tabell 
som är nödvändig 
för att eleven ska 
tolka och besvara 
uppgiften 

 
Utgångspunkten är att eleven ska kunna namnge några vanligt förekommande växter 
(Utbildningsdepartementet, 2000)  
 
Här presenteras några av Mellansveriges vanligaste trädslag. Detta bör självfallet 
kombineras med konkreta upplevelser.   

4.5.2 Lärarrespons  
 

  
 
Stämmer 
överens 
med 
uppnående- 
mål 

 
Uppgiften… 

 
Uppgiften passar vid… 

 
 
Uppgiften 
 är överlag 
dålig/ bra 

 
löses 
genom att 
eleven 
minns/ 
förstår 

 
prövar 
oviktig/vikti
g kunskap 

 
är svår/lätt 
att förstå 

 
grupp- 
diskussion 

 
samtal 
mellan 
lärare och 
elev 

 
skriftlig 
förberedd 
utvärdering 

 
skriftlig 
oförberedd 
utvärdering 

 
Uppgift5
Lövträd 

5,0 1,8 3,5 5,0 3,3 4,0 4,7 4,0 3,8 

 
Expertpanelen är enig om att uppgift 5 stämmer mycket väl överens med 
uppnåendemålet i kursplanen. De flesta deltagare anser att uppgiften kräver att 
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eleven minns, inte att den tänker och förstår. Den är lätt för eleverna att förstå och 
passar bäst vid enskilda skriftliga eller muntliga utvärderingar av eleven. Panelen 
anser att det är en bra uppgift. 
Åsikter som expertpanelen har är bland annat: 
 

Artkunskap är viktigt. Frågan är hur man ska lära sig det. Uppgiften är en detaljkunskapsfråga 
lämpad för test. Men ändock viktig (L1). 
 
Eleverna behöver inte ha befäst sina kunskaper för att lyckas med uppgiften. Det räcker att de 
kan para ihop rätt. Man kan förmodligen lyckas bra genom att gissa! (L2). 
 
Den kräver inte så mycket tankearbete från eleven – man kan chansa och få rätt (L5). 

4.6 Uppgift 6, Barrträden (se bilaga 6) 
 
Uppgift där elev ska namnge våra vanligaste barrträd samt para ihop dem med rätt 
kotte. 

4.6.1 Konstruktion  
 
Mål i 
kursplan 

Redovisning Process Grad av 
öppenhet 

Figurer 

Eleven skall 
känna igen och 
namnge några 
vanligt 
förekommande 
växter, djur och 
andra 
organismer i 
närmiljön samt 
känna till deras 
krav på livsmiljö.  

Kortsvar/flerval Enkel 
reproduktion 

En sluten uppgift Figur eller tabell 
som är nödvändig 
för att eleven ska 
tolka och besvara 
uppgiften 

 
Utgångspunkten är att eleven ska kunna namnge några vanligt förekommande växter 
(Utbildningsdepartementet, 2000)  
 
Här presenteras några av Sveriges vanligaste trädslag. Detta bör självfallet 
kombineras med konkreta upplevelser.   

4.6.2 Lärarrespons  
 

  
 
Stämmer 
överens 
med 
uppnående- 
mål 

 
Uppgiften… 

 
Uppgiften passar vid… 

 
 
Uppgiften 
 är överlag 
dålig/ bra 

 
löses 
genom att 
eleven 
minns/ 
förstår 

 
prövar 
oviktig/vikti
g kunskap 

 
är svår/lätt 
att förstå 

 
grupp- 
diskussion 

 
samtal 
mellan 
lärare och 
elev 

 
skriftlig 
förberedd 
utvärdering 

 
skriftlig 
oförberedd 
utvärdering 

 
Uppgift 6 
Barrträd 

4,5 2,2 3,7 5,0 2,7 3,5 4,3 4,2 4,3 

 
Uppgiften fick ett starkt betyg överlag och den stämmer väl överens med 
uppnåendemålet. Den är mycket lätt för eleverna att förstå och passar vid alla typer 
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av enskilda utvärderingar. Den kräver enligt de flesta experter att eleven minns och 
inte att eleven tänker och förstår. 
Några av expertpanelens kommentarer är: 
 

Uppgiften känns lite väl ”simpel” (L5). 
 
Här får eleven verkligen visa att hon kan namnen på träden (L2). 
 
Både uppgift 5-6 kan man lätt kontrollera ute eller ta in färskt material från träden då blir det 
också roligare (L4).  

4.7 Uppgift 7, Solrosen (se bilaga 7) 
 
Uppgift som efterfrågar elevens tankar om varför en växt växer. 

4.7.1 Konstruktion  
 
Mål i 
kursplan 

Redovisning Process Grad av 
öppenhet 

Figurer 

Eleven skall 
känna igen och 
namnge några 
vanligt 
förekommande 
växter, djur och 
andra 
organismer i 
närmiljön samt 
känna till deras 
krav på livsmiljö.   

Långsvar Komplex 
reproduktion/ 
problemlösning 

En uppgift där 
frågeställningen 
kan besvaras med 
olika typer av 
resonemang men 
där alla i 
slutänden leder 
till samma svar.  

 

Illustration som 
inte tillför 
uppgiften någon 
ny information 
men som 
förtydligar och 
leder tankarna i 
rätt banor 

 
Till grund för uppgiften är det ovan angivna uppnåendemålet. Utöver detta mål har 
även ett strävandemål varit utgångspunkt. Detta handlar om att eleven utvecklar sin 
kunskap om olika livsformer och deras förutsättningar. I en av kursplanens fyra 
dimensioner, biologisk mångfald, är kunskap om växters livsbetingelser 
grundläggande utgångspunkt (Utbildningsdepartementet, 2000).   
En vardagsföreställning som elever har är att växterna får sin biomassa utifrån. För 
att förstå växtens livsbetingelse måste eleven förstå det vetenskapliga perspektivet 
där växten själv producerar sin biomassa (Helldén, 1994). När eleven skapar sin egen  
föreställning om ett vetenskapligt fenomen kan det som lärare vara svårt att ändra 
deras synsätt (Gilbert et al., 1982 i Helldén, 1994).   
 
Uppgiften syftar till att ta reda på elevens kunskaper och tankar om fotosyntesen. 
Uppgiften öppnar upp för elevens tankar och resonemang kring hur växten tillägnar 
sig energi. Om uppgiften används i slutet av ett arbetsområde kan man här tydligt se 
hur eleven har uppfattat och tagit till sig, assimilerat kunskapen. Kunskapen om att 
växten själv omvandlar sin energi är en förutsättning för helhetsbilden av 
näringskedjor och kretslopp.  
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4.7.2 Lärarrespons  
 

  
 
Stämmer 
överens 
med 
uppnående- 
mål 

 
Uppgiften… 

 
Uppgiften passar vid… 

 
 
Uppgiften 
 är överlag 
dålig/ bra 

 
löses 
genom att 
eleven 
minns/ 
förstår 

 
prövar 
oviktig/vikti
g kunskap 

 
är svår/lätt 
att förstå 

 
grupp- 
diskussion 

 
samtal 
mellan 
lärare och 
elev 

 
skriftlig 
förberedd 
utvärdering 

 
skriftlig 
oförberedd 
utvärdering 

 
Uppgift 7 
Solrosen 

4,7 4,5 4,7 3,5 5,0 4,5 4,5 4,0 4,5 

 

Uppgiften fick ett utmärkt betyg av expertpanelen. Frågan stämmer mycket väl 
överens med uppnåendemål och anses pröva viktig kunskap. Den passar 
utomordentligt i gruppdiskussion, mycket bra vid enskilt samtal mellan lärare och 
elev samt vid skriftlig förberedd och oförberedd utvärdering av eleven.  
Exempel på uttalanden från panelen: 

 
Alltid bra när eleven får tänka själv och återge med egna ord. Blir också tydligt med vad det är 
som eleven inte förstår (L4). 
 
Mycket bra reflekterande fråga. Öppen för egna tankar. Bra att utgå ifrån för vidare diskussion 
(L1). 
 
Ger chansen att kunna förklara på olika nivåer, olika välformulerade svar. Passar väl till 
utvärdering vid slutet av ett kapitel om växter men också som övningsuppgift för att träna på 
förmågan att uttrycka sig (L6). 

4.8 Uppgift 8, Kryp (se bilaga 8) 
 
Eleven ska med hjälp av bilder på småkryp kategorisera och systematisera.  

4.8.1 Konstruktion 

 
Mål i 
kursplan 

Redovisning Process Grad av 
öppenhet 

Figurer 

Eleven skall 
känna igen och 
namnge några 
vanligt 
förekommande 
växter, djur och 
andra 
organismer i 
närmiljön samt 
känna till deras 
krav på livsmiljö.   

Kortsvar Problemlösning En öppen uppgift 

 

Figur eller tabell 
som är nödvändig 
för att eleven skall 
kunna tolka och 
besvara 
uppgiften.  

 
Till grund för uppgiften är det ovan angivna uppnåendemålet. Utöver detta mål har 
även ett strävandemål varit utgångspunkt. Detta handlar om att eleven utvecklar sin 
kunskap om olika livsformer och deras förutsättningar. En av kursplanens fyra 
dimensioner, biologisk mångfald, innebär att systematisera naturens mångfald. 
(Utbildningsdepartementet, 2000).     
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Utveckling av iakttagelseförmågan utvecklar även begrepp och kunskaper. Genom att 
eleverna blir vana vid att iaktta börjar de själva medvetet att söka information 
(Harlén, 1994). Elever har ofta en skev föreställning över begreppet djur, de räknar 
vanligtvis inte hit insekter, spindlar med mera (Andersson, 2001).    
 
Uppgiften fokuserar på att ordna och systematisera efter egenskaper. Här får eleven 
själv sortera och motivera sina val. Tanken är att göra eleven medveten om begreppet 
djur och att de utefter egenskaper kan kategoriseras och klassificeras.  

4.8.2 Lärarrespons  
 

  
 
Stämmer 
överens 
med 
uppnående- 
mål 

 
Uppgiften… 

 
Uppgiften passar vid… 

 
 
Uppgiften 
 är överlag 
dålig/ bra 

 
löses 
genom att 
eleven 
minns/ 
förstår 

 
prövar 
oviktig/vikti
g kunskap 

 
är svår/lätt 
att förstå 

 
grupp- 
diskussion 

 
samtal 
mellan 
lärare och 
elev 

 
skriftlig 
förberedd 
utvärdering 

 
skriftlig 
oförberedd 
utvärdering 

 
Uppgift 8 
Kryp 

4,2 4,7 4,7 3,3 5,0 4,5 4,2 3,7 4,3 

 

Uppgiften prövar mycket viktig kunskap och panelen anser att den stämmer väl 
överens med uppnåendemålet i kursplanen. Uppgiften kräver att eleven tänker och 
förstår men vissa lärare tycker att den kan vara svår att förstå för eleverna. Alla 
deltagare är eniga om att uppgiften passar förträffligt vid gruppdiskussion och 
mycket väl vid enskilt samtal mellan lärare och elev. Uppgiften passar även bra vid 
skriftlig förberedd och oförberedd utvärdering. 
Exempel på utlåtanden från expertpanelen: 
 

Här kan eleverna utveckla uppgiften så det blir hur avancerad som helst! Härligt!(L2). 
 
Bra uppgift som är öppen för eget tänkande kring indelningen/grupperingen. Bra för vidare 
diskussion kring evolution/systematik/släktskap etc.(L1). 

4.9 Uppgift 9, Tant Greta (se bilaga 9) 
 
Eleven ska förklara organismers beroende och påverkan av varandra.  

4.9.1 Konstruktion 
 
Mål i 
kursplan 

Redovisning Process Grad av 
öppenhet 

Figurer 

Eleven skall 
känna igen och 
namnge några 
vanligt 
förekommande 
växter, djur och 
andra 
organismer i 
närmiljön samt 
känna till deras 
krav på livsmiljö.   

Långsvar Problemlösning En uppgift med 
en entydig 
frågeställning  

Illustration som 
inte tillför 
uppgiften någon 
ny information 
men som 
förtydligar och 
leder tankarna i 
rätt banor 
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Till grund för uppgiften är det ovan angivna uppnåendemålet. Utöver detta mål har 
även två strävandemål varit utgångspunkt. Dessa handlar om att eleven utvecklar sin 
kunskap om olika livsformer och deras förutsättningar samt organismernas samspel 
med varandra och sin omgivning. Två av kursplanens fyra dimensioner, ekosystem 
och biologisk mångfald, innefattar organismernas samspel med sin omgivning, 
näringskedjor, samt kunskap om djurens och växternas förutsättningar och inbördes 
relationer (Utbildningsdepartementet, 2000).     
Viktigt att eleven förstår var arts betydelse för ett väl fungerande ekosystem 
(Andersson, 2001). Föreställningar kring naturliga fenomen utgår ofta ur en 
människocentrerad bild (Gilbert et al., 1982 i Helldén, 1994). 
 
Syftet med uppgiften är att tydliggöra var arts specifika roll i ekosystemet. En plötslig 
förändring inom en arts population påverkar andra växter och djur. Även om elevens 
utgångspunkt är själv- och människocentrerad får de möjlighet att förklara dessa 
konsekvenser. 

4.9.2  Lärarrespons  
 

  
 
Stämmer 
överens 
med 
uppnående- 
mål 

 
Uppgiften… 

 
Uppgiften passar vid… 

 
 
Uppgiften 
 är överlag 
dålig/ bra 

 
löses 
genom att 
eleven 
minns/ 
förstår 

 
prövar 
oviktig/vikti
g kunskap 

 
är svår/lätt 
att förstå 

 
grupp- 
diskussion 

 
samtal 
mellan 
lärare och 
elev 

 
skriftlig 
förberedd 
utvärdering 

 
skriftlig 
oförberedd 
utvärdering 

 
Uppgift 9 
Tant 
Greta 

4,2 4,7 4,3 3,0 4,5 4,0 3,3 3,3 4,2 

 

Expertpanelen har överlag gett uppgiften ett starkt betyg och den stämmer väl 
överens med uppnåendemålet. Eleven måste tänka och förstå för att lösa uppgiften 
och den prövar viktig kunskap. Panelen anser att uppgiften passar bättre vid muntlig 
diskussion och vid samtal än vid skriftlig prövning. En expert i panelen anser dock att 
uppgiften är för svår och kan varken användas vid samtal eller skriftliga 
utvärderingar.  Ytterligare någon expert menar att uppgiften kan vara lite svår för 
eleverna att förstå.   
Några kommentarer från panelen:  
 

Uppgiften känns för svår för en åk 5:a (L5).  
 
Eleverna får verkligen möjlighet att visa att de förstår alla organismers livsprocess (L2).  
 
Den här typen av frågeställningar har en del elever svårt att förstå och blockerar sig då i tanken 
(L4). 

4.10 Uppgift 10, Relationer (se bilaga 10) 
 
Uppgift där eleven ska dra paralleller mellan utländska och svenska djur samt 
populationens relationer. 
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4.10.1 Konstruktion  
 
Mål i 
kursplan 

Redovisning Process Grad av 
öppenhet 

Figurer 

Eleven skall 
känna igen och 
namnge några 
vanligt 
förekommande 
växter, djur och 
andra 
organismer i 
närmiljön samt 
känna till deras 
krav på livsmiljö.   

Kortsvar Komplex 
reproduktion 

En uppgift med 
en entydig 
frågeställning  

Illustration som 
inte tillför 
uppgiften någon 
ny information 
men som 
förtydligar och 
leder tankarna i 
rätt banor 

 
Till grund för uppgiften är det ovan angivna uppnåendemålet. Utöver detta mål har 
även ett strävandemål varit utgångspunkt. Detta handlar om att eleven utvecklar sin 
kunskap om olika livsformer och deras förutsättningar. En av kursplanens fyra 
dimensioner, biologisk mångfald, innebär artkunskap, kunskap om djurs 
livsbetingelser och inbördes relationer (Utbildningsdepartementet, 2000).     
 
Uppgiften syftar till elevens kunskaper kring arter och dess populationer och 
relationer. Eleven förväntas göra kopplingar och se samband mellan de i frågan 
angivna djuren och vanligt förekommande svenska djur.  

4.10.2 Lärarrespons  
 

  
 
Stämmer 
överens 
med 
uppnående- 
mål 

 
Uppgiften… 

 
Uppgiften passar vid… 

 
 
Uppgiften 
 är överlag 
dålig/ bra 

 
löses 
genom att 
eleven 
minns/ 
förstår 

 
prövar 
oviktig/vikti
g kunskap 

 
är svår/lätt 
att förstå 

 
grupp- 
diskussion 

 
samtal 
mellan 
lärare och 
elev 

 
skriftlig 
förberedd 
utvärdering 

 
skriftlig 
oförberedd 
utvärdering 

 
Uppgift 
10 
Relation 

4,8 4,3 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,5 

 

Uppgiften stämmer mycket väl överens med uppnåendemålet. Det är en mycket bra 
uppgift som överlag har fått ett starkt betyg. Den prövar viktig kunskap där eleverna 
måste tänka och förstå för att besvara frågan. Panelen anser att uppgiften är lätt för 
eleverna att förstå samt att den passar bra i alla bedömningssituationer.   
Några synpunkter från expertpanelen:  
 

Kul uppgift som jag tror eleverna kommer att gilla. Bra med frågor där flera alternativ är rätt. 
Svaren kan eleverna delge varandra och på så vis öka kunskapen hos alla (L4).  
 
Bra för att fundera vidare kring beteenden och varför dessa finns. Bra för att jämföra likheter/ 
olikheter och artkännedom (L1).  
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4.11 Sammanfattande tabell lärarrespons 
 

I den sammanfattande tabellen nedan kan responsen av varje aspekt på de tio 
uppgifterna utläsas. Den stora siffran anger medelvärdet, uträknat med en decimal. 
De mindre siffrorna anger var och en av paneldeltagarnas omdöme. Deltagarna har i 
tabellen namngivits L1, L2, L3 och så vidare.    
 

 

Medelvärde  
 
 
 
 
 
 
Deltagarnas omdöme  
 
 
 
 
 
Expertpanelens deltagare  
 

 

4,5 

4 5 4 5 5 4 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 
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Stämmer 
överens med 
uppnående- 
mål 

 
Uppgiften… 

 
Uppgiften passar vid… 

 
 
Uppgiften 
 är överlag 
dålig/ bra 

 
löses genom att 
eleven minns/ 
förstår 

 
prövar 
oviktig/viktig 
kunskap 

 
är svår/lätt att 
förstå 

 
grupp- 
diskussion 

 
samtal mellan 
lärare och elev 

 
skriftlig 
förberedd 
utvärdering 

 
skriftlig 
oförberedd 
utvärdering 

 
Uppgift 1 
Ängen 

4,0 4,2 4,2 3,3 4,8 4,3 3,3 3,3 4,2 

4 5 4 4 5 2 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 3 5 3 4 3 2 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 3 3 5 5 2 2 3 5 5 3 2 2 4 3 5 5 4 4 

 
Uppgift 2  
Den döda 
raven 

3,5 4,7 4,5 3,3 5,0 4,3 4,2 4,3 4,2 

3 5 3 5 4 1 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 3 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 3 5 4 5 3 5 3 5 5 5 3 5 4 3 4 5 4 5 

 
Uppgift 3 
Växten 

4,5 3,7 4,7 4,5 5,0 4,7 4,2 3,8 4,2 

3 5 4 5 5 5 3 5 3 4 3 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 4 5 5 5 3 1 4 4 4 5 5 3 

 
Uppgift 4 
Den slutna 
burken 

4,3 4,7 4,7 3,7 5,0 4,5 4,0 3,5 4,7 

3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 2 4 5 4 4 3 1 5 5 4 5 4 5 

 
Uppgift 5 
Lövträden 

5,0 1,8 3,5 5,0 3,3 4,0 4,7 4,0 3,8 

5 5 5 5 5 5 1 4 1 1 3 1 3 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 1 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 2 4 4 5 3 3 4 

 
Uppgift 6 
Barrträden 

4,5 2,2 3,7 5,0 2,7 3,5 4,3 4,2 4,3 

4 5 4 5 4 5 1 5 2 1 3 1 4 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 1 2 1 2 5 5 1 3 5 4 5 5 5 2 5 4 5 5 5 3 3 4 5 5 4 3 5 

 
Uppgift 7 
Solrosen 

4,7 4,5 4,7 3,5 5,0 4,5 4,5 4,0 4,5 

3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 3 2 5 5 5 4 5 3 5 

 
Uppgift 8 
Kryp 

4,2 4,7 4,7 3,3 5,0 4,5 4,2 3,7 4,3 

4 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 4 4 3 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 2 5 4 5 4 5 2 5 4 3 3 5 5 5 4 5 4 3 

 
Uppgift 9 
Tant Greta 

4,2 4,7 4,3 3,0 4,5 4,0 3,3 3,3 4,2 

3 5 4 5 3 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 3 5 2 5 5 3 2 1 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 1 5 2 5 3 4 1 5 3 5 3 3 1 5 5 5 3 5 2 5 

 
Uppgift 10 
Relationer 

4,8 4,3 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,5 

4 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 5 3 4 4 5 2 5 3 5 4 5 2 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 4 

 
Lärare 

L
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

 
Inledningsvis i studien beskrevs Piagets teorier om att människan strävar efter att 
komma i jämvikt med sin omgivning och aktivt själva måste konstruera sina 
kunskaper (Säljö, 2000). För att detta ska kunna ske och för att eleven skall kunna 
förstå sin omgivning, skapar barnet egna lagar och teorier (Sjöberg, 2005). Saknas 
vetenskapliga modeller så utvecklar eleven egna föreställningar utifrån sin egen 
erfarenhetsvärld. Ny information som presenteras relateras till elevens tidigare 
tankar och kunskaper. Detta leder till att eleven skapar vardagsföreställningar som 
senare kan vara svåra att som pedagog rätta till (Helldén, 1994). Barns intresse för 
naturorienterad undervisning är som störst vid 11-års ålder, kanske till och med 
tidigare. Därefter sjunker intresset (Osborne, Driver & Simon, 1998 i Helldén et al., 
2005). För att ta till vara på elevernas intresse är det angeläget att så tidigt som 
möjligt arbeta med naturorienterad undervisning. Genom undervisningen 
presenteras vetenskapliga modeller, teorier och begrepp som underlättar elevernas 
vidare tänkande och lärande. Ju tidigare eleverna tillägnar sig vetenskapliga modeller 
desto större chans har de att förstå och se naturvetenskapen som en helhet. Om 
undervisningen istället presenteras som små delar av något som eleven inte kan 
relatera till är risken stor att intresset falnar.  
 
Genom att utforma och använda sig av uppgifter som presenteras i studien utvecklas 
eleven och blir en aktiv deltagare in sin egen lärprocess. För att detta ska ske måste 
målen, processen och resultatet synliggöras för eleven. Resultaten återges till eleven i 
form av feedback där läraren har en viktig roll i att påvisa förtjänster och brister.  Det 
är viktigt att eleven förstår att processen anses lika viktig som resultatet. Ny kunskap 
relateras som tidigare nämnts till elevens tidigare tankar och erfarenheter. Verktyget 
som har producerats i studien är ett ypperligt medel när det gäller att synliggöra 
dessa utgångspunkter. Lärarens roll är därefter att tillsammans med eleven utforma 
strategier som bidrar till elevens vidare lärande.  
    
Metoderna som används vid formativ bedömning kan vara de samma som vid 
summativ bedömning. Det som skiljer de olika bedömningssätten åt är alltså inte 
vilka metoder man använder utan istället tanken bakom. När det gäller utformning 
av formativ bedömning så spelar syftet en stor och avgörande roll. Syftet gäller varför 
bedömningen skall göras och att eleven själv blir medveten om sitt eget lärande 
(Black & Wiliam, 1998 i skolverket, 2006). En formativ bedömning bör ske med 
syftet att förbättra, utveckla (Korp, 2003) och se elevens progression mot uppställda 
mål. Syftet är inte att se vad eleven inte kan utan vad eleven klarar av. Processen 
utvärderas tillsammans med eleven för att göra lärandet så tydligt som möjligt för 
denne och därigenom utvecklas elevens metakognition.  
 
I framställningen av uppgifterna har ett av kursplanens uppnåendemål tolkats. Detta 
kan vara ett problem då tolkningen kan se mycket individuell ut (Andersson, 2000 i 
Helldén et al., 2005). Vid planeringen av uppgifterna har vi liksom Andersson et al. 
(2003) och Grelsson (2003) poängterar lagt en stor vikt vid att den formativa 
bedömningen skall utgå från uppställda mål.  Expertpanelen har bedömt att 
uppgifterna i studien överlag stämmer väl överens med uppnåendemålet.   



34 

 

 

 

 

 
I läroplanen beskrivs kunskap som fyra olika begrepp; fakta, förståelse, färdigheter, 
förtrogenhet. Dessa skall samverka och integreras (Utbildningsdepartementet, 1994). 
Vid utformningen av våra uppgifter har dessa olika tankeprocesser varit en viktig 
faktor. Många av uppgifterna är utformade så att eleverna utefter sin förmåga kan 
besvara frågan. I vissa fall kan detta innebära att eleven enbart kan eller ska besvara 
frågan faktamässigt (se uppgift 5 och 6). I andra fall kan eleven resonera och 
argumentera och svaret innehåller då fler av de fyra kunskapsdimensionerna.   
 
Utifrån kursplanens uppnåendemål har vi som tidigare nämnt formulerat uppgifter. 
Därefter har expertpanelen fått avgöra om kunskapen som verktyget prövar är viktig 
eller oviktig. De flesta i panelen anser precis som vi, att kunskapen stämmer överens 
med vad som krävs för uppnåendemålet samt att kunskapen är viktig. Vi har dock 
kunnat konstatera att vid uppgift 5 och 6 har panelen varit överens om att uppgiften 
stämmer mycket väl med uppnåendemålet men att den specifika detaljkunskapen i 
sig inte är lika viktig. Trots att kunskapen stämmer väl överens med uppnåendemålet 
har den värderas olika högt av expertpanelen. Lpo 94 menar att alla elever som går ut 
grundskolan ska känna till och förstå grundläggande naturvetenskapliga begrepp. För 
att eleverna ska få den förståelse som läroplanen och kursplanen förespråkar bör 
läraren vara objektiv i sin bedömning av viktig/oviktig kunskap.   
Vi har även kunnat konstatera att några deltagare ur panelen skiljer sig åt vid frågan 
huruvida uppgiften stämmer överens med uppnåendemålet. I utformandet av 
uppgifterna har vi tolkat uppnåendemålet tillsammans med strävandemålen och 
därigenom utsett viktig och efterfrågad kunskap. Vår teori till att vissa lärare anser 
att detta inte överensstämmer är att dessa lärare inte jämfört uppgiften med 
kursplanens andra aspekter utan bara sett till uppnåendemålet. Detta skulle betyda 
att lärarna inte har sett kursplanen som en helhet utan som ett lösryckt 
uppnåendemål. Å andra sidan kan det vara en tolkningsfråga.  
 
Formativa bedömningssituationer sker under så optimala förhållanden som möjligt. 
Det vill säga att eleven får stöd från läraren eller att en uppgift genomförs 
tillsammans i en grupp. Detta frambringar elevens kunskapspotential i större grad än 
vid traditionella prov (Black & Wiliam, 1998 i Skolverket, 2006 och Andersson, 2000 
i Helldén et al., 2005).  Panelen anser över lag att våra uppgifter är lätta för eleverna 
att förstå. Betyget är dock något lägre på några uppgifter (se uppgift: 1, 2, 4, 7, 8, 9). 
Detta kan bero på att lärarna anser att de uppgifter som kräver att eleven skriftligt 
formulerar sin tankar är svåra för skrivsvaga elever. Vi vill dock framhålla att vi inte 
förespråkar att dessa uppgifter enbart skall användas för skriftlig bedömning. Val av 
metod är upp till pedagogen och elevgruppen denne arbetar med.  Vi menar också att 
elever som blir tilldelade en skrivuppgift har rätt till stöd och vägledning av läraren. 
Bedömningen är inte till för att sätta dit eleven utan för att eleven skall utvecklas och 
lära.   
En annan anledning till att lärarna anser de sistnämnda uppgifterna svåra kan vara 
då de inte följer det traditionella ”lärarfrågorna” där ett korrekt svar förväntas. Här 
efterfrågas istället elevens tankar och funderingar kring ett fenomen. Dessa såkallade 
förståelsefrågor kan vara svåra för eleverna att besvara om de inte har några tidigare 
erfarenheter av dylika frågeställningar.   
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En kommentar vi fick av en lärare i expertpanelen var att uppgift 9 (Tant Greta) var 
för svår för årskurs fem. Vi menar att bara för att eleverna inte kan det ”rätta” svaret 
så betyder inte det att deras tankar och funderingar kring fenomenet är irrelevanta. 
Syftet är inte att endast se på elevens ”rätta” svar efter en ämnesgenomgång utan 
även att se på elevens förkunskaper, tankar och funderingar.    
 
Överlag passar alla uppgifter bra i muntliga och skriftliga bedömningssituationer. 
Den form lärarna förespråkar mest är gruppdiskussioner. Ett flertal ur panelen 
menar att många elever är chanslösa när det kommer till att uttrycka sina kunskaper 
och sitt resonemang i skrift. Däremot så är det ingen som antyder att elever kan ha 
svårt att uttrycka sig muntligt i grupp.  En kombination av både muntlig och skriftlig 
uttrycksform är att föredra. I en klass där det finns liten vana vid att skriftligen 
uttrycka sig så kan detta ses som ett ypperligt tillfälle att öva. Genom att kombinera 
diskussion och skrivuppgift har eleverna en större chans att visa vad de kan samtidigt 
som de utvecklas.  En kommentar som vi erhållit av en paneldeltagare i uppgiften där 
eleven ombes redovisa de olika förloppen i en kretsloppsburk (Uppgift 4) var att 
läraren tycker att uppgiften även kräver att eleven skall visa förmågan att uttryckas 
sig. Deltagaren menar att denna förmåga inte hör till ämnet.  
Här vill vi dock påpeka att förmågan att uttrycka sig är av stor relevans oavsett vilket 
ämne det handlar om. Om eleven saknar förmågan att uttrycka sin kunskap, hur skall 
vi då som lärare kunna utvärdera och stötta dem vidare i sin utveckling. Självfallet 
bör uttrycksformen variera och ske både muntligt och skriftligt. Vissa elever kanske 
presterar bäst under en muntlig diskussion, å andra sidan bör den skriftliga 
uttrycksförmågan få chans att utvecklas.    
 
Vid inledningen av vårt arbete bestämde vi oss för att de uppgifter som överlag fick 
ett lågt betyg antingen skulle förkastas eller omarbetas. Vi kan nu konstatera att 
samtliga uppgifter håller måttet. Samtliga förutom en uppgift har fått ett medelbetyg 
över 4, 2. Den uppgift som fått lägst omdöme är uppgift 5 (Lövträden)som har fått ett 
medelbetyg på 3,8. Anledningen till att vi inte väljer att förkasta uppgiften är då alla i 
expertpanelen är överens om att uppgiften stämmer med uppnåendemålet. Utifrån 
panelens kritik och omdömen på uppgiften kan vi konstatera att detta är en viktig 
uppgift som tar upp kunskap som kursplanen efterfrågar men som i det här fallet 
gjorts lite för enkel. Panelen menar att svaret går att gissa sig till när uppgiften kräver 
att eleven bara ska para ihop rätt namn med rätt träd. Ett förslag som har givits är att 
istället låta eleven namnge varje träd utan svarsalternativ. Vi kommer dock inte att 
göra den ändringen nu med motiveringen att uppgiften är användbar i även de lägre 
åldrarna. Vi kommer därmed inte att förkasta eller ändra någon av uppgifterna i 
studien men är medvetna om att de kan behöva anpassas till olika svårighetsgrader.   
Ännu en uppgift som skulle kunna försvåras är uppgift 3 (växten). Här efterfrågas 
elevernas kunskaper om fotosyntes och vi har medvetet utlämnat cellandningen. 
Detta beslut har tagits utifrån tolkning av kursplan samt studier av didaktisk 
forskning. Efterfrågas tankar och kunskap om växtens cellandning kan ännu ett 
alternativ tillföras i uppgiften, luft/syre.   
 
Vi vill tydliggöra våra intentioner med uppgifterna. Uppgifterna bör användas i 
kontext av ämnet. De bör kombineras och användas för att se till elevens progression 
i ett specifikt arbetsområde. Viktigast av allt är att de sätts in i konkreta sammanhang 
och i sin naturliga miljö. Vår grundsyn är att alla elever vet något som är väsentligt. 
Lärarens ansvar är att ta reda på vad eleven vet och bygga vidare på det.  Vid 
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användning av formativa bedömningsverktyg är planering, genomförande och 
feedback tre lika viktiga faktorer som måste samverka. Planeringen måste 
överensstämma med uppställda mål och genomförandet skall ske under optimala 
förhållanden. Feedback innebär att eleven tillsammans med läraren inventerar och 
reflekterar över sin lärprocess och utifrån den gemensamt finner strategier för vidare 
lärande.  

6 Implikationer 
 
Syftet med studien har varit att framställa ett formativt bedömningsverktyg som skall 
agera hjälpmedel i undervisningens utveckling. Verktyget ska fungera som ett stöd 
både för läraren och för eleven. Enligt Lpo 94 (1994) har läraren en stor roll i att 
påvisa elevens kunskapsprogression och detta skall göras i förhållande till 
kursplanens mål och kriterier.  
 
För att läraren skall kunna göra denna bedömning krävs det dels att pedagogen 
besitter kunskap om elevernas förkunskaper och tankar kring ett visst fenomen. Det 
fordras även att läraren är insatt i didaktisk forskning om hur barn uppfattar ämnet. 
Till sist krävs det att läraren i sin undervisning använder sig utav ett 
bedömningsverktyg som stämmer överens med kursplanens mål.    
 
Enligt Lpo 94 skall skolan arbeta mot att eleven utvecklar sin förmåga att ta ansvar 
över sin egen lärprocess (Utbildningsdepartementet, 1994). 
För att ta ansvar över sitt eget lärande krävs det att lärprocessen och 
kunskapsutvecklingen blir synlig för eleven. Lärarens roll är som tidigare nämnts att 
synliggöra detta för eleven samtidigt som eleven aktivt måste delta i samtalet kring 
sin lärprocess. Eleven utvecklar vid utvärdering och planering sin metakognition.   
 
Vår studie tillhandahåller ett verktyg som läraren kan använda i sin formativa 
bedömningssituation inom ekologi. Verktyget är konstruerat utifrån formativa syften 
där målet är att utveckla eleven från sitt utgångsgångsläge till uppställda mål. 
Bedömningsprincipen är alltså målstyrd där målet med utvärderingen är att mäta i 
vilken mån eleverna har nått uppnåendemålen i kursplanen samtidigt som 
utvärderingen är till för att utveckla undervisningen positivt. Noggrant utvalda 
frågeställningar ligger till grund vid konstruktionen då olika typer av kunskap och 
tankeverksamhet framträder och efterfrågas av eleverna. Forskning om barns tankar 
om de naturvetenskapliga fenomen som rör verktyget har studerats för framställning 
av uppgifter. Verktygets utgångspunkt har varit ett uppnåendemål inom kursplanen 
för biologi. Efter framställning av verktyget har en expertpanel bestående av 6 
verksamma NO-lärare betygsatt och kritiserat uppgifterna utifrån ett flertal aspekter.  
Samtliga uppgifter har verifierats genom en objektiv expertpanel och därför är 
tillförlitligheten i verktyget stort. Studien har resulterat i ett verktyg bestående av 10 
uppgifter som är mycket användbara vid formativ bedömning inom ekologi. 
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Uppgift 1 Ängen 
 

 
På bilden ser du en äng med några vanliga svenska djur och växter. 

 

Rita och skriv namnet på ett djur från bilden som lever av gräs. 

Rita i den tomma rutan.  

 

  
                  Gräs                                                                                    ______________ 

                                                                   

Bilaga 1 
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Rita samma näringskedja som tidigare. 

 

Lägg nu till ännu ett djur i den sista rutan.  

 

Djuret som du ritar i sista rutan äter djuret som lever av växten. 

 

 
            Gräs                                  __________  __________  

      

     

 

 

 

KONSUMENT                   PRODUCENT  

 
Dra ett streck från varje bild till det ord djuret eller växten kallas för. 
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Uppgift 2 Den döda räven 
 
När räven blir gammal så dör den. Rävens kropp ligger i skogen men försvinner efter ett tag. 

Vad är det som händer med det som dör?  

 

  

 
 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Bilaga 2 
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Uppgift 3 Växten 
 
Vad behöver en växt för att växa?  

 

Kryssa i de alternativ som du tror är de rätta.  
 

 

o Solljus  
o Skugga  
o Luft/Koldioxid 
o Snö/Frost 
o Vind 
o Vatten 
o Näring 
o Vitaminer 
o Jord 

Bilaga 3 
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Uppgift 4 Den slutna burken 
 
En växt planteras och vattnas i en stor glasburk. Locket sätts på och burken öppnas inte igen. 

Burken placeras i fönstret i klassrummet. Tiden går och växten fortsätter att leva och växa. 

Hur kommer det sig? 

 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Bilaga 4 
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    Lönn 

     Björk 

    Rönn                

    Asp 

    Ek 
 

Uppgift 5 Lövträden 
Dra streck mellan träden och dess 

namn. 

Bilaga 5 
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__________________________ 

 

 
 

__________________________ 

 

 

Uppgift 6 Barrträden 
Skriv namnet på träden under 

bilden och dra ett streck från 
trädet till rätt kotte. 

Bilaga 6 
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Uppgift 7 Solrosen 
 
Pelle planterar en solros på våren. När hösten kommer är 

solrosen jättestor. Hur har den vuxit sig så stor?  

Skriv ner dina tankar! 
 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Bilaga 7 
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Sortera djuren ovan i grupper efter deras egenskaper.  

 

Hur ser djuren ut? Har några djur liknande utseende? 

 

Skriv och berätta hur du tänker till varje grupp! 

 

Snäcka Spindel 
Myra 

Fästing 
Skalbagge 

Fluga Tvestjärt 

Daggmask 
Tusenfoting Geting 

Uppgift 8 Kryp Bilaga 8 
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Uppgift 9 Tant Greta 
 
Tant Greta har länge vårdat sina växter ömt. 

Men en dag upptäcker hon att hennes fina 

buske har blivit angripen av bladlöss. Bladlössen 

har ätit upp många av buskens blad. Greta blir 

ledsen. Busken mår inte bra. Är det fler 

organismer som far illa av 

detta eller är det några 

liksom lössen som får det 

bättre? 

 

Skriv och berätta dina 

tankar! 
 

_______________________

_______________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Bilaga 9 
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Uppgift 10 Relationer 
 
Isbjörnen är ett djur som lever ensamt förutom när det är parningsdags. Schimpansen lever 

däremot i en flock där sammanhållningen är mycket stor.  

 

• Kan du komma på något svenskt djur liksom isbjörnen som 

lever mest själv? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

• Kan du också komma på något svenskt djur som liksom 

schimpansen lever tillsammans i flockar, eller till och med i 

stora samhällen? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 
 

Bilaga 10 
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Enkät  
 
Uppgift 1 är utformat utifrån följande uppnåendemål för årskurs 5 i kursplanen för 
biologi:  

- Känna igen och namnge några vanligt förekommande växter, djur och andra 
organismer i närmiljön samt känna till deras krav på livsmiljö.  
 

Stämmer detta? 
 
Dåligt  1  2  3  4  5  Bra 
Svar:  
 
Motivera ditt svar i text: 
 
Uppgiften… 
 
löses genom att eleven minns  1 2 3 4 5  tänker och förstår  
 
Svar: 
 
Prövar oviktig kunskap  1 2 3 4 5 viktig kunskap 
Svar: 
 
Är svår för eleven att förstå 1 2 3 4 5 lätt för eleven att förstå 
 
Svar: 
 
Uppgifter passar vid… 
 

• Gruppdiskussion 

Dålig  1 2 3 4 5 Bra 
 
Svar: 
 

• Enskilt samtal mellan lärare och elev 

Dåligt  1 2 3 4 5  Bra 
 
Svar: 
 

• Enskild skriftlig förberedd utvärdering av eleven  

Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
 
Svar: 
 
 

• Enskild skriftlig oförberedd utvärdering av eleven 

Bilaga 11 
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Dåligt 1 2 3 4 5  Bra 
 
Svar:  
 
 
Tycker du att uppgiften är: 
 
Dålig 1 2 3 4 5 Bra 
 
Svar: 
 
Motivera: 
 
Egna synpunkter:
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