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ABSTRAKT 

Trots att det inom forskningsvärlden propageras för formativ bedömning, kan man i 

dagsläget notera en mycket stor variation gällande införlivandet av, samt effekter av, 

formativ bedömning i skolor. Metoder för att kartlägga formativ bedömningspraxis 

fordras för att kunna särskilja på ”god” respektive ”mindre god” formativ 

bedömningspraxis.  

Syftet med föreliggande uppsats var att, med hjälp av en elevenkät och multivariata 

projektionsmetoder såsom PCA och PLS-DA, kartlägga, och särskilja, formativ 

bedömningspraxis hos sex olika gymnasieklasser som genomfört kursen kemi 2. Ett 

sekundärt syfte var även att, med samma verktyg, försöka karakterisera och särskilja 

frekvenser av olika genomförda undervisningsmoment inom samma kurs och klasser.  

Studien visade, på ett grafiskt och illustrativt sätt, en stor variation av upplevelser av 

formativ bedömning inom de tillfrågade klasserna. Vidare visade sig PCA vara ett utmärkt 

verktyg för att identifiera elevsvar som låg utanför den ”normala” variationen. Genom en 

PLS-DA-analys påvisades en skillnad i frekvenser av genomförda undervisningsmoment 

mellan två kommunala och en privat skola – även om dessa resultat bör tolkas med en viss 

försiktighet.  

 

Nyckelord: 

Formativ bedömning, Frekvenser av undervisningsmoment, Multivariat dataanalys, 
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DA), Kartläggning, Enkätundersökning, Elevupplevelser, Nyckelstrategier för formativ 

bedömning.   
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1 INTRODUKTION 
Formativ bedömning är i dagsläget utan tvekan, och på ett internationellt plan, ett 

högaktuellt begrepp.1 Sedan Black och Wiliam2 år 1998 publicerade sin inflytelserika 

översiktsartikel ”Assessment and Classroom Learning” har det successivt skett ett 

skifte från fokus på bedömning av lärande, till fokus på bedömning för lärande.1,3,4 En 

del går till och med så långt att de kallar detta ett paradigmskifte i hur vi ser på 

bedömning.5  

I Sverige är användandet av formativ bedömning ett högt prioriterat område.6 

Exempelvis är formativ bedömning tydligt framträdande i läroplanen för 

gymnasieskolan, där det betonas att läraren ska ”fortlöpande ge varje elev information 

om framgångar och utvecklingsbehov i studierna” – vilket motsvarar kärnan i formativ 

bedömning.7 I andra publikationer från Skolverket finns det också tydliga ramar för, 

eller undertoner av, formativ bedömning.8,9   

Den troliga orsaken bakom denna trend inom bedömning ligger troligtvis i att 

företrädare för formativ bedömning hävdar empiriska bevis för att denna praxis 

förbättrar elevprestationer.1,10 Exempelvis konstaterar Black och Wiliam2 att: 

”Den forskning som häri presenterats visar på ett avgörande sätt 

att formativ bedömning förbättrar lärande. Förbättringarna i 

elevprestationer verkar vara anmärkningsvärda, och som noterats 

tidigare, bland de största som någonsin rapporterats för 

pedagogiska ingripanden” (författarens översättning).  

Dock har dessa stora, och vedertagna, effektstorlekar kritiserats.6 I en väl citerad 

artikel av Bennett1 ges en utförlig beskrivning av denna välgrundade kritik. Han går 

till och med så långt att konstatera att dessa effektstorlekar är en 

”utbildningsvetenskaplig motsvarighet till en vandringssägen” (författarens 

översättning). I realiteten finns det både studier som påvisar positiva och obefintliga 

effekter av formativ bedömning.6  

Utöver variationer i effekterna av formativ bedömning råder det också stor variation i 

hur denna typ av bedömning har införlivats ute i verksamheterna.11 Detta beror på den 

formativa bedömningens underliggande natur – den kan införlivas på väldigt många 

olika sätt. I sin tur påverkar detta hur väl vi förstår effekterna av formativ bedömning. 

I dagsläget är det inte klart vad som kännetecknar en ”bra” respektive ”mindre bra” 

praxis.6 Formativa moment har även visat sig vara tidskrävande.3,4 Det ter sig 

problematiskt om tidskrävande moment inte uppvisar positiva effekter. Vidare har 

lärare och elever varit besvikna över feedback, vilket utgör kärnan i formativ 

bedömning.4 Exempelvis upplever en del lärare att deras elever inte använder erhållen 

feedback på kommande uppgifter. En del elever, å andra sidan, upplever att den 

feedback de får är demoraliserande eller inte hjälper dem i sitt lärande.12 Det råder inte 

heller en samstämmighet inom forskningsfältet gällande vad som kännetecknar bra 

feedback och regelbunden dialogisk feedback är svår att införliva i de stora klasser 

som vi normalt ser idag.3 Hur formativ bedömning införlivas på ett optimalt sätt, och 

hur dess effekter uppskattas är sålunda i dagsläget inte väl kartlagt.13  

Boström6 efterfrågar i sin avhandling ”Formativ bedömning: En enkel match eller en 

svår utmaning?” mer forskning kring vilka typer av formativa moment som ger goda 

effekter på lärandet. I ett första led i forskning som identifierar god formativ 

bedömningspraxis fordras metoder som kan särskilja på den praxis som finns i olika 
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skolor. Om olika praxis identifieras kan de utgöra grunden till en korrelation mellan 

olika införlivanden av formativ bedömning och lärande.  

Multivariat dataanalys har tidigare nyttjats i studier associerade med formativ 

bedömning.5,14,15 Dock har syftet med dessa studier inte varit att identifiera 

utmärkande, eller särskiljande, praxis mellan elevgrupper. I föreliggande uppsats 

appliceras en variant av multivariat dataanalys – multivariata projektionsmetoder – för 

att försöka kartlägga och särskilja formativ bedömningspraxis i sex klasser som 

genomfört kursen kemi 2 på gymnasiet. I samband med denna studie genomfördes 

även en sekundär studie där frekvenser av genomförda undervisningsmoment 

analyserades enligt samma metodik.   
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2 BAKGRUND 

2.1 Formativ bedömning  

2.1.1 Bedömning - definition och terminologi 
Bedömning kan definieras som en process där elevprestationer insamlas och tolkas för 

att ge ett omdöme om prestationens kvalitet.4 Denna prestation är då tänkt att utgöra 

en spegling av elevens kunskaper och förmågor. Flera syften kan ligga bakom 

bedömningar, exempelvis granskning av skolor, nationell övervakning, utvärdering av 

läroplaner, värdering av lärare och förbättring av undervisning och lärande.16 Vidare 

utgör bedömning i skolan ett urvalssystem för yrken och högre utbildning i form av de 

betyg som ges i slutet av en kurs eller ett skolår. En grov kategorisering av syftena för 

bedömning brukar ges i termer av summativ bedömning och formativ bedömning.4,16 

Summativ bedömning brukar ofta beskrivas som bedömning av en elevs lärande, det 

vill säga en sammanfattning av det lärande som skett.1,6,15 Ofta likställs detta med 

betyg, som ges i slutet av en avslutad kurs.  

Formativ bedömning brukar ställas som en slags motsats till summativ bedömning och 

anses då utgöra bedömning för en elevs lärande.1,15 Syftet av formativ bedömning är 

sålunda att utveckla en elevs förmågor och kunskaper, inte att enbart utvärdera dem. 

Det råder dock en viss otydlighet kring själva definitionen av detta begrepp. Formativ 

bedömning används ibland synonymt med uttrycket ”bedömning för lärande” och 

ibland frånskilt ifrån detta begrepp. Som ett exempel anger Swaffield17 sex skillnader 

mellan dessa, bland annat att formativ bedömning är ”ett syfte”, medan bedömning för 

lärande anses vara en ”lärande- och undervisningsprocess”.  

Det råder inte heller konsensus kring om formativ bedömning utgör ett ”instrument” 

eller en ”process”.1 Intressant läsning kring detta definitionsproblem ges i Benett,1 där 

författaren även kritiserar särskiljningen mellan formativ och summativ bedömning. 

Han konstaterar att summativ bedömning har ett primärt syfte, bedömning av lärande, 

men även ett sekundärt syfte – bedömning för lärande. Formativ bedömning har på 

liknande sätt även ett sekundärt syfte: bedömning av lärande.  

Mer precisa definitioner av begreppet formativ bedömning ges ofta i vetenskaplig 

litteratur, men de skiljer sig till en viss grad åt. Några exempel ges nedan:  

”Formativ bedömning syftar på bedömning som är specifikt avsedd 

att generera feedback på prestationer för att förbättra och 

accelerera lärande.”
3 (författarens översättning). 

”Den process som används av lärare och elever för att känna 

igen och svara på elevlärande för att öka lärandet under 

inlärningen.”16 (författarens översättning). 

”Processen att söka och tolka bevis som kan nyttjas av elever 

och deras lärare för att avgöra var eleverna befinner sig i sin 

inlärningsprocess, vart de behöver nå och hur de bäst kan komma 

dit.”
18 (författarens översättning).  

”Praxis i ett klassrum kan anses vara formativ när bevis för 

elevprestationer framlockas, tolkas, och nyttjas av lärare, 

elever, eller kamrater, för att fatta beslut om kommande 

lärandeaktiviteter som troligen är bättre, eller mer 
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välgrundade, än de beslut som skulle ha fattats utan insamlade 

bevis.”
19 (författarens översättning). 

Olika definitioner av samma begrepp riskerar troligtvis att otydliggöra innebörden av 

formativ bedömning, istället för att förtydliga det. Av ovan angivna citat är det 

nedersta taget från Black och Wiliam,19 två högt ansedda profiler inom 

forskningsfältet, och denna definition nyttjas även i föreliggande uppsats. För att förstå 

innebörden av detta begrepp krävs dock ett ramverk, som ges i nästkommande sektion.  

2.1.2 Ett ramverk för formativ bedömning 
Föreliggande uppsats grundar sig i det ramverk som presenteras i Black och Wiliam,19 

Wiliam20 samt Boström6 och återges i Tabell 1. Ramverket grundar sig i att formativ 

bedömning kännetecknas av olika aktörer och undervisningsprocesser, vilka 

tillsammans utgör fem nyckelstrategier.  

Tabell 1. Ramverk för beskrivning av formativ bedömning. Ramverket baseras på 

Black och Wiliam,19 Wiliam20 samt Boström.6 

  Aktörer i klassrummet: 

  Lärare Kamrater Elev 

H
u
v
u
d
p
ro

ce
ss

er
 i

 u
n
d
er

v
is

n
in

g
: 

Vart eleven är på 

väg i sitt lärande 

Nyckelstrategi 1:  

Delge, förtydliga och skapa förståelse för mål och kriterier.  

 

 

Var eleven 

befinner sig just 

nu i sitt lärande 

Nyckelstrategi 2: 

Skapa och leda 

effektiva 

diskussioner, 

aktiviteter och 

lärandeuppgifter 

för att identifiera 

bevis av elevens 

lärande. 

Nyckelstrategi 4: 

 

 

 

Aktivera eleverna 

som 

läranderesurser 

för varandra. 

Nyckelstrategi 5:  

 

 

 

Aktivera eleverna 

till att äga sitt eget 

lärande. 

 

Hur eleven ska nå 

lärandemålet 

Nyckelstrategi 3: 

Ge feedback som 

för elevens 

lärande framåt. 

 

Formativ bedömning brukar sägas utgöras av en ”stor idé”, det vill säga att ”elever och 

lärare ska nyttja bevis för elevlärande för att anpassa undervisningen i syfte att 

tillgodose elevernas lärandebehov minut för minut, dag för dag” (författarens 

översättning).1 Denna idé har i sin tur brutits ner till tre huvudsakliga 

undervisningsprocesser som utgör kärnan i formativ bedömning: identifiera var eleven 

är på väg i sitt lärande, identifiera var eleven befinner sig just nu i sitt lärande och 

identifiera strategier för att nå det önskade lärandemålet. Genom att ställa dessa 

undervisningsprocesser mot de aktörer som vanligtvis agerar i ett klassrum (lärare, 

elev och kamrater) formulerade Black och Wiliam fem nyckelstrategier av formativ 

bedömning, nämligen att: 1) delge, förtydliga och skapa förståelse för mål och 

kriterier, 2) skapa och leda effektiva diskussioner, aktiviteter och lärandeuppgifter för 

att identifiera bevis av elevens lärande, 3) ge feedback som för elevens lärande framåt, 

4) aktivera eleverna som läranderesurser för varandra samt 5) aktivera eleverna att äga 

sitt eget lärande.1,6,19,20 
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Den första nyckelstrategin för formativ bedömning är att lärare bör delge, förtydliga 

och skapa förståelse för rådande mål och kriterier i form av kvalitativa nivåer.6,19,20 I 

svenska kursplaner ges dessa som kunskapskrav för betygsnivåerna E, C och A. Vidare 

ses eleverna aktiva i denna process där de ska dela sin förståelse av kriterier med 

varandra och läraren.6 Tanken bakom denna nyckelstrategi är att elever inte kan uppnå 

de önskade målen om de inte förstår vad målen är eller förstår de kriterier som 

kännetecknar olika kvalitativa nivåer i förhållande till dessa mål.3,10 Denna 

nyckelstrategi är även essentiell för en fungerade själv- och kamratbedömning. Om 

eleverna saknar en förståelse för mål och kriterier blir det omöjligt att uppskatta sin 

egna förmåga – eller en kamrats – i förhållande till dessa. Det blir också omöjligt för 

eleverna att formulera strategier för att uppnå de önskade målen om de inte är tydligt 

formulerade och kommunicerade.3,18 

Ur lärarens synpunkt påverkar förmedling av mål och kriterier validiteten i hens 

kommande bedömningar. Om läraren och eleverna inte har en enhetlig syn på vad som 

bedöms lär eleven inte uppvisa sin sanna ”förmåga” under bedömningen.13 Kvaliteten 

i bedömningsprocessen blir då lidande. Ett ytterligare problem med att inte 

kommunicera mål och kriterier är att risken ökar för att eleverna inte förstår den 

feedback de får, vilket hämnar deras utveckling.3  

Det är å andra sidan inte enkelt att förmedla mål och kriterier. Kriterier för akademiskt 

arbete är som regel svårartikulerade, multidimensionella, komplexa och befinner sig 

alltid till en viss grad inom bedömarens egna referensram.3,10 Detta gäller även inom 

ämnet kemi på gymnasial nivå, där den högsta kvalitativa nivån ofta motsvaras av en 

”nyanserad” prestation.21 För att utveckla elevernas förståelse för mål och kriterier 

krävs genomgående insatser, exempelvis kamratbedömning och 

självvärderingsövningar.  

Den andra nyckelstrategin är att läraren skapar och leder effektiva diskussioner, 

aktiviteter och lärandeuppgifter för att identifiera bevis av elevens lärande.6,19,20 Lärare 

behöver således skapa moment som överensstämmer väl med mål och kunskapskrav 

för att i nästa led kunna bedöma måluppfyllelse i förhållande till dessa kriterier. Dock 

varierar denna praxis avsevärt mellan olika skolor och klasser, vilket har lett till att 

effekten av formativa moment varierat avsevärt. I dagsläget är det inte heller kartlagt 

vad som utgör effektiv formativ bedömningspraxis.6  

På ett generellt plan kräver formativ bedömningspraxis, å andra sidan, ”nya former av 

perdagogik”4 (författarens översättning) som kännetecknas av att elever aktivt 

inkluderas i bedömningen. På så vis är det tänkt att elever motiveras, får högre 

självkänsla och utvecklar sina metakognitiva färdigheter. En term som har nyttjats i 

denna diskussion är ”alternativ bedömning”, det vill säga bedömning som frångår den 

klassiska testkulturen.22 Istället är det tänkt att lärare till större grad ska lyssna på och 

observera eleverna i klassrummet, uppmärksamma elevprestationer i läxor och arbete 

under lektionstid samt dra slutsatser från sina interaktioner med eleverna.4  

I litteraturen betonas vidare att eleverna ska ges möjligheter inom undervisningen att 

”close the gap” mellan nuvarande och önskad måluppfyllelse, det vill säga ges 

möjligheter att närma sig de önskade målen.3,18,23 Detta utgör den stora idén som 

formulerades i början av denna sektion. Nyckelstrategi 2 är essentiell för att ge elever 

möjligheter att närma sig målen, då även resterande nyckelstrategier måste utgå ifrån 

lärarens planering. Läraren bör alltså avse att skapa lärandemoment som både är valida 

i förhållande till givna mål och kriterier och som är tänkta att föra eleverna närmre 

avsedda mål.    
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Exempel på strategier för att hjälpa eleverna att nå målen är att ge dem möjligheter att 

använda erhållen feedback, ge feedback på pågående arbete, ge feedback som eleverna 

kan använda sig av innan bedömning sker, låta eleverna genomföra likande moment i 

framtiden och att i klassrummet modellera strategier för att uppnå specifika kvalitativa 

nivåer.3,18   

Utöver dessa strategier träder även två huvudsakliga strategier fram som är tänkta att 

hjälpa eleverna på väg mot målen, nämligen nyckelstrategi 4 och 5 – att aktivera 

eleverna som läranderesurser för varandra – så kallad kamratbedömning – och aktivera 

eleverna till att äga sitt eget lärande, det vill säga genomföra moment med 

självvärdering.6,19,20 Syftet med självvärdering är att utveckla elevernas metakognitiva 

förmåga, autonomi, reflektionsförmåga och förmåga att själva organisera och 

genomföra strategier för att nå sina mål.3,4,24 Givetvis börjar inte elever med en 

avsaknad av dessa förmågor, utan de jämför under sina studier aktivt erhållna 

prestationer med de mål de satt upp för sig själva.3 Tanken bakom nyckelstrategi 5 att 

hjälpa eleverna i denna process för att främja deras lärande.  

Forskning har visat att välorganiserade moment med självvärdering främjar lärande 

och elevers prestationer.3,4,10 En viktig strategi i denna process är att engagera eleverna 

i att identifiera kriterier och standarder som kommer att gälla för deras arbeten.3 Nästa 

steg blir därefter att låta eleverna jämföra sina prestationer i förhållande till dessa 

kriterier. Ett problem med detta är att elever inte alltid är mogna nog att objektivt 

bedöma sina prestationer. I denna kontext lyfts kamratbedömning fram som en strategi 

för att utveckla en objektivitet i förhållande till bedömningar. Om elever bedömer 

varandra i förhållande till standardiserade kriterier under organiserade 

undervisningsmoment, blir de successivt mer objektiva i förhållande till dessa 

kriterier. Denna objektivitet kan eleverna därefter ta med sig i bedömningar av sina 

egna prestationer.3,18 Vidare kan elever acceptera kommentarer på deras arbeten från 

kamrater som de inte skulle vara mottagliga för om de kom från läraren, delvis på 

grund av att eleverna talar samma språk.4 Genom kamratbedömning ges eleverna 

också möjligheter till att anamma strategier och idéer från varandra och sålunda 

”bredda sin vyer”.15,18  

Kamratbedömning ses som en av två typer av dialogisk feedback som förekommer i 

skolan, det vill säga den mellan elev och elev. Den andra typen av dialogisk feedback 

är den mellan lärare och elev.25 Detta utgör även nyckelstrategi 3: att ge feedback som 

för elevens lärande framåt.6,19,20 

Feedback kan definieras i termer av formell och informell feedback. Formell feedback 

utgörs ofta av skriftliga kommentarer på en elevs arbete. Informell feedback erhåller 

elever vanligtvis genom dialog med lärare och kamrater i klassrummet.15 Oavsett om 

en feedbackprocess mellan lärare och elev är formell eller informell, utgörs en 

feedbackprocess av att 1) läraren uppmärksammar en elevprestation, 2) värderar denna 

i förhållande till en viss bakgrund och 3) ger en explicit respons på detta arbete i form 

av betyg eller kvalitativa kommentarer.10 Företrädare för formativ bedömning ser 

denna process som dialogisk då elever ses som aktiva, snarare än passiva, när feedback 

erhålls.25 Genom en dialog med lärare (och kamrater) kring bedömning och erhållen 

feedback ges eleverna större möjligheter att förstå vad som förväntas av dem och rätta 

till missförstånd.18   

Feedback utgör kärnan av formativ bedömning, även om inte konsensus råder kring 

vad som kännetecknar ”bra” feedback.3,4 Nicol och Macfarlane-Dick, två 

inflytelserika gestalter inom området definierar bra feedback som: 
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”God kvalitativ extern feedback är information som hjälper 

elever att felsöka sina egna prestationer och korrigera fel på 

egen hand: med andra ord, den hjälper eleverna att vidta 

åtgärder för att minska avvikelser mellan sina intentioner och 

resulterande effekter.” (författarens översättning).  

Feedback är sålunda tänkt att utveckla eleven förmåga till självvärdering, en process 

som i sin tur främjas av kamratvärdering. Det är dock essentiellt att feedback hänvisar 

till på förhand definierade mål och kriterier.18 Som tidigare konstateras måste även den 

uppgift eleven genomför utgå ifrån dessa mål och standarder för att ses som valid. De  

nyckelstrategierna skall därför inte ses som frånskilda varandra – utan som en 

integrerad helhet som utgör formativ bedömning.6  

2.2 Multivariat dataanalys 

2.2.1 Modeller, data och information 
Den värld vi lever i är komplex. För att bygga upp vår förståelse för den verklighet vi 

lever i tenderar människan att skapa olika typer av modeller. En modell är en slags 

uppskattning och illustration av vår värld som förenklar vår förståelse av den. Modeller 

utgör givetvis inte verkligheten, utan representerar utvalda aspekter av den.26 Ett 

klassiskt exempel av en modell är en karta av Sverige, som då inte utgör landet i sig, 

men möjliggör exempelvis uppskattning av avståndet mellan två orter.  

För att bygga upp våra modeller samlar vi data, det vill säga mätningar och 

uppskattningar av något fenomen. Dock är data inte synonymt med information. Ett 

sätt att illustrera detta är genom ekvation 1, nedan:26  

𝑦 = 𝜂 + 𝜀  (1) 

I ovanstående uttryck motsvarar y insamlade data, η systematisk information och ε 

osystematisk information som traditionellt brukas kallas för brus (eng. ”noise”). All 

data kännetecknas alltså av systematisk information och oönskat brus vilket innebär 

att det inte räcker med att samla data. Metoder för att utvinna den systematiska 

informationen fordras. Valet av en metod påverkas vidare av 1) typ av data, 2) 

komplexitet i datasetet, samt 3) variabilitet i datasetet.26  

En vanlig uppdelning av typ av data är i termer av kvalitativa eller kvantitativa data. 

Kvalitativa data kännetecknas av kategoriska variabler – variabler som endast kan 

förekomma i på förhand givna nivåer. Kvantitativa data, å andra sidan, förekommer 

som numeriska värden på en kontinuerlig skala. En annan uppdelning är i termer av 

faktorer och ”responsfaktorer” (eng. responses). Faktorer (häri betecknade som X1, X2 

och så vidare) är variabler som potentiellt kan påverka en process eller ett system. 

Responsfaktorer (häri betecknade som Y1, Y2 och så vidare) är variabler som 

kännetecknar hur en process eller ett system förändras i förhållande till (svarar på) 

faktorerna.26  

Även antalet variabler, det vill säga komplexiteten i datasetet, påverkar valet av 

analysmetod. I enlighet med den terminologi Eriksson et al.26 nyttjar, betecknas antalet 

faktorer i föreliggande uppsats med K, antalet responsfaktorer med M och antalet 

”observationer” (mätningar) med N (Figur 1). Observationer kan också kallas för 

”objekt” (eng. objects).27 Enligt det traditionella COST-tillvägagångssättet (eng. 

consider one seperate variable at a time), där man undersöker korrelationen mellan två 

variabler i taget, ökar risken för ett typ I- (falska positiva utfall) eller typ II-fel (falska 

negativa utfall) enligt ekvation 2, nedan. Exempelvis motsvarar K = 10 en risk för typ 
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I eller typ II-fel på 40 %. För att undvika denna problematik behövs en metod som kan 

analysera alla 10 variabler simultant.26  

𝑅𝑖𝑠𝑘 = 1 − 0,95𝐾 (2) 

Vidare krävs en analysmetod som tar hänsyn till spridning av data så att inte slutsatser 

dras från icke-informativ variabilitet i datasetet.26 

Metoder för multivariat dataanalys har utvecklats för att: ta hänsyn till hela 

datamatriser simultant – oberoende av storleken av N, K eller M; hantera både 

kvalitativa och kvantitativa data; hantera avsaknad av datapunkter; vara robusta mot 

brus; separera systematisk information från brus; samt bidra med diagnostiska och 

grafiska verktyg.26 Dessa verktyg är även utvecklade för att hantera multikollinearitet 

(samvariation), det vill säga problemet att information ofta inte finns i individuella 

variabler utan snarare i ett korrelationsmönster mellan flera variabler. Det är just 

korrelationsmönster som analyseras i multivariat dataanalys.26  

Denna uppsats utgår ifrån så kallade multivariata projektionsmetoder. Dessa är 

multivariata metoder som är utvecklade för att på ett grafiskt sätt illustrera, klassificera 

och korrelera, spridning av data. Med dessa metoder kan data projiceras från en K-

dimensionell rymd ner till ett hyperplan, som visualiseras i olika diagram som 

innehåller en komprimerad representation av observationerna.26  

 

Figur 1. Översiktlig illustration över datamatriser och den terminologi som nyttjas i 

föreliggande uppsats. I multivariat dataanalys hanteras i regel stora mängder data som 

ställs upp i matriser (en slags tabeller). En matris som innehåller data i förhållande till 

faktorer brukar kallas för ”datamatris X”. En datamatris X illustreras till vänster i 

figuren. I en datamatris X betecknas det totala antalet observationer med N och antalet 

faktorer (en faktor = en X-variabel) med K. En ”datamatris Y” innehåller i sin tur data 

i förhållande till responsfaktorer. I en datamatris Y betecknas det totala antalet 

observationer med N och antalet responsfaktorer (en responsfaktor = en Y-variabel) 

med M. Anpassat från Eriksson et al.26 

2.2.2 Principalkomponentanalys (PCA) 
Principalkomponentanalys (PCA) har beskrivits som kärnan i multivariat dataanalys.27 

Candés et al.28 konstaterar att det går att argumentera för att PCA är det i dagsläget 

mest använda verktyget för statistisk dataanalys och dimensionsreducering. I 

multivariat data nyttjas ofta PCA som en första metod för att få en god översikt av 

variationen i datasetet innan andra metoder, exempelvis regressionsmodellering, 

nyttjas.29 Syftet med PCA är att möjliggöra dimensionsreducering av 

mångdimensionella data genom att först extrahera, och därefter visa, den systematiska 

variationen som finns i en datamatris X, det vill säga i en faktormatris.26,29 
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Dimensionaliteten ska sålunda reduceras men datavariabiliteten bibehållas.30 Sett till 

Figur 1 ovan, analyserar PCA endast matrisen till vänster.  

PCA har nyttjats i många olika fält och applikationer, exempelvis i kemometri, 

ingenjörsteknik, genetik, geologi, medicin, ansiktsigenkänningsmjukvara, 

videoövervakning, modellering av konsumtionsmönster och användarpreferenser på 

vissa hemsidor samt utbildningsvetenskap.5,14,15,27–30 Inom olika fält har olika varianter 

av PCA även givits olika benämningar, såsom ”singular value decomposition”, 

”Karhunen-Loéve expansion”, ”Eigenvector analysis” ”characteristic vector analysis” 

och ”correspondence analysis”.26,27 Wold et al.27 konstaterar att PCA kan nyttjas till 

bland annat följande: förenkling av data, datareduktion, modellering av data, 

identifikation av avvikande datapunkter, selektion av lämpliga variabler och 

klassifikation.  

I PCA konstrueras en variabelrymd bestående av K dimensioner.26 En sådan 

variabelrymd i ett koordinatsystem motsvarar alltså lika många koordinataxlar som 

antalet faktorer. Rent visuellt kan människan inte uppfatta mer än tre dimensioner. 

Matematiskt, å andra sidan, är det möjligt att modellera data i så många dimensioner 

man önskar. I PCA konverteras den systematiska informationen i K dimensioner ner 

till endast ett fåtal med hjälp av en så kallad projektion.26 Denna projektion bygger på 

principalkomponenter. Den första principalkomponenten kan ses som en rak linje i 

den K-dimensionella rymden som följer den största variationen i datasetet. Räcker inte 

detta för att beskriva datasetets variation introduceras ytterligare en 

principalkomponent, ortogonal (vinkelrät) till den första, i den riktning som motsvarar 

den näst största variationen i data.26,29 Dessa två principalkomponenter utgör ett 

tvådimensionellt plan i K-rymden i de två riktningarna som bäst beskriver spridningen 

av data. Beroende på dimensionaliteten i spridningen av data kan eventuellt fler 

principalkomponenter introduceras.26,27 Då varje principalkomponent är ortogonal till 

de tidigare bidrar varje ny med ytterligare information om datasetets spridning.30 En 

illustration av denna princip, när två principalkomponent introduceras till data där K 

= 3, ges i Figur 2. Hur dessa två principalkomponenter i sin tur bildar ett 

tvådimensionellt plan återges i Figur 3. 

I PCA beräknas varje observations avstånd till respektive principalkomponent och 

utgör ”scores”, t, där t1 = observationens koordinat i relation till principalkomponent 

1 och t2 = observationens koordinat i relation till principalkomponent 2 och så vidare 

tills ett värde har angivits för respektive principalkomponent. Dessa värden (scores) 

samlas sedan i en ny matris som betecknas T, se Figur 5. Scores visar sålunda 

spridningen av observationerna i ett lägre antal dimensioner (samma antal som 

principalkomponenter).26,27 En grafisk illustration av hur scores beräknas för en 

observation när K = 3 och antalet principalkomponenter = 2 ges i Figur 4.  

 



12 

 

 

Figur 2. En illustration av principen projektion med hjälp av principalkomponenter. I 

detta exempel är K = 3 (tre x-variabler som utgör varsin dimension) och antalet 

principalkomponenter = 2. De röda prickarna motsvarar observationer (datapunkter). 

Den första principalkomponenten (PC1) går i den riktning som motsvaras av störst 

variation i observationerna. Den andra principalkomponenten är ortogonal (vinkelrät) 

till den första och beskriver den riktningen av data som motsvarar näst störst variation. 

Figuren baseras på en figur som ges i boken ”Multi and Megavariate data analysis” av 

Eriksson et al.26.  

 

 

 

Figur 3. En illustration hur data i tre dimensioner kan projiceras ner till ett 

tvådimensionellt plan med hjälp av principalkomponenter.26 Detta plan kan i sin tur 

vridas så att det utgör ett ”klassiskt” tvådimensionellt koordinatsystem. Figuren 

baseras på Eriksson et al.26 
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Figur 4. En illustration av hur scores, t1, t2, beräknas för en given observation.26 En 

observations scores motsvarar dess koordinater i förhållande till 

principalkomponenterna, i detta fall PC1 och PC2.  

För att undersöka hur de olika variablerna påverkar spridningen av data undersöks 

orienteringen av principalkomponenterna i den K-dimensionella rymden. Detta görs 

genom beräkning av cosinus av vinkeln mellan respektive principalkomponent och 

respektive variabel. Dessa värden kallas ”loadings”, p, då de anger hur varje variabel 

”load onto” (bidrar till) respektive principalkomponent.26,27 Cosinus av vinkeln mellan 

den första faktorn och principalkomponent 1 motsvarar p1 och cosinus av vinkeln 

mellan den första faktorn och principalkomponent 2 motsvarar p2. Liknande loadings 

beräknas för alla variabler och antalet loadings per variabel motsvarar antalet 

principalkomponenter. En grafisk representation av detta ges i Figur 6. Efter 

transponering av dessa värden samlas de i en separat matris P’, se Figur 5.26 Ekvation 

3 och 4 anger hur p1 samt p2 beräknas för faktor x1.  

𝑝1 = cos 𝛼1 (3) 

𝑝2 = cos 𝛼2 (4) 

I PCA modelleras data i matris X enligt ekvation 5:26,27  

𝑋 = 1 ∗ �̅� + 𝑇 ∗ 𝑃′ + 𝐸  (5) 

I denna ekvation motsvarar 1 ∗ �̅� variablernas medelvärde, 𝑇 ∗ 𝑃′ de essentiella 

datamönster som finns i matris X, och E residualdata (bruset).26,27 Schematiskt går 

detta att illustrera som Figur 5.26,27  
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Figur 5. En illustration av hur en datamatris X modelleras i PCA. Data i matris X kan 

brytas upp i en matris T med scores samt en matris P’ med loadings. Dessa matriser 

utgör kärnan i PCA. �̅� och 1 motsvarar medelvärdena för respektive variabel och har 

att göra med medelvärdescentring av observationerna. I E-matrisen samlas det som 

inte kan modelleras av de övriga matriserna, det så kallade bruset. Illustrationen 

baseras på Eriksson et al.26 samt Wold et al.27  

 

Figur 6. En illustration av vinkeln mellan faktor x1 och principalkomponent 1, α1. 

Denna vinkel nyttjas för att beräkna det första loading-värdet, p1. På samma vis 

motsvarar vinkeln mellan faktor x1 och principalkomponent 2, α2 (ej visat i figuren), 

som nyttjas för att beräkna p2. Loadings anger hur mycket en variabel påverkar 

principalkomponenternas plats i rymden.26   
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Genom att ställa upp scores mot varandra (t.ex. t1 mot t2) i ett så kallat ”scorediagram” 

kan man dra slutsatser om observationernas spridning och mönster. Exempelvis går 

det att se vilka observationer som samvarierar och vilka observationer som skiljer sig 

från varandra.26,27  

Hur olika variabler påverkar spridningen av data kan visualiseras i ett 

”loadingdiagram” som konstrueras genom att olika loadings plottas mot varandra i en 

graf (t.ex. p1 mot p2). Ett loadingdiagram visar exempelvis vilka variabler som 

samvarierar och vilka variabler som är viktiga samt ovidkommande för analysen. 

Score- och loadingdiagram är överlagringsbara och komplementära till varandra och 

genom att jämföra dessa två grafer kan slutsatser om hur observationerna påverkas av 

olika variabler i PCA dras.26,27   

2.2.3 Klassifikation med ”partial least squares discriminant 
analysis” (PLS-DA) 

”Partial least squares projections to latent structures” (PLS) är en utökning av PCA 

med syfte att modellera sambandet mellan en matris med faktorer (matris X) och en 

matris med responsfaktorer (matris Y). Sålunda är PLS en multivariat 

regressionsmetod.26 Multivariata regressionsmetoder är krävs för att modellera 

komplexa system där flera responsfaktorer tillsammans bygger upp ett ”mönster” som 

visar hur ett system eller en process fungerar. Vidare behövs detta mönster relateras 

till vad för underliggande faktorer det finns.31 Ett exempel inom kemi där PLS används 

är ”quantitative structure-activity relationship” (QSAR).31 I QSAR beräknas olika 

egenskaper för ett specifikt ämne med intressanta aspekter (exempelvis aktivitet i den 

mänskliga kroppen). Dessa egenskaper relateras sedan till exempelvis ämnets aktivitet 

i syfte att förutspå vilka andra kemiska ämnen som kan ha liknande egenskaper.32 PLS 

har även nyttjats bland annat inom neuroradiologi, analys av spektra och i miljö- och 

artvetenskap (”samlevnadsmönster” mellan arter inom specifika habitat).33–35  

En översiktlig illustration över PLS ges i Figur 7. 

I en PLS beräknas först alla komponenter som ingår i en PCA utifrån de värden som 

anges i datamatris X. Vidare har en datamatris Y brutits upp i:  

• Scores, u. Dessa är beräknade på samma sätt som x-scores (t), men för 

datamatris Y. Dessa värden samlas i en matris U.  

• ”Y-vikter” (eng. y-weights), c, som anges i matris C’. Dessa vikter, som anges 

i matris C’, anger ett korrelationsmönster mellan värdena i matris Y och matris 

T. 

• Två matriser vars produkt ger uttryck för medelvärden (�̅� ∗ 1). 

• Responsfaktorresidualer (oförklarad variation i datamatris Y), som samlas i en 

matris F.  

• Ytterligare ett nytt utryck har introducerats i denna modell, nämligen ”x-

vikter” (eng. x-weights), w, som anges i matris W’. X-vikter anger 

korrelationsmönstret mellan värdena i matris X och matris U.  
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Figur 7. Illustration av de huvudsakliga komponenterna i en PLS-analys. 

Komponenterna som härleds från datamatris X är markerade i blått och 

komponenterna från datamatris Y är markerade i rött. Genom att dela upp datasetet i 

dessa komponenter går det att modellera relationen mellan flera X- och Y-variabler. 

Modellen baseras på Eriksson et al.26 samt Wold et al.31 

Genom att plotta produkter av x- och y-vikter (t.ex. w1*c1 mot w2*c2) får man en bild 

av hur responsfaktorer och faktorer samvarierar. Vidare går det, precis som i PCA, att 

genom analys av ett x-scorediagram (t.ex. t1 mot t2), dra slutsatser om observationernas 

spridning.26  

Ursprungligen utvecklades PLS för att möjliggöra regressionsanalys av multivariata 

data. Idag nyttjas metoden dock även för ”diskriminantanalys” – det vill säga för att 

särskilja olika identifierade dataklasser.36 När PLS nyttjas för diskriminantanalys 

brukar det hänvisas till som PLS-DA. PLS-DA utgår ifrån en X-matris som tidigare 

analyserats i PCA. I PLS-DA roteras projektionen för att maximera separation mellan 

klasser av data genom att korrelera X-matrisen med en Y-matris med artificiella 

variabler.26 En illustration av en sådan matris ges i Figur 8.   
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Figur 8. Illustration av X- och Y-matriserna i en PLS-DA med tre klasser. I PLS-DA 

maximeras separationen av på förhand definierade klasser i datamatris X genom 

introduktion av artificiella responsfaktorer i en datamatris Y. Modellen baseras på 

Eriksson et al.26  
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3 SYFTE 
Syftet med föreliggande studie var att studera hur multivariat dataanalys kan appliceras 

för att undersöka skillnader i formativ undervisnings- och bedömningspraxis i kursen 

kemi 2.  

Specifika frågeställningar i studien var: 

- Kan multivariat dataanalys användas för att kartlägga formativ bedömning och 

undervisningspraxis kursen kemi 2?  

- Går det att med multivariat dataanalys skilja på formativ bedömnings- eller 

undervisningspraxis i kursen kemi 2 mellan olika klasser eller skolor? 
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4 METOD 

4.1 Tid till förfogande för projektet 

Detta projekt genomfördes under v. 44 och 46–02 år 2017–2018. Sålunda stod tio 

veckor till förfogande för föreliggande examensarbete.  

4.2 Målgrupp 

Då föreliggande uppsats är av ämnesdidaktisk natur anpassades studien till det 

huvudämne författaren till denna text är ämnad att undervisa i framtiden – kemi. 

Benett1 konstaterar att formativ bedömning bör kopplas till ämnesspecifika processer 

och metodik. Sålunda avgränsades målgruppen till elever som läst och avslutat kursen 

kemi 2, då det ansågs viktigt att deltagande elever tidigare bedömts i förhållande till 

samma kunskapskrav och centralt innehåll.  

4.3 Etiska överväganden 

Denna studie grundade sig i vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer utgörs av fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet anger att de som ska delta i en studie ska 

informeras om sin roll i projektet och att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet 

anger i sin tur att de som ska delta i en studie måste ge sitt samtycke innan studien 

genomförs. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren måste behandla insamlade 

personuppgifter på ett konfidentiellt sätt, så att ingen obehörig kan få tillgång till dessa. 

Vidare anger nyttjandekravet att de insamlade uppgifterna endast får användas för 

forskningsändamål.37 

För att tillgodose informationskravet skrevs ett följebrev till enkäten där eleverna 

informerades om att ifyllande av enkäten var frivilligt, anonymt och icke-värderande. 

Vidare presenterades en bakgrund till projektet.  

I förhållande till samtyckeskravet förtydligade uppsatsens författare muntligt för 

eleverna att det var helt frivilligt att delta i studien. Detta formulerades även i 

följebrevet. I något enstaka fall, där läraren skämtade om att det inte var frivilligt, 

förtydligades detta med hänvisning till forskningsetiska principer.  

För att förhindra eventuella negativa konsekvenser för skola, lärare och elever hålls 

dessa anonyma i föreliggande uppsats. I enkäten angav eleverna vilken klass och skola 

de tillhörde samt vilken lärare de haft för att erhållna data skulle kunna struktureras. 

Dessa uppgifter hålls dock konfidentiella och insamlade dokument är ämnade att 

destrueras efter studiens avslut.  

Författaren till denna uppsats gjorde bedömningen att de uppgifter som insamlades 

inte utgör personkänslig information på grund av uppgifternas anonyma natur. Den 

data som presenteras häri får dock inte användas för icke-vetenskapliga syften eller 

kommersiella ändamål – i enlighet med nyttjandekravet.  

4.4 Enkätkonstruktion 

Denna uppsats avsåg att undersöka hur multivariat dataanalys kan appliceras för att 

undersöka skillnader i undervisnings- och bedömningspraxis i kursen kemi 2. Därmed 

krävdes en datainsamlingsmetod som genererade relativt stora mänger data. Statistiska 
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studier – och sålunda multivariat dataanalys – möjliggörs då ett större antal deltagare 

svarar på identiskt lika frågor.38 Därmed valdes enkät som verktyg för datainsamling.  

Det första steget i konstruktion av en enkät är att formulera frågor som täcker det 

område som skall undersökas.38 Sålunda genomfördes en litteraturgranskning av 

området formativ bedömning och bedömningspraxis. I litteraturgranskningen söktes 

vetenskapliga artiklar på två databaser, Web of Science och ERIC (EBESCO). Denna 

sökning resulterade i totalt en avhandling och 11 vetenskapliga artiklar.  

4.4.1 Del 1 – elevers upplevelser av formativ bedömning 
Utifrån de granskade källorna valdes aspekter som påverkar bedömning och sorterades 

enligt de fem nyckelstrategier som presenteras i Boström6, Wiliam20 samt Black och 

Wiliam,19 det vill säga: 1) ” Klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och 

kriterier för framsteg”, 2) ”Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och 

lärandeuppgifter och som tar fram belägg för lärande”, 3) ”Ge feedback som för 

lärandet framåt”, 4) ”Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra” samt 5) 

”Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande”. Ytterligare en ”kategori” härledes från 

McMillan et al.24 och benämndes motivationsfaktorer. De faktorer som valdes till 

enkäten visas i Tabell 2.  
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Tabell 2. De faktorer/aspekter av formativ bedömning som kan påverka en elevs 

lärande som identifierades i den genomförda litteraturstudien.  

Valda faktorer/aspekter av formativ bedömning: Nyckelstrategi/kategori: 

Att läraren formulerar kunskapskrav, kriterier och mål 

i förväg/innan uppgifter.1,6,10,18  

 

 

Klargöra, delge och 

skapa förståelse för mål 

och kriterier.1,6,19,20 

Att bedömningsuppgifter utgår ifrån mål och 

kunskapskrav. 

Att läraren kommunicerar höga och tydliga 

förväntningar på eleverna.14 

Att eleven får möjlighet att diskutera innebörden av 

kunskapskrav under kursens gång.3 

Att alla elever behöver vara beredda att svara på frågor 

under undervisningen.6 

 

 

 

Skapa och leda effektiva 

diskussioner, aktiviteter 

och lärandeuppgifter för 

att identifiera bevis av 

elevens lärande.1,6,19,20  

Att läraren aktivt hjälper eleverna förstå vad 

feedbacken innebär.10  

Att läraren visar sina elever exempel på goda 

elevprestationer.3  

Att eleven får möjlighet till ”multidrafting”, det vill 

säga att lämna in flera utkast innan bedömningen 

sker.3,15,18 

Att betyg nedtonas i bedömningen och fokus istället 

ligger på förmågor.15,18 

Att eleven får möjlighet att genomföra liknande 

bedömningsmoment i framtiden.3,18 

Att den feedback som ges är kopplat till 

kunskapskraven.14,18,25 

 

 

Ge feedback som för 

elevens lärande 

framåt.1,6,19,20  

Att lärarens feedback ges i tid för att eleven ska kunna 

korrigera sitt arbete.6,14,25 

Att feedback/återkoppling riktar sig både mot 

förbättringsområden och starka sidor.10,25 

Att feedback/återkoppling är framåtsyftande.25 

Att feedback hänvisar till tidigare prestationer.25  

 

Att elever både får ge och få kamratbedömning.1,3,6 

Aktivera eleverna som 

läranderesurser för 

varandra.1,6,19,20 

Att eleverna blir bättre på att identifiera sina egna 

styrkor och förbättringsområden i förhållande till 

kunskapskraven.18 

 

Aktivera eleverna att äga 

sitt eget lärande.1,6,19,20  

Att eleverna tränas i att ta eget ansvar och utveckla 

autonomi i sitt egna lärande.3,15,18 

Att läraren inte jämför elevers prestationer med 

varandra eller pekar ut vem som får bra betyg.24 

 

Motivationsfaktorer.24 

Att läraren prisar hårt arbete, oavsett nivå.24 

4.4.2 Del 2 – elevers upplevelser av frekvenser av 
genomförda undervisningsmoment. 

I del 2 formulerades faktorer utifrån undervisnings- och bedömningsmoment som 

skulle kunna känneteckna kursen kemi 2. Flera av dessa utgick ifrån Oscarson och 
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Apelgren39, medan andra formulerades på egen hand oberoende av tidigare litteratur. 

Dock baserades de på erfarenheter som insamlats ute i verksamheterna. Vidare 

faktorer formulerades i sin tur i dialog med uppsatsens handledare. De faktorer 

formulerades i denna sektion var: laborationer valda av läraren, egendesignade 

laborationer, skriftliga labbrapporter, läxor som läraren sedan bedömer, skriftliga 

prov, hemtentor, skriftliga uppsatser, skriftliga rapporter om det egna lärandet i stil 

med dagbok eller portfolio, muntliga redovisningar, grupparbeten, 

självvärderingmoment och kamradbedömningsmoment.  

4.4.3 Sammanställning av enkäten 
Utifrån de identifierade faktorerna sammanställdes sedan en enkät. Enkäten riktade sig 

mot enskilda elever, genomfördes i pappersformat och avgränsades så att processen 

att fylla i den inte skulle ta mer än 20 minuter. Vidare anpassades språket så att det 

skulle vara lättfattligt för målgruppen. Ett följebrev till enkäten skrevs med syfte att 

tydliggöra intentionerna bakom studien, hur databehandling var tänkt att ske, försäkra 

eleverna om att ifyllandet av enkäten var frivilligt och att resultaten var anonyma för 

alla parter. Då statistisk analys skulle genomföras på resultaten valdes bundna (fasta) 

svarsalternativ. Inspiration till dessa steg hämtades ifrån Kylén38 och Halvorsen40. 

Vidare anpassades enkätens utformning med inspiration från Gibbs och Simpson,14 

Welsh,23 McDowell et al.15 och Jing Jing18 då faktorerna i del 1 presenterades som 

påståenden eleverna kunde ta ställning till, med hjälp av en femgradig Likert-skala. I 

denna skala motsvarade 1 = Tar starkt avstånd, 2 = Tar delvis avstånd, 3 = Neutral, 4 

= Instämmer delvis och 5 = Instämmer fullständigt. I del 2 utgjordes de sju bundna 

svarsalternativen av hur ofta eleverna upplevde att de fått genomföra olika moment 

under kursen: Aldrig, 1 gång per läsår, 1 gång per termin, 2 gånger per termin, 1 gång 

per månad, 2 gånger per månad samt 1 gång per vecka. Totalt formulerades 34 frågor 

i enkäten, där varje fråga utgjorde en faktor. Sålunda var K = 34. Den enkät som fylldes 

i av eleverna finns i Bilaga 1.   

4.5 Datainsamling 

Datainsamling genomfördes på tre gymnasieskolor, varav en kommunal skola i södra 

Sverige samt en kommunal skola och en privat skola i mellersta Sverige. I skolan i 

södra Sverige medverkade totalt tre klasser i enkätundersökningen, i den kommunala 

skolan i mellersta Sverige medverkade två klasser och i den privata skolan medverkade 

en klass. Det totala antalet elever som deltog i studien var 86; en enkät förkastades 

dock då den ej var ifylld. Enligt uppsatsens terminologi var sålunda N = 86 och 

svarsfrekvensen var 99 %. För att hänvisa till specifika observationer kommer 

hädanefter följande system att nyttjas: varje skola får en specifik siffra, varje klass 

tilldelas en specifik bokstav på just den skolan och varje elev tilldelas ett specifikt 

nummer. Exempelvis motsvarar 1A-3 skola 1, klass A och elev 3. En översikt över de 

deltagande skolorna, klasserna och eleverna ges i Tabell 3.  

De olika klasserna befann sig på olika stadier av sin gymnasiala utbildning.  På skola 

1 och 3 avslutades kursen kemi 2 under våren 2017. Eleverna på skola 2 avslutade 

däremot kursen i samband med att enkäten fylldes i, i början av december 2017.  

Eleverna fyllde i individuella enkäter under lektionstid. Enkätifyllandet skedde i grupp 

(i klassrummet) för att få en högre svarsfrekvens.38 Eleverna förbjöds inte att samtala, 

utan rådfrågade varandra  vid enstaka tillfällen om exempelvis begrepp.  
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Tabell 3. Översikt över de skolor, klasser och elever som deltog i studien. Totalt deltog 

tre skolor, sex klasser och 86 elever.  

Skolor som deltog i 

studien: 

Klasser som deltog i 

studien: 

Elever i varje klass som 

deltog i studien: 

Skola 1 

Kommunal skola i  

södra Sverige 

Klass A 7 

Klass B 25 

Klass C 15 

Skola 2 

Kommunal skola i 

mellersta Sverige 

Klass A 20 

Klass B 11 

Skola 3 

Privat skola i  

mellersta Sverige 

 

Klass A 

 

8 

Nskolor = 3 Nklasser = 6 Nelever = 86 

 

4.6 Dataanalys 

Detta examensarbete sponsrades med en licens till Umetrics™ suite, tillhandahållen 

av Sartorius Stedim Data Analytics.41 Med hjälp av denna licens genomfördes 

multivariat dataanalys i mjukvaran SIMCA 15.  

Avkodning av enkäterna gjordes manuellt och all data fördes in i en Excelfil 

(Microsoft Office 365). I enlighet med uppsatsens terminologi motsvarade varje ifylld 

enkät en observation. Observation 1B-2 förkastades då enkäten ej var korrekt ifylld. 

De olika klasserna grupperades som 1A, 1B, 1C, 2A, 2B och 3A för att kunna särskilja 

dem i analysen i SIMCA. För att faktorerna skulle få plats i de mjukvarugenererade 

diagrammen förkortades varje faktor enligt Tabell 4 för del 1 och Tabell 5 för del 2 av 

enkäten. Enkätsvar i del 1 av enkäten gavs ett värde mellan 1 och 5 där ”Tar starkt 

avstånd” motsvarade 1 och ”Instämmer fullständigt” motsvarade 5. De olika 

svarsalternativen i del 2 gavs numeriska värden mellan 0 och 6 där ”Aldrig” 

motsvarade 0 och ”1 gång/vecka” motsvarade 6. I samband med importen av data till 

SIMCA 15 genomfördes ”medelvärdescentrering” (eng. mean centering) och ”UV-

skalning” (eng. UV-scaling) av variablerna. 
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Tabell 4. De faktorer som utgjorde frågorna i del 1 av enkäten samt motsvarande 

förkortningar som nyttjades i SIMCA 15.   

Förkortning som 

nyttjades i 

SIMCA 

Motsvarande faktor 

(del 1 av enkäten) 

För. Kur. Läraren förtydligade mål och kunskapskrav i början av 

kursen. 

För. Uppg. Läraren förtydligade mål och kunskapskrav innan 

bedömningsuppgifter (t.ex. prov och labbrapporter) 

genomfördes. 

Upp. Utg. 

Mål+kun. 

Bedömningsuppgifterna (t.ex. prov och labbrapporter mm.) 

utgick ifrån mål och kunskapskrav. 

Hög. Förv. Läraren hade höga förväntningar på oss elever. 

Disk. Mål+Kun. 

 

Jag fick möjlighet att diskutera innebörden av mål och 

kunskapskrav under kursen. 

Ber. Fråg. Man behövde vara beredd att svara på frågor under 

lektionerna. 

Hjä. Förs. Feed. 

 

Läraren hjälpte oss att förstå vad hens feedback/kommentarer 

betydde. 

Vis. Ex. Läraren visade oss exempel på bra elevarbeten (t.ex. 

labbrapporter). 

Fle. Utk. 

 

När jag skrev labbrapporter fick jag först lämna in ett/flera 

utkast innan jag bedömdes av läraren. 

Bet. Uppg. Läraren gav betyg på de olika bedömningsuppgifterna. 

Likn. Uppg. 

 

Jag fick möjlighet att göra liknande uppgifter mer än en gång 

så jag kunde dra nytta av lärarens kommentarer/feedback. 

Feed. Kop. 

Kunsk. 

Den feedback jag har fått på olika uppgifter har varit kopplad 

till kunskapskraven. 

Feed. I tid. Jag fick feedback i tid så jag kunde justera mina arbeten. 

Feed. Sty+förb. 

 

Feedback/kommentarer har riktat sig mot både mina starka 

sidor och förbättringsområden. 

Feed. Fram. Feedback/kommentarer har hänvisat till vad jag kan göra 

bättre i framtiden. 

Feed. Tidi. 

 

Feedback/kommentarer har hänvisat till tidigare arbeten jag 

gjort. 

Ge Kamratbed. Jag har fått möjlighet att ge kommentarer på mina 

klasskamraters arbeten. 

Få Kamratbed. 

 

Jag har fått användbara kommentarer på mina arbeten av mina 

klasskamrater. 

Iden. Sty+Förb. Jag har blivit bättre på att identifiera mina egna styrkor och 

förbättringsområden under kursen. 

Eget Ansv. Jag har blivit bättre på att ta eget ansvar under kursen. 

Lär. Jämf. Läraren jämförde mina prestationer med andra elevers 

prestationer. 

Uppm. Hårt Arb. 

 

Läraren uppmuntrade hårt arbete - oavsett om det gått "bra" 

eller "dåligt". 
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Tabell 5. De faktorer som utgjorde frågorna i del 2 av enkäten samt motsvarande 

förkortningar som nyttjades i SIMCA 15.  

Förkortning som 

nyttjades i 

SIMCA 

Motsvarande faktor 

(del 2 av enkäten). 

Fär. Lab. Färdiga laborationer (från läraren). 

Egn. Lab. Laborationer du själv designat / "hittat på". 

Skri.Labrap. Skriftliga labbrapporter. 

Läx. Bed. Läxor som läraren bedömt. 

Skri. Pro. Skriftliga prov. 

Hemtent. Hemtentor /prov du fått skriva hemma. 

Skri. Upp. Skriftlig uppsats. 

Skri. Rapp. Lär. Skriftliga rapporter om mitt egna lärande. 

Munt. Red. Muntliga redovisningar. 

Grupparb. Grupparbeten. 

Uppsk. Egn. Förm. Moment där du fått uppskatta din egna förmåga i förhållande 

till olika kunskapskrav. 

Mom. Kramratbed. Moment där du fått bedöma dina klasskamraters prestationer 

i förhållande till kunskapskraven. 

4.6.1 Konstruktion av en PCA-modell  
Efter import av hela datasetet (K=34, N=85) i SIMCA 15 konstruerades en PCA. 

Antalet principalkomponenter bestämdes automatiskt i mjukvaran med funktionen 

”Autofit”. Detta resulterade i tre principalkomponenter. Efter granskning av ett ”X/Y 

Overview-diagram”, Figur 12 i Bilaga 2, identifierades 12 faktorer som ej 

modellerades på ett tillfredställande sätt. I Figur 12 (Bilaga 2) anger gröna staplar hur 

väl modellen klarar av att förklara variationen i de individuella faktorerna. Blå staplar 

i sin tur, anger hur väl dessa individuella faktorer kan förutspås. Faktorer med gröna 

staplar under 0,4 avlägsnades då de inte ansågs modelleras väl nog. 

Efter ”Autofit” av den nya modellen (K=22, N=85) modellerades den med tre 

principalkomponenter. Granskning av hur de olika faktorerna sammanfattades av 

principalkomponenterna ses i Figur 13, Bilaga 2. Fyra faktorer låg för sig själva och 

fordrade en egen principalkomponent för att kunna modelleras. Detta tyder på att dessa 

faktorer inte samvarierade med resterande faktorer. Sålunda avlägsnades även dessa 

faktorer.  

En ny modell av kvarstående faktorer konstruerades (K = 18, N = 85). Denna slutgiltiga 

modell omfattade två principalkomponenter och visualiseras som Figur 9 i sektion 5.3. 

Denna modell innehöll endast faktorer från del 1 i enkäten då samtliga faktorer från 

del 2 antingen inte kunde förklaras väl av modellen, eller inte samvarierade med 

resterande faktorer. Denna modell analyserades huvudsakligen med score- och 

loadingdiagram. Vidare diagnostik av observationerna genomfördes genom att 

analysera ”Hotellings T2-diagram”, ”DModX-diagram” och ”Contribution-diagram” 

i SIMCA 15.  

4.6.2 PLS-DA av del 2 i datasetet 
En separat PCA genomfördes även för del 2 av datasetet. Då denna modell uppvisade 

en viss separation mellan de kommunala skolorna och den privata skolan modellerades 

detta med en PLS-DA i SIMCA 15 (K=12, N= 85). Efter Autofit resulterade detta i en 
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modell med totalt två principalkomponenter. Modellen analyserades därefter med 

hjälp av score- och loadingdiagram samt även ett ”VIP-diagram”.   
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5 RESULTAT 

5.1 Modelldiagnostik av PCA och PLS-DA 

Efter import av det initiala datasetet (N= 85, K = 34) i SIMCA 15 konstruerades en 

PCA-modell med ett kumulativt R2X-värde (goodness of fit) motsvarande 0,456. Detta 

innebär att modellen kunde förklara 46 % av den observerade variationen i datasetet. 

Vidare observerades ett kumulativt Q2X-värde (goodness of prediction) som var 0,251, 

vilken innebär att modellens förmåga att förutspå den observerade datavariationen 

motsvarade cirka 25 %. Då 12 variabler avlägsnades (vilket motiveras i sektion 4.5.1) 

ökade dessa värden till R2X = 0,579 respektive Q2X = 0,312. Den slutgiltiga PCA-

modellen (se sektion 4.5.1), när totalt 16 variabler avlägsnats (N = 85, K = 18) 

uppvisade ett kumulativt R2X-värde = 0,570 och ett kumulativt Q2X-värde = 0,413. 

Den PCA-modell som konstruerades för del 2 av enkäten erhöll ett kumulativt R2X-

värde = 0,437 och Q2X = 0,096. PLS-DA modellen av denna del erhöll i sin tur R2X-

värde = 0,448, R2Y = 0,723 och Q2X = 0,661. 

5.2 Faktorer som exkluderades från PCA 

De 12 första faktorerna som avlägsnades anges i Figur 12, Bilaga 2. Ett 

tredimensionellt score- och loadingdiagram för den modell som konstruerades efter 

exkludering av dessa 12 faktorer ges i Figur 13, Bilaga 2. I denna figur identifierades 

fyra loadings som verkade ligga för sig själva i ena hörnet av diagrammet. Dessa 

faktorer visade sig ej samvariera med resten av faktorerna och exkluderades. 

Följande faktorer från enkäten exkluderades i PCA-modellen:  

• ”Läraren hade höga förväntningar på oss elever”  

• ”Man behövde vara beredd att svara på frågor under lektionerna”  

• ”Jag har blivit bättre på att ta eget ansvar under kursen” 

• ”Läraren jämförde mina prestationer med andra elevers prestationer” 

• ”Färdiga laborationer (från läraren)” 

• ”Laborationer du själv designat / "hittat på"” 

• ”Skriftliga labbrapporter” 

• ”Läxor som läraren bedömt”  

• ”Skriftliga prov” 

• ”Hemtentor /prov du fått skriva hemma” 

• ”Skriftlig uppsats” 

• ”Skriftliga rapporter om mitt egna lärande” 

• ”Muntliga redovisningar” 

• ”Grupparbeten” 

• ”Moment där du fått uppskatta din egna förmåga i förhållande till olika 

kunskapskrav” 

• ”Moment där du fått bedöma dina klasskamraters prestationer i förhållande till 

kunskapskraven”.  

 

De fyra första faktorerna i denna lista kom från del 1 av enkäten; resterande utgjorde 

hela del 2.  
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5.3 Elevers upplevelser av formativ bedömning.  

Score- och loadingdiagram för den slutgiltiga PCA-modellen återges i Figur 9. 

Observera att dessa två grafer är komplementära och överlagringsbara (en riktning i 

den ena grafen motsvarar samma riktning i den andra). En granskning av 

scorediagrammet påvisar en stor variation i enkätsvaren. Denna variation påvisades 

även i de två tidigare PCA-modellerna. Klassernas enkätsvar är ej avgränsade från 

varandra och ett tydligt samband mellan en viss klass och specifika faktorer är svårt 

att läsa ut ur diagrammet. Ungefär 50 % av observationerna befinner sig på respektive 

sida om origo, vilket innebär (då faktorerna låg på höger sida i loadingdiagrammet) att 

ungefär 50 % av observationerna hade högre enkätsvar än medel och ungefär 50 % 

lägre än medel. Svaren från klass 2A ligger lätt förskjutna till höger, men går inte att 

separera från de andra klasserna på ett klart och tydligt sätt.   

Granskar man loadings för de olika faktorerna verkar ”Jag har fått möjlighet att ge 

kommentarer på mina klasskamraters arbeten”, ”Jag har fått användbara kommentarer 

på mina arbeten av mina klasskamrater” och ”När jag skrev labbrapporter fick jag först 

lämna in ett/flera utkast innan jag bedömdes av läraren” samvariera. Dessa faktorer 

verkar vara negativt korrelerade till ”Läraren gav betyg på de olika 

bedömningsuppgifterna”. Resterande faktorer ter sig samvariera någorlunda med 

varandra.  
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Figur 9. Score- och loadingdiagram för PCA av datasetet efter 16 faktorer avlägsnats. I scores (till vänster) visas observationernas spridning i 

förhållande till de två infogade principalkomponenterna. De olika klasserna är färgade enligt beskrivningen i figurens högra hörn. Ellipsen i figuren 

utgör ett 95 % konfidensintervall (Hotellings T2). I loadings (till höger) visas hur de olika faktorerna påverkar observationernas spridning. Figurerna 

är komplementära och överlagringsbara, observera dock att loadings börjar på 0 i förhållande till p1 och sålunda är överlagringsbar med den högra 

delen av scores.  
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5.4 Enkätsvar som avvek från PCA-modellen av del 1  

Med hjälp av ett DModX-diagram samt ett Hotellings T2-diagram (Figur 10) 

identifierades variabler som avvek från korrelationsmönstret. DModX (distance to 

model X) visar summan av residualerna för respektive observation (oförklarad 

variation vilket motsvarar summan av varje rad i matris E, Figur 5). Observationerna 

1A-6 samt 1B-3 ligger tydligt ovanför den linje som definieras av ”DCrit(0,05)”. Detta 

värde beräknas i SIMCA och motsvarar en gräns där 95 % av residualerna förväntas 

ligga under det beräknade värdet.26 Även 1A-4, 1A-5 och 1B-7 ligger i närheten av 

denna gräns. Orsakerna till dessa punkters avvikande natur analyserades i SIMCA med 

”Contribution-diagram” (en funktion i SIMCA) och redovisas i Tabell 6.  

Hotellings T2-diagrammet (nederst i Figur 10) visar de olika observationernas avstånd 

till origo i förhållande till ett 95 % konfidensintervall samt till ett 99 % 

konfidensintervall. Exempelvis innebär ett 99 % konfidensintervall att 99 % av 

observationerna förväntas ligga innanför detta intervall. En av observationerna ligger 

utanför 99 %-konfidensintervallet, nämligen 2B-2. Vidare ligger tre andra punkter 

(1C-1, 2B-3, och 2B-4) utanför 95 %-konfidensintervallet. Orsakerna till 

observationers avvikande natur analyserades i olika Contribution-diagram och 

redovisas i Tabell 6. 

5.5 Elevers upplevelser av hur ofta de fått genomföra 
olika undervisningsmoment.  

En PCA-modell av del 2 av datasetet går att finna i Figur 14, Bilaga 2. I denna figur 

uppvisas en separation mellan de kommunala gymnasieskolorna och den privata 

gymnasieskolan, som vidare förtydligades med hjälp av en PLS-DA. Scores och 

loadings tillhörande denna modell visas i Figur 11. Även om det finns en viss spridning 

av observationerna går det tydligt att skilja mellan de kommunala skolorna (markerade 

i grönt) och den privata skolan (markerad i blått). De faktorer som verkar samvariera 

med den artificiella Y-faktorn associerad med den privata skolan var ”Muntliga 

redovisningar” samt ”Skriftliga prov”. De kommunala skolornas artificiella Y-faktor 

verkar i sin tur samvariera med ”Färdiga laborationer (från läraren)”.  

Några elever från de kommunala skolorna och en från den privata upplevde att de hade 

fler moment av resterande faktorer än medel. Sålunda fanns det även en skillnad inom 

de olika klasserna i uppfattning av hur ofta olika moment genomförts under kursen.  

Analyserar man ett ”VIP-diagram” (Variable Importance for the Projection) går det att 

se vilka faktorer som är mest avgörande för responsfaktorerna (Figur 15, Bilaga 2). 

Värden > 1 motsvarar faktorer som är viktiga för att förklara korrelationsmönstret. I 

enlighet med vad som ses i loadings utgör muntliga redovisningar, färdiga laborationer 

samt skriftliga prov de faktorer som är mest avgörande för skillnaden mellan 

kommunala och den privata skolan. Majoriteten av resterande faktorer befinner sig i 

en ”gråzon”, där det inte klart går att avgöra hur viktig faktorn är. ”Hemtentor /prov 

du fått skriva hemma”, ”Skriftliga labbrapporter”, samt ”Moment där du fått uppskatta 

din egna förmåga i förhållande till olika kunskapskrav” låg under 0,5 i figuren och 

påverkar inte korrelationen till de artificiella responsfaktorerna. 
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Figur 10. DModX- och Hotellings T2-diagram för datasetet efter att 16 variabler avlägsnats. DModX (överst) visar summan av residualerna 

(oförklarad variation) för respektive observation (varje rad i matris E, Figur 5). I denna figur är de olika klasserna markerade i olika färger. 

Hotellings T2-diagram (nederst) visar effektivt de olika observationernas avstånd i förhållande till ett 95 % konfidensintervall samt till ett 99 % 

konfidensintervall.  
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Figur 11. PLS-DA av del 2 av datasetet. De kommunala skolorna sorterades som en kategori och den privata skolan som en annan kategori. Scores 

visas i figuren till vänster och loadings till höger. I scores är de olika kategorierna färglagda med grönt för kommunala skolor och blått för den 

privata skolan. I loadings anges korrelationsmönstret mellan de artificiella responsfaktorerna (markerade i blått) och faktorerna. En artificiell 

responsfaktor, $M5.DA(1A + 1B + 1C + 2A + 2B), ges för de kommunala skolorna och en för den privata skolan, $M5.DA(3A).   
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Tabell 6. Avvikande observationer, hur de identifierats samt faktorer bakom deras 

avvikande natur.  

Avvikande 

observation: 

Identifierades 

i: 

Avvikande 

faktorer: 

Enkätsvar högt över 

eller under medel (+) / (-) 

 

1A-6 

 

DModX 

Bet. Uppg.a (-) 

Feed. Sty+förb.b (-) 

Disk. Mål+Kun.c (+) 

Hjä. Förs. Feed.d (+) 

 

 

1B-3 

 

 

DModX 

För. Kur.e (-) 

För. Uppg.f (-) 

Feed. I tid.g (+) 

Feed. Fram.h (+) 

Feed. Tidi.i (+) 

1A-4  

 

DModX 

För. Uppg.f (+) 

Vis. Ex.j (+) 

Fle. Utk.k (+) 

Feed Kop. Kunsk.l (+) 

Bet. Uppg.a (-) 

Feed. I tidg (-) 

1A-5 DModX Disk. Mål+Kun.c (+) 

Feed. Fram.h (-) 

1B-7  

DModX 

Fle. Utk.k (-) 

Iden. Sty+Förb.m (-) 

Ge kamratbed.n (+) 

Få kamratbed.o (+) 

2B-2  

 

Hotellings T2 

Upp. Utg. Mål+kun.p  (-) 

Bet. Uppg.a (-) 

Ge Kamratbed.n (+) 

Få Kamratbed.o (+) 

1C-1 Hotellings T2 Bet. Uppg.a (-) 

Ge Kamratbed.n (+) 

2B-3  

Hotellings T2 

Upp. Utg. Mål+kun.p (-) 

Bet. Uppg.a (-) 

Ge Kamratbed.n (+) 

2B-4 Hotellings T2 Bet. Uppg.a (-) 

Ge Kamratbed.n (+) 
a) ”Läraren gav betyg på de olika bedömningsuppgifterna”. 

b) ”Feedback/kommentarer har riktat sig mot både mina starka sidor och förbättringsområden.” 

c) ”Jag fick möjlighet att diskutera innebörden av mål och kunskapskrav under kursen.” 

d) ”Läraren hjälpte oss att förstå vad hens feedback/kommentarer betydde.” 

e) ”Läraren förtydligade mål och kunskapskrav i början av kursen.” 

f) ”Läraren förtydligade mål och kunskapskrav innan bedömningsuppgifter (t.ex. prov och labbrapporter) 

genomfördes.” 

g) ”Jag fick feedback i tid så jag kunde justera mina arbeten.” 

h) ”Feedback/kommentarer har hänvisat till vad jag kan göra bättre i framtiden.” 

i) ”Feedback/kommentarer har hänvisat till tidigare arbeten jag gjort.” 

j) ”Läraren visade oss exempel på bra elevarbeten (t.ex. labbrapporter).” 

k) ”När jag skrev labbrapporter fick jag först lämna in ett/flera utkast innan jag bedömdes av läraren.” 

l) ”Den feedback jag har fått på olika uppgifter har varit kopplad till kunskapskraven.” 

m) ”Jag har blivit bättre på att identifiera mina egna styrkor och förbättringsområden under kursen.” 

n) ”Jag har fått möjlighet att ge kommentarer på mina klasskamraters arbeten.” 

o) ”Jag har fått användbara kommentarer på mina arbeten av mina klasskamrater.” 

p) ”Bedömningsuppgifterna (t.ex. prov och labbrapporter mm.) utgick ifrån mål och kunskapskrav.” 
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5.6 Sammanfattning av resultaten 

Efter multivariat dataanalys av elevers enkätsvar visade föreliggande studie att de 

tillfrågade elevernas uppfattningar av formativ bedömning och av genomförda 

undervisningsmoment ej verkar gå att modellera samtidigt. Vidare varierade elevernas 

uppfattning av erhållen formativ bedömning mycket inom alla klasser och till en sådan 

grad det med multivariat dataanalys inte går att särskilja klasserna i förhållande till 

formativ bedömningspraxis.  

Trots den stora variation gällande upplevelser av formativ bedömning inom klasserna 

kunde enkätsvar som låg utanför den ”vanliga” variationen påvisas. Dessa 

identifierades med hjälp av två verktyg i SIMCA 15 (DModX och Hotellings T2) och 

orsakerna till deras avvikande natur analyserades och sammanställdes (Tabell 6).  

Med hjälp av en PLS-DA-modell kunde den privata gymnasieskolan särskiljas från de 

kommunala med avseende på elevernas upplevelser av hur ofta de fått genomföra olika 

undervisningsmoment. De huvudsakliga särskiljande faktorerna mellan dessa klasser 

var att den privata skolan hade en högre frekvens av muntliga redovisningar samt 

skriftiga prov medan de kommunala skolorna en högre frekvens av färdiga 

laborationer.   
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6 DISKUSSION 

6.1 Elevers upplevelser av formativ bedömning 

Ett ganska slående resultat som erhölls under denna studie var att det fanns en stor 

variation av upplevelser av formativ bedömning inom respektive klass. Även om 

elever gått i samma klass kunde deras upplevelser av moment, såsom feedback och 

kamratbedömning, skilja sig åt ganska drastiskt. I PCA-modellen, Figur 9, visas detta 

genom observationernas spridning över scorediagrammet. Då spridningen inom 

respektive klass var så pass stor gick det inte att skilja på formativ bedömningspraxis 

mellan klasserna.  

Flertalet orsaker kan ligga bakom detta fenomen. Till att börja med kan en otydlighet 

i formuleringen av frågorna i enkäten ha resulterat i att elever tolkat frågorna på olika 

sätt. Ett tydligt exempel på detta är de enkätsvar som avviker från den ”normala” 

svarsvariationen i Tabell 6. Totalt fem elever svarade högre än medel gällande faktorn 

”Jag har fått möjlighet att ge kommentarer på mina klasskamraters arbeten”. Generellt 

sett var det få elever som upplevde att de fått bedöma sina kamraters prestationer, men 

dessa fem elever instämde starkt med detta påstående. Möjligen har dessa elever hjälpt 

sina kamrater på eget bevåg utanför lektionstid – något som skulle kunna ses som en 

orsak till ett positivt svar på enkätfrågan, som den var formulerad. En konkretisering 

av denna fråga till exempelvis ”Jag har fått möjlighet att under lektionstid ge 

kommentarer på mina klasskamraters arbeten i förhållande till kunskapskraven” skulle 

eventuellt producera mer entydiga resultat. Likande argument kan även ges för andra 

enkätfrågor (och således faktorer) såsom ”Jag har blivit bättre på att identifiera mina 

egna styrkor och förbättringsområden under kursen”. Även om en elev utvecklat god 

självinsikt under kursen kemi 2 behöver det inte innebära att det är på grund av 

undervisningen eller bedömningsmomenten under kursen. Kylén38 konstaterar i sin 

bok ”Att få svar – intervju * enkät * observation” att det är bra att göra en initial 

försöksversion som tre till fem individer i den aktuella målgrupp (i detta fall elever 

som läst kemi 2) besvarar, efterföljt av en intervju av dessa elever kring hur de tolkade 

de olika frågorna. Hade en sådan initial pilotstudie genomförts hade troligen tydligare 

frågor kunnat formuleras. Dock var det inte tidsmässigt möjligt att även inkludera en 

pilotstudie under de tio veckor som stod till förfogande för detta arbete.  

Vidare hade inte de olika klasserna genomfört och avslutat kursen samtidigt. Då nästan 

ett halvår förflutit sedan kursens avslut för eleverna på skola 1 och 3 minns de kanske 

inte detaljerna särskilt väl, vilket skulle kunna bidra till variation inom klasserna. Å 

andra sidan uppvisades även en stor variation i enkätsvaren hos de elever som 

fortfarande hade kursen ”färsk i minnet”, på skola 2, så denna effekt kan vara av 

mindre betydelse.  

Det är dock kanske inte särskilt underligt att en sådan stor svarsvariation uppvisas om 

man tar hänsyn till formativ bedömnings underliggande natur. Formativ bedömning 

utgår ifrån elevprestationer (som kan vara allt från ett svar på en fråga till en skriftlig 

labbrapport) som ska ligga till grund för kommande lärandeaktiviteter.3,19 Beroende 

på elevens förkunskaper och föreställningar kommer denna prestation ta olika form 

och kvalitet, vilket i sin tur avgör hur den skall ageras på. Ett exempel på detta är 

feedback, som bland annat bör peka på exempel i den specifika elevprestationen och 

utgå ifrån vad eleven tidigare har presterat.25 Då alla prestationer till en viss grad är 

unika lär feedback i förhållande till dessa prestationer i sin tur vara, till en grad, unik. 
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Att då förvänta sig att alla elever i en klass kommer att ha samma upplevelser av 

tillhandahållen feedback ter sig kanske inte helt rimligt.  

Gällande modellens kvalitet beskrev den slutgiltiga PCA-modellen 57 % av variansen 

i enkätsvaren (i termer av R2X), vilket är jämförbart med andra multivariata analyser 

av enkäter kring formativ bedömning.5,14,15 Sålunda verkar den spridning av data som 

observerades i denna studie inte vara anmärkningsvärt hög. Vidare kunde modellen 

förutspå 41 % (Q2X) av variansen. I SIMCA beräknas detta Q2X-värde genom 

korsvalidering – där en dimension (faktor) i taget utelämnas och förutspås utifrån 

resterande dimensioner. En tumregel inom multivariat dataanalys är att Q2X bör ligga 

över 0,5. Å andra sidan beror detta på applikation och det fält som undersöks.26 

Människors föreställningar och upplevelser är svårare att förutspå än exempelvis ett 

ämnes kemiska egenskaper då människors föreställningar kan variera över tid. Ett 

värde på 41 % i kan troligen ses som bra i denna kontext.   

Figur 9 visar variationen i upplevelser av formativ bedömning grafiskt, vilket är en typ 

av visualisering som ej återfinns i den granskade litteraturen. Multivariat dataanalys 

av enkäter som undersöker formativ bedömning har genomförts tidigare i form av 

faktoranalys och PCA. Dock har dessa studier haft större fokus på faktorreducering än 

visualisering av spridning av data.5,14,15 Ett exempel är McDowell et al.15 där PCA 

tillsammans med ”Varimax rotation med Kaiser normalisering” nyttjas för att reducera 

27 enkätfrågor till endast tre faktorer. Deras motivering till detta är att det bidrar till 

ett effektivare sätt att diskutera resultaten än individuella faktorer.15 Dock kan man 

ställa sig frågan om detta inte medför en risk för att generella datamönster försvinner. 

Vidare verkar inga studier existera (efter en litteraturgranskning) där skillnader mellan 

olika skolklasser undersökts med hjälp av multivariata projektionsmetoder.  

6.2 PCA som ett verktyg för att identifiera intressanta 
enkätsvar 

Ett oväntat resultat av den nyttjade metodiken var att verktyget SIMCA 15 (Sartorius 

Stedim Data Analytics) bidrog med möjligheter att, först översiktligt och sedan mer 

detaljerat, undersöka observationer som avvek från den ”normala variationen”. 

Översiktligt identifierades avvikande observationer med Hotellings T2- och DModX-

diagram (Figur 10), varefter orsakerna bakom de avvikande observationerna 

undersöktes med Contribution-diagram och sammanfattades i Tabell 6. Exempelvis 

verkar elev 1B-3 ha mer positiva upplevelser av feedback än andra elever. Dock verkar 

hen ha mer negativa upplevelser av förtydligandet av mål och kriterier än andra elever. 

Hur kan detta komma sig? I rådande studie går denna fråga inte att svara på, men en 

eventuell framtida intervju skulle kunna bidra med ytterligare information.  

Projicerad PCA verkar sålunda utgöra ett verktyg för att identifiera intressanta 

enkätsvar, vilka kan undersökas ytterligare genom exempelvis intervjustudier. 

Likande applikationer av PCA verkar inte finnas i granskad litteratur, så detta kanske 

kan göra en ny ingång i forskningsfältet om formativ bedömning.    

6.3 PLS-DA som ett verktyg för att identifiera 
variation i undervisningspraxis mellan klasser 

När elevernas upplevelser av frekvensen av olika genomförda undervisningsmoment 

plottades uppmärksammades en viss separation mellan de kommunala skolorna och 

den privata skolan. Denna separation maximerades med hjälp av en PLS-DA-modell 

och visas grafiskt i Figur 11. Efter granskning av loadingdiagrammet konstaterades att 
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den privata skolan kännetecknades av en högre frekvens skriftliga prov och muntliga 

redovisningar. De kommunala skolorna kännetecknades, i sin tur, av fler laborativa 

moment.  

Lite överraskande varierade upplevelserna av frekvensen av de olika genomförda 

undervisningsmomenten även inom respektive klass (del 2 av enkäten). Modellen 

kunde förklara 45 % av variansen av enkätsvar (R2X), cirka 10 % mindre än PCA-

modellen som behandlade formativ bedömning. Detta strider mot författarens 

förväntning att enkätsvaren i del 2 inom respektive klass skulle vara avsevärt mer lika 

än svaren i del 1, då faktorerna i del 1 ansågs vara mer abstrakta än de i del 2. En 

förklaring till detta fenomen är att faktorerna i del 1 till mycket större del baserades på 

tidigare forskning och formulerade enkätfrågor. I del 2 formulerades flera faktorer på 

fri hand. Vidare var den nyttjade frekvensskalan en egen konstruktion. Att basera 

skalor och enkätfrågor på tidigare forskning, om så är möjligt, ger en högre 

tillförlitlighet än om dessa formuleras helt fritt då man slipper upprepa samma misstag 

som eventuellt redan andra forskare stött på.  

Då eleverna svarade på enkäten när de satt i grupp lär de till viss del ha påverkat 

varandras svar. Denna uppsats författare hörde exempelvis elever spekulera kring de 

olika faktorerna när de fyllde i enkäten. En av de mest slående kommentarerna var att 

laborationer genomfördes i grupper och sålunda utgjorde grupparbeten. Dessa elever 

kryssade därefter i samma frekvens för båda dessa faktorer – vilket pekar på att de 

troligtvis inte haft andra moment som genomförts som grupparbeten.  

Vidare kanske inte alla elever definierar begrepp såsom ”laborationer” på samma sätt. 

Vissa elever definierar kanske laborationer inom kemi endast som moment när de 

arbetar med kemikalier, och andra räknar kanske in andra praktiska moment som 

genomförs (till exempel bygga modeller av molekyler). En tydligare konkretisering av 

faktorerna fordras för att få elever inom samma klass att svara på ett mer enhetligt sätt.  

Trots hög variation i elevsvaren gick det dock att separera på den privata skolan från 

de kommunala skolorna. Utifrån de artificiella klasstillhörigheterna 

(responsvariablerna) erhöll modellen ett Q2X på 66 %. Detta tyder på att denna metod 

för att skilja på undervisningspraxis mellan klasser har potential om faktorerna 

konkretiseras vidare. En stor brist i modellen är dock storleken på den grupp 

observationer som erhölls från den privata skolan. Denna grupp utgörs endast av åtta 

observationer, vilket medför en risk för att denna separation överdrivs. Det bör även 

noteras att dessa resultat gäller för endast en privat skola. Sålunda bör inte dessa 

resultat tolkas i förhållande till andra privata skolor. För att utvärdera metoden 

ytterligare vore det lovande om fler och större grupper från olika skolor kunder delta i 

en eventuell framtida studie. Vidare vore det intressant att studera vilka resultat som 

erhålls om antalet klasser inom privata och kommunala skolor var jämförbart.  

 

6.4 Slutsatser, avslutande kommentarer och förslag 
till framtida studier 

I denna uppsats har elevers upplevelser av formativ bedömning illustrerats grafiskt – 

något som ej verkar existera i tidigare litteratur. Ett slående resultat var den stora 

variationen inom de tillfrågade klasserna. Denna variation verkar även ha setts i 

tidigare studier.5,14,15 Troligtvis går det inte att särskilja olika klassers upplevelser av 

formativ bedömning. Anledningen ligger möjligen i de underliggande principerna för 

formativ bedömning – som ska utgå ifrån den individuella eleven. Det ter sig som att 
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svaret på frågan huruvida det går att särskilja den formativa bedömningspraxisen inom 

olika klasser eller skolor med denna metod är nej.  

I stället för att fokusera på skillnader mellan klasser vore det intressant att i framtida 

forskning fokusera på skillnader mellan elever. Rent hypotetiskt, om en likande studie 

genomfördes där elevers delbetyg för de olika förmågor som anges i ämnesplanen i 

kemi nyttjas som responsfaktorer i en PLS-analys skulle det kunna gå att korrelera 

upplevelser av formativ bedömning och erhållna betyg. Är det så att elever med höga 

betyg även har goda upplevelser av formativ bedömning? En sådan studie vore, enligt 

föreliggande uppgifts författare, synnerligen intressant.  

Ett applikationsområde av den metodik som nyttjats i föreliggande uppsats är att det 

med hjälp av multivariat dataanalys går att identifiera elever vars svar ligger utanför 

den ”normala” variationen. Multivariat dataanalys av upplevelser av formativ 

bedömning kan således nyttjas i ett första led för att få sortera fram enkätsvar – vilket 

sedan kan leda till andra studier, till exempel intervjuer som undersöker anledningar 

bakom elevernas avvikande svar.   

Även om upplevelser av formativ bedömning ej verkar kunna ligga till grund för att 

skilja olika klasser åt, verkar frekvenser av genomförda undervisningsmoment kunna 

nyttjas för att skilja olika klasser åt (med avseende på praxis). Denna studie pekar på 

att det finns skillnader i de moment elever på en privat skola genomgått jämfört med 

elever på de undersökta kommunala skolorna. Frågan är om dessa skillnader gynnar 

någon grupp av elever eller inte. Det vore intressant om en liknande studie, efter 

förtydligande av faktorerna i denna uppsats, genomfördes där fler elever från olika 

privata klasser tillfrågades. Är det så att även klasser i en större studie skiljer sig från 

varandra kan effekterna av skiljande praxis undersökas.  

Multivariat projektion verkar kunna utgöra ett intressant, kompletterande, angreppssätt 

för didaktisk forskning av elevers upplevelser. Metoden bidrar till en god överblick av 

data, vilket möjliggör identifiering av skillnader mellan elever och identifikation av 

avvikande observationer.  
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9 BILAGOR. 

9.1 Bilaga 1 – den enkät som fylldes i av eleverna.  

(Observera att formatet anpassats för att passa i denna uppsats) 

 

 

 

 

 

 

 

Bild anpassad från http://www.enrodtrad.se/formativ-bedomning. [Hämtad 2017-11-23] 

 

 

 

 

Enkät om hur bedömning kan se ut i olika 

kemiklassrum. 
- En lärarstudents examensarbete. 
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Hej! 

Tack för att du tar dig tid att hjälpa mig med denna studie som utgör grunden i mitt 

examensarbete! Här nedan kommer frågor om just dina upplevelser av bedömning och 

olika moment under kursen kemi 2. Med hjälp av frågorna – och dina svar – hoppas 

jag kunna kartlägga hur kursen kemi 2 skiljer sig mellan olika lärare och skolor med 

hjälp av statistiska verktyg. Mitt huvudsakliga fokus ligger på om det överhuvudtaget 

går att använda dessa verktyg till att kolla hur olika klassers bedömning sett ut. 

Givetvis är jag också intresserad av att se variation mellan olika kemiklassrum och 

därmed få inspiration – och bli en bättre lärare.  

 

Tack så mycket för att ni hjälper mig med mitt examensarbete genom att svara på dessa 

frågor – och sålunda hjälper mig bli en legitimerad lärare! 

 

Undertecknat.  

Daniel Larsson  

 

Information: 

1. Både skolan, läraren och ni elever kommer att vara anonyma. Skriv därför 

inte ditt namn!   

2. Det är givetvis frivilligt att fylla i denna enkät.  

3. Ingen värdering läggs i era svar, utan mitt intresse ligger i att se om det går 

att titta på kemiundervisning på detta sätt 

4. Det färdiga arbetet kommer att mailas till er när det är klart i vår.  

 

 

Skola:  

 

 

Lärare i kemi 2: 

 

 

 

Klass: 

(för att kunna skilja olika klasser åt – kommer att behandlas konfidentiellt!) 
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Del 1. – Markera det du tycker stämmer bäst med ett kryss.  

Ange om du instämmer med (håller med) eller 

tar avstånd (inte håller med) från följande 

påståenden om din upplevelse av kursen kemi 

2: 

 

Tar starkt 

avstånd 

 

Tar delvis 

avstånd 

 

Neutral 

 

Instämmer 

delvis 

 

Instämmer 

fullständigt 

Läraren förtydligade mål och kunskapskrav i 

början av kursen. 

     

Läraren förtydligade mål och kunskapskrav 

innan bedömningsuppgifter (t.ex. prov och 

labbrapporter) genomfördes.  

     

Bedömningsuppgifterna (t.ex. prov och 

labbrapporter mm.) utgick ifrån mål och 

kunskapskrav. 

     

Läraren hade höga förväntningar på oss elever.      

Jag fick möjlighet att diskutera innebörden av 

mål och kunskapskrav under kursen. 

     

Man behövde vara beredd att svara på frågor 

under lektionerna. 

     

Läraren hjälpte oss att förstå vad hens 

feedback/kommentarer betydde.  

     

Läraren visade oss exempel på bra elevarbeten 

(t.ex. labbrapporter). 

     

När jag skrev labbrapporter fick jag först lämna 

in ett/flera utkast innan jag bedömdes av läraren. 

     

Läraren gav betyg på de olika 

bedömningsuppgifterna. 

     

Jag fick möjlighet att göra liknande uppgifter 

mer än en gång så jag kunde dra nytta av lärarens 

kommentarer/feedback. 

     

Den feedback jag har fått på olika uppgifter har 

varit kopplad till kunskapskraven.  

     

Jag fick feedback i tid så jag kunde justera mina 

arbeten.  

     

Feedback/kommentarer har riktat sig mot både 

mina starka sidor och förbättringsområden.  

     

Feedback/kommentarer har hänvisat till vad jag 

kan göra bättre i framtiden. 

     

Feedback/kommentarer har hänvisat till tidigare 

arbeten jag gjort. 

     

Jag har fått möjlighet att ge kommentarer på 

mina klasskamraters arbeten.  

     

Jag har fått användbara kommentarer på mina 

arbeten av mina klasskamrater. 
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Del 1 – forts. Markera det du tycker stämmer bäst med ett kryss. 

Ange om du instämmer med (håller med) eller 

tar avstånd (inte håller med) från följande 

påståenden om din upplevelse av kursen kemi 

2: 

 

Tar starkt 

avstånd 

 

Tar delvis 

avstånd 

 

Neutral 

 

Instämmer 

delvis 

 

Instämmer 

fullständigt 

Jag har blivit bättre på att identifiera mina egna 

styrkor och förbättringsområden under kursen. 

     

Jag har blivit bättre på att ta eget ansvar under 

kursen. 

     

Läraren jämförde mina prestationer med andra 

elevers prestationer. 

     

Läraren uppmuntrade hårt arbete - oavsett om det 

gått "bra" eller "dåligt". 

     

 

Del 2. Markera det du tycker stämmer bäst med ett kryss. 

Försök uppskatta hur ofta du 

fått genomföra följande 

moment under kursen:  

Aldrig 1 gång / 

läsår 

1 gång / 

termin 

2 gånger / 

termin 

1 gång / 

månad 

2 gånger / 

månad 

1 gång / 

vecka 

Färdiga laborationer (från 

läraren). 

       

Laborationer du själv designat / 

"hittat på". 

       

Skriftliga labbrapporter.  

 

      

Läxor som läraren bedömt.  

 

      

Skriftliga prov.  

 

      

Hemtentor /prov du fått skriva 

hemma. 

       

Skriftlig uppsats.  

 

      

Skriftliga rapporter om mitt egna 

lärande. 

       

Muntliga redovisningar.  

 

      

Grupparbeten.  

 

      

Moment där du fått uppskatta din 

egna förmåga i förhållande till 

olika kunskapskrav. 

       

Moment där du fått bedöma dina 

klasskamraters prestationer i 

förhållande till kunskapskraven. 

       



46 

 

 

9.2 Bilaga 2 – övriga grafer från PCA och PLS 

 

Figur 12. ”X/Y overview”-diagram för den initiala PCA-modellen. Gröna staplar anger hur väl modellen klarar av att förklara de olika faktorerna 

och blåa staplar anger hur väl dessa individuella faktorer kan förutspås. Faktorer med gröna staplar under 0,4 avlägsnades då de ansågs inte förklaras 

väl nog av modellen. De staplar som är markerade i rött motsvarar de faktorer som avlägsnades då modellen optimerades.  
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Figur 13. Score- och loadingdiagram för PCA av datasetet efter 12 faktorer avlägsnats. I scores (till vänster) visas observationernas spridning i 

förhållande till de tre infogade principalkomponenterna. De olika klasserna är färgade enligt beskrivningen i figurens högra hörn. ”Bubblan” i 

figuren utgör ett 95 % konfidensintervall (Hotellings T2). I loadings (till höger) visas hur de olika faktorerna påverkar observationernas spridning. 

Figurerna är komplementära och överlagringsbara. 
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Figur 14. Score- och loadingdiagram för PCA av del 2 av datasetet. I scores (till vänster) visas observationernas spridning i förhållande till två 

infogade principalkomponenter. De olika klasserna är färgade enligt beskrivningen i figurens högra hörn. ”Bubblan” i figuren utgör ett 95 % 

konfidensintervall (Hotellings T2). I loadings (till höger) visas hur de olika faktorerna påverkar observationernas spridning. Figurerna är 

komplementära och överlagringsbara. 
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Figur 15. VIP-diagram för PLS-DA modellen. Figuren visar hur viktiga faktorerna är för korrelationen av X-matrisen till responsfaktorerna i Y-

matrisen. 
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