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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares arbete med formativ bedömning inom 

idrott och hälsa. Lärares tolkningar och resonemang kring den formativa bedömningen 

ligger till grund för denna studie. Vi vill belysa hur den formativa bedömningen kan 

omsättas i pratiken. Studien har en kvalitativ ansats där intervjuer ligger till grund för 

detta arbete. Resultatet visar att den formativa bedömningen kan se olika ut. Den kan 

ske i samspel mellan olika aktörer (personal, lärare och elever) där kommunikation är 

betydelsefullt. Viktigt att ha i åtanke är att som lärare alltid utgå ifrån kunskapskraven 

vid bedömningen.  
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1 Inledning 

Bedömning och utvärdering är en central och viktig del i lärarens pedagogiska arbete 

med att utveckla elevernas kunskaper. Vid bedömning och utvärdering används två typer 

av bedömningar, summativ- och formativ bedömning (Hult & Olofsson 2011). Summativ 

bedömning innebär att elevernas kunskapsutveckling kartläggs och kontrolleras i relation 

till olika kriterier som t.ex. kunskapskraven. Detta förekommer via prov och 

sammanfattas i form av ett skriftligt omdöme eller betyg som oftast sker efter att ett 

moment är avslutat (Annerstedt, Peitersen & Rønholt 2001; Jönsson 2013). Den 

formativa bedömningen sker kontinuerligt under en arbetsprocess. Den är till för att 

stödja och främja elevernas kunskapsutveckling där elever och lärare tillsammans 

diskuterar kring vart de befinner sig i relation till de mål som ställs på dem samt vad de 

kan göra för att utvecklas ännu mer (Hult & Olofsson 2011; Jönsson 2013). 

Skolverket (2011a) skriver att lärare vid betygssättningen ska ”utnyttja all tillgänglig 

information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och 

göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper” (s.18).  De nationella kunskapskraven 

som finns anses vara svårtolkade och därför är det viktigt för läraren att förtydliga de mål 

och de kunskapskrav som ställs på eleverna, speciellt vid en formativ arbetsprocess (Hult 

& Olofsson 2011). Vid arbete med formativ bedömning är feedback och vägledning en 

viktig del för arbetsprocessen. Det är lärarens uppgift att ge kontinuerlig feedback och 

vägleda eleverna så att de ska få förutsättning till att utvecklas i förhållande till 

kunskapskraven (Skolverket 2011b).  

Vid arbetet med formativ bedömning är själv- och kamratbedömning två viktiga 

pedagogiska redskap (Hult & Olofsson, 2011). Just arbetet med själv- och 

kamratbedömning är något som framgår som en viktig del där eleven ska utveckla 

“förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i 

relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna” (Skolverket 2011a:18).  

Formativ bedömning är svår att appliceras i praktiska ämnen som idrott och hälsa 

eftersom det är elevernas rörelser som ska bedömas och dessa rörelser utförs på någon 

sekund (Annerstedt, Peitersen & Rønholt 2001). Detta har vi även upplevt utifrån vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Där har vi lagt märke till att den formativa 

bedömningen sällan förekommer inom idrott och hälsa, trots att olika styrdokument och 

litteratur poängterar denna form av bedömning som en viktig del för elevernas 

kunskapsutveckling samt för lärarens undervisning (Annerstedt, Peitersen & Rønholt 

2001; Hult & Olofsson 2011; Jönsson 2013; Lundahl 2014). Vi är två lärarstudenter 

som utbildar oss till idrottslärare för mellanstadiet och den formativa bedömningen är 

något vi vill fördjupa oss i, med tanke på att det är en så viktigt del för att skapa bra 

utvecklingsmöjligheter i idrottsundervisningen. Vi känner att vi behöver mer kunskap 

om hur en bedömningsprocess kan se ut inom ämnet idrott och hälsa. Just bedömningen, 

både teoretiskt och praktiskt, är något som vi känner att vi saknat under denna 

utbildning. 
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2 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka några årskurs 4-6 lärares arbete med formativ 

bedömning inom idrott och hälsa.  

 

2.1 Frågeställningar 

● Hur tolkar och resonerar lärare kring begreppet formativ bedömning inom idrott 

och hälsa? 

● Hur kan arbetet med formativ bedömning se ut i praktiken i ämnet idrott och 

hälsa?  

 

I denna studie använder vi oss även av summativ bedömning eftersom den har en stark 

koppling till formativ bedömning. Under arbetets gång kommer även begreppet 

feedback användas då den har en stark koppling till formativ bedömning. 
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3 Bakgrund 
  det här kapitlet presenteras tidigare forskning gällande bedömning i skolan. Här 

kommer artiklar, avhandlingar, litteratur och rapporter vara en grund för denna studie 

som visar hur olika bedömningar kan ta skepnad i skolans miljö.   

3.1 Bedömning 

Skolan har ett kunskapsrelaterat betygsystem, vilket innebär att elever ständigt blir 

bedömda för att få betyg utifrån sina prestationer (Skolverket 2007; Lundahl & Folke- 

Fichtelius 2010; Lundahl 2014). Eleverna blir inte endast bedömda utifrån traditionella 

bedömningsformer som t.ex. betyg och prov, utan idag är det mycket mer som ska 

påverka elevernas bedömning och betygsättning. Samtal mellan lärare och elever, olika 

matriser, feedback, själv- och kamratbedömning är faktorer som har en stor roll i 

lärarens bedömning av eleverna. Detta kan sammanfattas med "bedömning för lärande" 

som innebär att läraren anpassar sin undervisning och sin bedömning utifrån de mål och 

krav som ställs på eleverna, för att eleverna ska utvecklas så mycket som möjligt 

(Lundahl 2014). Fisette och Franck (2012) lyfter fram bedömning som ett sätt att ge 

syftet och mening till undervisningen där den samtidigt informerar lärare, elever, 

föräldrar och administratörer om hur eleven ligger till i förhållande till olika mål och 

kunskapskrav. För att förutsättningarna ska bli bättre är det viktigt att idrottsläraren 

tillsammans med eleverna och deras vårdnadshavare kommunicerar om kriterierna som 

ska uppnås för ämnet idrott (Skolverket 2007). 

Bedömning anses idag vara ett av de viktigaste redskapen för läraren och för elevernas 

lärande. I och med att läraren utformar sin undervisning utifrån det som ska bedömas 

blir det extra viktigt för läraren att känna till de mål och kunskapskrav som ställs på 

eleverna (Hult & Olofsson 2011; Lundahl 2014). Däremot är det inte lätt att bedöma 

eleverna, speciellt i ämnet idrott och hälsa, då det inte förekommer i varken läroplanen 

eller kursplanen om hur betygsättning och bedömning ska gå till (Annerstedt 2007).  

Att bedöma elever i idrott och hälsa betraktas ofta som annorlunda från 

att bedöma elever i andra ämnen. Istället för att bedöma elevers skriftliga 

svar, handlar det ofta om ett momentant bedömande av en fysisk 

prestation som är utförd på en bråkdel av en sekund. Detta medför stora 

krav på bedömningsförmåga och genomtänkta bedömningssituationer 

(Annerstedt, Peitersen & Rønholt 2001:298). 

Stora krav ställs på läraren vid bedömning där det krävs att läraren utvecklar sin 

förmåga att bedöma. Vid bedömning talas det oftast om två sorters bedömning som ska 

hjälpa läraren vid bedömning och betygsättning, den formativa- och den summativa 

bedömningen. Den formativa bedömningen används för att läraren ska få en inblick om 

vad eleverna kan och vad de har lärt sig under processens gång. Den summativa 

bedömningen används för att läraren ska avgöra hur mycket eleverna har lärt sig efter 

ett avslutat område (Fisette & Franck 2012). 

3.2 Bedömningens fem strategier 

Vid bedömning är det tre centrala aspekter som lärare måste utgå ifrån, vart eleven är 

på väg, var eleven är nu samt hur eleven ska nå målen. För att skapa sig en inblick och 

en förståelse för dessa tre aspekter finns det fem strategier som lärare kan utgå ifrån. 

Dessa beskrivs på följande sätt enligt Lundahl (2014): 
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Strategi 1: att tydliggöra målen och få eleverna att dela skolans 

intentioner och skolans kriterier för framgång 

Strategi 2: att möjliggöra effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, 

aktiviteter och uppgifter som skapar synliga tecken på elevernas lärande 

Strategi 3: att ge feedback som utvecklar lärandet 

Strategi 4: att aktivera eleverna som resurs för varandra 

Strategi 5: att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer 

(Lundahl 2014:84) 

 

Strategi 1: att tydliggöra målen och få eleverna att dela skolans intentioner och 

skolans kriterier för framgång 
För att förtydliga och tydliggöra de mål och de krav som ställs på eleverna måste läraren 

själv skapa sig en tydlig uppfattning om vad han eller hon ska bedöma eleverna utifrån. 

Sedan är det upp till läraren att omsätta dessa mål och krav i praktiken på ett sätt som 

läraren kan ha lätt att bedöma efter. Det sätt läraren väljer att forma sin undervisning 

efter måste även vara tydlig för eleverna för att de ska kunna förstå och utvecklas. Ett 

sätt för läraren att arbeta på är att använda sig av bedömningsmatriser. Dessa matriser 

hjälper läraren med att analysera kursplanerna och kunskapskraven, samtidigt som den 

underlättar för eleverna att skapa en förståelse för sambandet mellan undervisningen, 

bedömningen och lärandemålet (Lundahl 2014). 

 

Strategi 2: att möjliggöra effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter och 

uppgifter som skapar synliga tecken på elevernas lärande 
En viktig aspekt vid arbetet med bedömning är att läraren skapar tydliga tecken på 

lärande. Detta kan göras genom att skapa en mängd olika fysiska aktiviteter där eleverna 

får visa sina kunskaper via kommunikation och samarbete. Detta bör läraren inte endast 

göra i syfte med bedömning, utan även för att skapa sig en inblick var eleverna ligger i 

förhållande till mål och kunskapskrav för att sedan veta hur de ska gå vidare (formativ 

arbetsprocess). Det är läraren som ska synliggöra lärandet och göra det bedömningsbart 

(Lundahl 2014). 

 

Strategi 3: att ge feedback som utvecklar lärandet 
En viktig del vid arbetet med bedömning är feedback som läraren ger till eleverna. För 

att feedbacken ska vara meningsfull för elevernas utveckling krävs det att läraren 

analyserar vart eleverna befinner sig gentemot kunskapskraven. På så sätt menar 

Annerstedt, Peitersen & Rønholt (2001) hur viktigt det är att ge rätt feedback för att 

skapa ett lustfyllt lärande för eleverna. Skolverket (2011c) poängterar att feedback från 

läraren måste vara utvecklad men samtidigt på en nivå så att eleverna förstår. Dessutom 

är det viktigt att den riktas mot eleven för att veta hur han eller hon ska kunna arbeta 

vidare för att utvecklas.  

 

Strategi 4: att aktivera eleverna som resurs för varandra 
Ett sätt att utveckla elevernas lärande kan vara genom att låta eleverna arbeta 

tillsammans. Genom att arbeta tillsammans får eleverna ta del av varandras tankar och 

synpunkter. På detta sätt får eleverna samtidigt träna på att resonera och argumentera 

(Lundahl 2014). Kamratbedömning är även en viktig del i detta steg. Genom 

kamratbedömning menar Hult och Olofsson (2011) att eleverna skapar sig en förståelse 

för vilka mål och krav som ställs på dem. Att låta eleverna arbeta tillsammans med 
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varandra är viktigt i ett ämne som idrott och hälsa, detta eftersom att eleverna får ta vara 

på varandras kompetenser (Tolgfors 2014). 

 

Strategi 5: att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer 
En bra undervisningsstrategi för läraren, och eleven, är att låta eleverna ta ansvar för sitt 

eget lärande. För att kunna arbeta på detta sätt måste läraren ge eleverna möjligheten till 

det. Eleverna måste få möjlighet att kunna självvärdera och självbedöma sig själva för 

att på så sätt skapa sig en förståelse för de mål och de krav som ställs på dem, samtidigt 

som dem måste utveckla en medvetenhet för sitt lärande (Lundahl 2014). Genom att låta 

eleverna bedöma sig själva stärker de sitt egna lärande samtidigt som de kan utveckla en 

mer självständighet och självkontroll. Med andra ord utvecklas de som självständiga 

individer (Skolverket 2011c).  

 

Tabell 1. Tabell över de fem strategierna som nyckel för bedömning (Lundahl, 

2014:85) 

 Vart är eleven på väg Var är eleven nu Hur når eleven 

målen 

Läraren Tydliggöra mål och 

kunskapskvaliteter (1) 

Skapa tecken på 

lärande (2) 

Framåtsyftande 

feedback (3) 

Klasskamratern

a 

Förstå målen och dela 

skolans syn på 

kunskapskvaliteter (1) 

 

Gör eleverna till resurser till varandra 

(4) 

Eleven Förstå målen och dela 

skolans syn på 

kunskapskvaliteter (1) 

 

Stärka elevens förmåga till 

självbedömning (5) 

 

3.3 Läroplan med anknytning till litteratur 

De ovanstående fem strategier kan ses som ett verktyg för läraren vid arbete med 

bedömning och kan utläsas i läroplanen för grundskolan (Skolverket 2011a) gällande 

bedömning. Där står det bland annat att skolan har ett ansvar att klargöra de mål som 

ställs på eleverna. Här har läraren en viktig och central roll i arbetet med att förtydliga 

målen. Vidare står det även om att skolan har i uppgift att forma och utveckla eleverna 

genom aktiva diskussioner, ha varierat arbetssätt samt synliggöra elevernas lärande. 

Skolan har ett ansvar att: 

 

...verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att 

nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt 

samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl 

hemmen som med det omgivande samhället (Skolverket 2011a:11). 

 

Citatet ovan har en stark koppling till arbetet med formativ bedömning och här har 

läraren en viktig roll där det krävs av läraren att vilja följa elevernas kunskapsutveckling 

(Klapp 2010). Vid arbetet med formativ bedömning är det viktigt att läraren skapar 

förutsättningar för eleverna att kunna ta egna initiativ för sitt eget lärande. Eleverna ska 

även få möjlighet till att arbeta tillsammans med andra (Klapp 2010: Milward & 

Winstone 2012), vilket även stärks i läroplanen för grundskolan, där står det att:  

 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 

samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få 
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möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta 

såväl självständigt som tillsammans med andra (Skolverket 2011:9). 

 

I det övergripandet syftet för idrott och hälsa står det bland annat att "undervisningen 

ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera 

olika rörelseaktiviteter" (Skolverket 2011a:51) och att "planera, praktiskt genomföra 

och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och 

livsstil" (Skolverket 2011a:51). Detta visar att eleverna faktiskt har ett stort ansvar för 

sitt egna lärande. Samtidigt är det upp till läraren att vägleda, bedöma och betygsätta 

dem tillsammans med eleverna.  

 

Vid bedömning och betygsättning ska läraren förhålla sig till läroplanen och 

kunskapskraven. Däremot är kunskapskraven väldigt svårtolkade och det kan därför 

uppstå problem vid bedömning enligt Svennberg, Meckbach och Redelius (2014). 

Författarna menar att, i och med att läroplanen och kunskapskraven är svårtolkade leder 

detta till att lärare tolkar dem på sitt egna sätt. Detta leder i sig till att lärarens egna 

tolkningar av läroplanen och kunskapskraven kan skilja sig enormt vilket kan leda till 

att eleverna blir bedömda utifrån fel kriterier (Klapp 2010). Ett sätt att undvika och 

skapa en rättvis bedömning är att läraren är påläst och tillsammans med andra lärare och 

elever diskuterar kring de kriterier och kunskapskrav som ställs på eleverna. Svennberg, 

Meckbach och Redelius (2014) påpekar att detta kanske inte räcker till, utan att det 

krävs mer forskning kring detta område för att kunna skapa en förståelse för lärares 

bedömning och betygsättning inom idrott och hälsa. Däremot poängterar Klapp (2010) 

att det är en bra början ifall läraren är påläst och samarbetar med andra parter för att 

kunna skapa sig en förståelse för de mål och kriterier som ställs på eleverna (Skolverket 

2007). 

 

3.4 Formativ bedömning 

Black och Wiliam (1998) beskriver formativ bedömning som ett sätt där läraren 

tillsammans med eleverna utvecklar ett samspel där kommunikation står i grund för att 

utveckla sin undervisning. Vidare förmedlar författarna att med hjälp av formativ 

bedömning kan läraren skapa en uppfattning om elevernas styrkor och svagheter där 

vägledningen anpassas efter elevernas förutsättningar och behov. 

 

Hult och Olofsson (2011) skriver om begreppet formativ bedömning som ett sätt att 

stödja elevers lärande och att ge eleverna återkoppling (feedback) kontinuerligt under 

processens gång. Annerstedt, Pietersen och Rønholt (2001) förmedlar att det finns tre 

olika typer av feedback, rättande, positiv och negativ. Det framgår att rättande är den 

mest förekommande där läraren förklarar vad eleven gjort fel, den positiva feedbacken 

är inte så vanlig, men väldigt effektiv. Den negativa feedbacken har en dålig effekt och 

elevernas motivation och självförtroende sänks. Idrottsundervisningen är enligt 

författarna viktig för att utveckla den sociala-, fysiska- och emotionella kompetensen så 

ha i åtanke som lärare vilken bedömning som ska tillämpas. Vidare förmedlar de att 

formativ bedömning kopplas samman med begreppet processutvärdering. Det 

författarna poängterar är att eleverna ska få feedback under processens gång. Just 

begreppet feedback kopplas samman med begreppet formativ bedömning där eleverna 

får återkoppling på tillexempel vad som var bra och vad som kan förbättras och 

utvecklas. Vidare förmedlar författarna att feedback som ges ska vara positiv så att 

eleverna förblir motiverade. Feedback är en viktig del, men författarna påpekar att 
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läraren måste “träna ögat” för att lägga märke till detaljer samtidigt som de menar på att 

det krävs erfarenhet ute i verksamheten. Wallberg (2013) definierar begreppet formativ 

bedömning med att alla elever är delaktiga och inkluderade. Vidare framhäver 

författaren om att den formativa bedömningen bygger på att eleverna ska utvecklas som 

individer, det är viktigt att både elever och lärare känner till de mål som är uppsatta.  

 

Wiliam och Marshall (2006) förklarar begreppet formativ bedömning som ett stöd och 

vägledande redskap som läraren bör använda för att främja elevers utveckling. Milward 

och Winstone (2012) lyfter fram om begreppet formativ bedömning som information- 

och kommunikationsrelaterat, där elever uppmanas att tänka ur ett annat perspektiv för 

att utveckla sitt beteende och lärande vilket även stärks av Jönsson (2010). Vidare 

förmedlar författarna att formativ bedömning kopplas samman med aktivt lärande, med 

detta menar de att eleverna själva måste ta ansvar för sitt egna lärande. De poängterar 

även att läraren bör undvika lektioner där läraren enbart talar, en så kallad 

envägskommunikation, till ett mer formativt förhållningssätt där kommunikation är i 

fokus. Genom detta formativa förhållningssätt har alla möjlighet att uttrycka sig och få 

chansen till att lära sig, vilket leder till ett aktivt lärande som författarna poängterar är 

viktigt med just begreppet formativ bedömning.  

 

Randall och Zundel (2012) påpekar att vid formativ bedömning får eleverna chans att 

lära sig av sina misstag med hjälp av feedback, antingen av en klasskamrat eller läraren. 

Huvudsaken är att språket anpassas efter individens nivå för att feedbacken ska ge mer 

effekt menar författarna. Lundahl (2014) förklarar att den formativa bedömningen 

hjälper eleverna att förstå helheten samtidigt som eleverna skapar sig en uppfattning 

med hjälp av läraren om hur dem ska gå tillväga för att göra uppgiften bättre. Vygotskij 

har en stor betydelse för dagens skola som står i grund för det sociokulturella 

perspektivets syn på lärande där han menar på att människor lär sig i interaktion med 

andra vilket speglar den formativa bedömningen (Liberg, Lundgren & Säljö 2010). 

Skolverket (2007) lyfter fram att i det formativa förhållningssättet krävs det att läraren 

har goda relationer med eleverna. Eleverna får därmed feedback och en chans att 

självständigt resonera kring sitt egna lärande, med klasskamrater och läraren på olika 

vis i olika situationer. 

 

3.4.1 Konkreta formativa bedömningar 

Wallberg (2013) poängterar betydelsen av att låta eleverna agera som lärare och via 

detta skapas fler möjligheter till att få feedback av varandra vilket kan kopplas till 

begreppet formativ bedömning. En annan framgångsrik strategi läraren kan använda sig 

av är att låta eleverna själva pröva på att utvärdera sig själva och sitt arbete, där läraren 

exempelvis lyfter fram frågor vad har gått bra respektive vad har gått mindre bra och 

hur kan vi göra det bättre? Dessa frågor är bara några exempel som nämns, men det 

inkluderar hela klassen och alla har möjlighet att uttrycka sig. Genom detta så ökar 

elevaktiviteten under lektionen och formativ bedömning kan tillämpas på ett mer 

naturligt sätt. Annerstedt, Pietersen och Rønholt (2001) kopplar detta till 

beteendefeedback där läraren observerar elevernas beteende så som till exempel att 

lyssna på läraren istället för att springa runt och att ha tålamod då alla utvecklas i olika 

takt. Ett annat begrepp som lyfts fram är prestationsfeedback vilket märks tydligt i 

fysiska aktiviteter så som att sätta bollen i mål, målvakten räddar eller också att bollen 

hamnar utanför målets ramar. Prestationsfeedback kan även kopplas till 

rörelsefeedback, det vill säga hur eleven utför rörelsen i exempelvis höjdhopp. Läraren 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociokulturellt_perspektiv_p%C3%A5_l%C3%A4rande
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kan då komma med feedback, kändes det bra att göra avstamp med högerfoten osv. För 

att detta ska fungera är det viktigt att läraren har ämnesdidaktik och är mycket väl 

medveten om hur rörelserna i höjdhopp ser ut för att hjälpa eleverna att ”övervinna sina 

inlärningssvårigheter” (Annerstedt, Pietersen & Rønholt 2001:278). 

 

Dyson och Williams (2012) framhäver att idrottsläraren kan spela in för att enklare se 

alla elever och vid nästa eller samma lektion komma med feedback. Med hjälp av 

videoinspelning menar författarna att det är ett sätt för eleverna att se mer konkret kring 

sina rörelser. Detta kan ge dem information om vad de kan utveckla. För att kunna spela 

in sina lektioner är det viktigt att kameran fångar upp alla aktiviteter som sker i 

idrottshallen, ljudet kan fångas upp och säkerheten är några aspekter som författaren 

lyfter upp. Annestedt (2007) lyfter fram att läraren måste vara specifik för vad som ska 

observeras eftersom det inte är helt enkelt att se och höra allt i idrottshallen. För att 

utveckla detta menar författaren på att läraren behöver erfarenhet av olika aktiviteter 

som genomförs. Detta leder till att läraren utvecklar nya specifika färdigheter och att 

feedback som ges är relevant i förhållande till vad idrottsläraren vill att eleverna ska lära 

sig.  

 

3.4.2 Fördelar och nackdelar 

Enligt Hattie och Timperley (2007) är feedback ett effektivt verktyg för att främja 

elevernas lärande, men att det kan ge både en positiv och negativ effekt. Författarna 

menar på att det är upp till läraren att se till att förutsättningarna blir så bra som möjligt 

för eleverna. Feedback som ges till eleverna kan se olika ut och eleverna påverkas olika, 

kan vara antingen negativt eller positivt beroende på hur eleverna tar feedback. Vidare 

förmedlar de en intressant aspekt att lite forskning har gjorts angående feedback i 

skolverksamheten trots att feedback kan ha stor påverkan på barns utveckling. Elevernas 

motivation och engagemang höjs om feedback är i positiv bemärkning, det är alltså 

viktigt att eleverna har en förståelse till den feedback som förmedlas. Black och Wiliam 

(1998) förmedlar att det är viktigt att de uppsatta målen är rimliga så att eleverna inte 

ger upp, men de ska ändå vara utmanande uppgifter så att feedback kan användas som 

en vägledning. Författarna poängterar även att det är betydligt enklare att se elevernas 

styrkor och svagheter för att läraren ska kunna anpassa sin undervisning efter elevers 

behov och förutsättningar. Däremot förmedlar de en nackdel där eleverna kan se sina fel 

när de exempelvis gjort ett test kan få en negativ påverkan. Författarna menar då på att 

detta kan lösas men att relationen till eleverna spelar stor roll, eleverna måste vara 

medvetna om sina svagheter för att kunna förbättra dem.  En annan intressant aspekt 

som Black och Wiliam poängterar är att skulle man ge eleverna feedback skriftligt och 

provets resultat så är sannolikheten stor att de ignorerar den skriftliga feedback och tittar 

enbart på resultatet vilket kan leda till negativ effekt. Vidare lyfter de fram att alla 

elever blir inkluderade genom de diskussioner som uppstår med feedback, att läraren för 

en dialog med sina elever och att elever använder sig av själv- och kamratbedömning 

har en stor betydelse i elevernas utveckling. En annan aspekt som lyfts fram är att 

frågorna som används när feedback ges är av kvalitet annars kan de få en negativ effekt 

bland elever menar Black och Wiliam (1998). 

  

Skolverket (2011c) förmedlar att det är en fördel om läraren är flexibel, med detta 

menas att läraren kan ändra sin undervisning beroende på hur eleverna upplever 

lektionerna. Formativ bedömning har en stor roll där eleverna får utvärdera lektionen 

och tillsammans med läraren diskutera lektionen. Black och Wiliam (1998) förmedlar 



 

 

 

13 

att vägen till att upptäcka elevers svårigheter kan se olika ut, det kan ske genom 

observationer, diskussioner samt skrivuppgifter och så vidare. Detta är viktigt för att 

möta eleverna på den nivå de befinner sig och läraren kan därmed anpassa 

undervisningen efter elevers behov och förutsättningar. 

  

Klapp (2010) stärker detta samtidigt som hon lyfter fram att eleverna kan se mönster då 

läraren undervisar på ett och samma sätt vilket kan leda till att eleverna tappar intresse. 

Hult och Olofsson (2011) förmedlar att formativ bedömning kan användas i olika 

sammanhang. Beck, Skinner och Schwabrow (2013) framhäver att eleverna själva får 

pröva på och bedöma sina förmågor och kompetenser för att se vad som kan förbättras. 

Detta för att eleverna ska utveckla sin självständighet och vara medvetna om sina 

styrkor och svagheter. Vidare belyser de även att eleverna får lära sig av varandra 

genom att ta del av klasskamraters strategier där de kan föra dialoger vid eventuella 

frågetecken. Läraren kan inte hjälpa alla på en och samma gång och då menar 

författarna på att det är bra att använda eleverna som en resurs för sin egna och 

klasskamraternas inlärning. 

 

3.4.3 Lärarrollen 

Vid arbetet med formativ bedömning har läraren en viktig roll för att kunna utveckla sin 

undervisning och elevernas kunskaper. En bra idrottslärare reflekterar över sin 

undervisning för att kunna göra eventuella förbättringar. Reflektion av den egna 

undervisningen kan och bör inte sluta, utan det är viktigt att reflektera kring syftet, 

innehållet samt arbetssättet för att ha tydlig struktur för idrottsundervisningen 

(Annerstedt 2007). En bra idrottslärare bör kunna skapa en diskuterande miljö, vara en 

bra observatör för vad som sker i praktiken, kunna utforma sin undervisning så att den 

blir betydelsefull för eleverna samt kunna ge respons till eleverna i form av feedback 

(Annerstedt, Peitersen och Rønholt 2001). Även Marshall och Wiliam (2006) talar om 

vikten av att läraren ska skapa en diskuterande miljö där läraren har i uppgift att vägleda 

eleverna. Extra viktigt är det att läraren visar ett engagemang och en drivkraft för att 

kunna skapa goda relationer med eleverna för att samtidigt öka förutsättningar till ett 

ökat kunskapsintag. Catálan (2013) framhäver att idrottsläraren bör vara lyhörd och 

samtidigt vara en god förebild. I samma moment bör läraren skapa en meningsfull 

undervisning för eleverna så att de kan delta och skapa egna kritiska och problematiska 

erfarenheter. Viktigt att påpeka är att kunskap är konstruerat av lärare och elever, inte 

endast av lärare till eleverna.   

 

Annerstedt, Peitersen och Rønholt (2001) menar på att de flesta eleverna har en positiv 

inställning till idrott och hälsa men det är inte alla som har en sådan uppfattning. Det 

finns elever som inte gillar ämnet alls och går till undervisningen med nästan en rädsla 

eller så struntar de i lektionen helt. Flera elever upplever idrottsundervisningen som 

meningslös och har oftast en inställning där de undrar varför de håller på med en viss 

övning. Detta innebär läraren måste känna till kunskapskraven och de mål som ställs på 

eleverna för att de ska förstå vad och varför de utför vissa uppgifter (Annerstedt 2007). 

Med andra ord behöver läraren ha en idrottsdidaktisk kompetens där praktik och teori 

kommer samspelar i förhållande till olika styrdokument. Det gäller för läraren att skapa 

sig förmåga att kunna reflektera över ämnesdidaktiska frågor som vad, hur, varför, för 

vem, i relation till olika mål (Larsson och Meckbach 2012). Detta stärks även av 

Lundahl (2014) som framhäver att läraren måste skapa sig en förmåga att kunna tolka 

och reflektera de olika styrdokumenten för att sedan utforma undervisningen ut efter de 
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olika målen som ställs på eleverna. Genom att skapa sig ämnesdidaktisk kompetens 

skapar läraren sig även en självsäkerhet för att kunna ge eventuella svar på elevers 

frågor och funderingar, samtidigt som läraren kan lyfta fram det väsentliga innehållet 

och göra det begripligt för eleverna (Annerstedt, 2007). 

 

För att kunna ge bra feedback som idrottslärare krävs det att läraren utvecklar en 

förmåga att observera. Att som lärare kunna observera är oerhört viktigt i ett praktiskt 

ämne som idrott och hälsa (Annerstedt, Peitersen och Rønholt, 2001: Annerstedt, 2007: 

Lundahl, 2014), detta eftersom eleverna oftast utför rörelser på mindre än en sekund, 

och då krävs det att idrottsläraren är oerhört observant. Genom att kunna göra bra 

iakttagelser, menar Lundahl (2014) att läraren samtidigt kan ge bra återkoppling till 

eleverna. Att vara en bra observatör innebär att läraren kan få en inblick i elevers 

svårigheter och styrkor och då kan formativ bedömning tillämpas på ett bra sätt då 

läraren har kännedom och kan anpassa undervisningen efter elevernas behov och 

förutsättningar. Detta är viktigt för en lärare måste hantera olika situationer som kan 

uppstå eftersom klasserna idag består av fler elever. Desto bättre en lärare klarar av 

detta desto lättare blir det att nå ut till eleverna samtidigt som kunskapsintaget ökar 

(Black och Wiliam, 1998).  

 

3.4.4 Själv- och kamratbedömning 

Marshall och Wiliam (2006) förmedlar att den formativa bedömningen behöver inte 

enbart göras av läraren utan att eleverna själva bedömer varandra. Själv- och 

kamratbedömning ses som en viktigt del i ett formativt arbetsätt (Skolverket, 2007). 

Skolverket (2011c) förklarar begreppen självbedömning och kamratbedömning, 

självbedömning innebär att eleverna själva får utvärdera kvaliteten av sin prestation där 

eleven själv avgör hur pass väl de har nått upp till målen specifikt för ett område. Här 

kan eleverna själva avgöra ifall de behöver göra om och förbättra vilket stärker 

elevernas arbetsprestationer och deras lärande. I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011a) går det att utläsa att 

självbedömning kopplas samman med begreppet självstyrning vilket innebär att 

eleverna själva förbättrar förmågan att planera och bedöma sitt eget lärande vilket är ett 

mål som ska uppnås.  Hult och Olofsson (2011) poängterar att detta görs för att eleverna 

själva ska utveckla förmågan att bedöma kvalitén på det som de sjäva gör. På så sätt 

menar författarna att det ska bli enklare för eleverna att skapa en större förståelse för 

vilka mål som ska uppnås. Om detta inte skulle fungera och eleverna inte får tänka och 

kommunicera med andra elever gällande formativ bedömning så kan det leda till att 

eleverna får allt i handen av läraren och blir därmed inte utmanade att vara 

självständiga.  

 

Skolverket (2011c) lyfter även fram begreppet kamratbedömning som handlar om att 

eleverna ska bedöma sina klasskamrater. Fördelen med detta är att eleverna kan lära sig 

nya strategier samtidigt som de i vissa fall kan avlasta läraren och återkoppling ges 

kontinuerligt. Problemet som kan uppstå är att läraren behöver tillsammans med 

eleverna tränar på att använda dessa typer av bedömningar så att eleverna blir medvetna 

om vilka mål som ska uppnås och hur dem ska uppnås. Eleverna är vana vid att bli 

bedömda av lärarna så dessa metoder kräver tid och engagemang av framförallt läraren. 

Skolverket (2007) lyfter fram betydelsen av själv- och kamratbedömning, att eleverna 

ska utveckla sin förmåga att bedöma sina och andras resultat i förhållande till sina 

förutsättningar för att samtidigt skapa sig en förståelse för undervisningen. Samtidigt 
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påpekas själv- och kamratbedömning som ett sätt att stärka elevernas förmåga att 

utvecklas. Catalan (2013) poängterar att för att kunna uppnå en själv- och kamrat- 

bedömningsprocess är det viktigt att läraren skapar en gemenskap i klassrummet där 

bedömningsprocessen ska vara en del av elevernas arbete. Klapp (2010) menar att 

eleverna måste få en möjlighet att träna på att värdera sin kunskap för att stärka sin tillit 

om sig själva. Samtidigt poängterar författaren att eleverna måste kunna ta eget ansvar 

för sitt lärande genom att värdera själva vad de behöver träna på utan att läraren ständigt 

ska påpeka det åt dem. Däremot skriver Taylor (2013) att själv- och kamratbedömning 

kan vara opålitligt eftersom eleverna kan sakna en förmåga att kunna utvärdera sig 

själva. Däremot påstår Klapp (2010) att det är upp till läraren att skapa ett förtroende 

mellan lärare och eleverna där det samtidigt är upp till läraren att skapa möjligheter för 

eleverna att kunna bedöma och utvärdera sig själva. Klapp (2010) förmedlar att eleverna 

själva måste ta ansvar för sitt eget lärande. Författaren poängterar att läraren kan 

använda sig av matriser där eleverna själva får värdera sina förmågor och kompetenser.  

 

3.5 Summativ bedömning 

Black och Wiliam (1998) skriver om begreppet summativ bedömning som oftast 

kopplas samman med ett test eller ett betyg där eleverna inte får någon feedback. Hult 

och Olofsson (2011) förmedlar sin syn på begreppet summativ bedömning där eleverna 

gör ett prov där betygen i stor del hänger på hur de presterar. Annerstedt, Peitersen och 

Rønholt (2001) lyfter fram begreppet produktutvärdering som kan kopplas till summativ 

bedömning där läraren stämmer av vad eleverna lärt sig efter ett avslutat område, vilket 

även stärks av Fisette och Franck (2013). Detta sker till stor del formellt i 

idrottsundervisningen menar författarna på. Newton (2007) framhäver summativ 

bedömning som ovanstående författare, däremot påpekar författaren att summativ 

bedömning idag kan användas formativt, då summativ bedömning tappat sin mening. 

Vid t.ex. prov så får eleverna feedback på vad som var bra och vad som kan utvecklas 

istället för att enbart se resultatet. 

Klapp (2010) menar på att summativ bedömning sker till stor del i nationella proven, 

internationella analyser samt högskoleprov. Dessa bedömningar kopplas samman med 

vad eleven kan för stunden menar författarna på, det är många aspekter som spelar in så 

som elevens hälsa och så vidare. Vidare lyfter författaren fram att nationella proven kan 

ta skepnad i ett formativt- respektive summativt förhållningssätt. För att det ska ske 

summativt så sker det på en kommunal nivå där statistik bildas. Formativt sker på en 

individuell nivå där eleverna får feedback för att utvecklas menar författaren. Hult och 

Olofsson (2011) lyfter fram aspekten att kunskap är ett begrepp som tolkas olika 

beroende på vad läraren själv anser som värdefull kunskap som ska nås ut till eleverna. 

Vidare förmedlar författarna att prov, diagnos eller test kan ske formativt eller 

summativt, men att det i slutändan alltid blir summativt då ett betyg ska sättas. En annan 

intressant aspekt som nämnts är hur väl de prov, tester eller diagnoser som läraren 

framställer, mäter det läraren vill att eleverna ska få med sig. Fördelen med summativ 

bedömning, enligt Black och Wiliam (1998), är att det inte går att undvika summativ 

bedömning. Med denna typ av bedömning har läraren underlag vid samtal med 

vårdnadshavare. Flera författare (Newton, 2007; Klapp, 2010; Hult och Olofsson 2010) 

lyfter fram att summativ bedömning kan även användas formativt för att vägleda och 

främja eleverna på bästa sätt möjliga vis.  
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3.6 Formativ och summativ bedömning i samspel 

Hult och Olofsson (2011) lyfter fram att lärare har i alla tider gett eleverna bedömning 

och kommentarer under arbetets gång. Författarna förmedlar att det är framförallt på 

2000-talet som bedömningar fått en större vikt i skolan. Vidare framhäver författarna 

betydelsen att formativ bedömning ska användas för att elevers resultat ska bli så bra så 

möjligt tills det är dags att använda sig av den summativa bedömningen. Skolverket 

(2011c) understryker att formativ och summativ bedömning ska användas i samspel. 

Däremot lyfter de fram att problem kan uppstå om läraren inte är tydlig med vilket 

bedömningssätt som ska användas redan när ett område presenteras. ”En aspekt av detta 

dilemma kan vara att lärare upplever sig vara både ”coach’’ och ”domare” i sitt arbete 

med eleverna” (Skolverket, 2011c:17). 

Klapp (2010) förmedlar att läraren har mer ansvar idag än ett par decennier tillbaka då 

bland annat ett nytt betygsystem har införts och även att betyg sätts i årskurs sex. 

Summativ bedömning har haft ett större inflytande i skolverksamheten men successivt 

så har formativ bedömning fått en större roll. Författaren poängterar att 

bedömningsprocessen kräver fler steg, med detta menar hon att elevernas arbeten ska 

tolkas, analyseras, dokumenteras samt elevernas prestation i klassrummet ska 

observeras. Skolverket (2007) poängterar att formativ bedömning alltid slutar 

summativt, det vill säga genom ett betyg. Klapp (2010) förmedlar även att det är viktigt 

att läraren ifrågasätter sig själv och överväger vilken bedömningsmetod som fungerat 

bäst i det aktuella området.  

3.7 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet har sin grund i kommunikationen mellan människor där 

Vygotskij har stort inflytande på lärandet inom detta perspektiv. Han ansåg att via 

kommunikation och samspel med andra blir människan delaktig i sin 

kunskapsutveckling (Säljö 2000; Liberg, Lundberg & Säljö 2010). I detta perspektiv är 

människan under ett evigt lärande där utvecklingen sker i samband med andra i olika 

situationer. Utveckling och lärande är en progression som sker kontinuerligt under 

människans liv. Dessa aspekter är något som stämmer överens med arbetet med 

formativ bedömning (Black & Wiliam 1998; Lundahl 2014). 

I ett sociokulturellt perspektiv är kunskaper inte något som individen har i 

form av färdigförpackade enheter som är lagrade i ett förråd… All den 

information som finns lagrade i böcker, och som individen kan ha tagit till 

sig, är exempelvis inte kunskap i sig… Kunskap är något som man 

använder i sitt handlande i vardagen och en resurs med vars hjälp man löser 

problem, hanterar kommunikativa och praktiska situationer på 

ändamålsenliga sätt. (Säljö 2000:125) 

Kunskaper visas i handlingar med interaktion med andra i olika situationer. Det är 

viktigt inom det sociokulturella perspektivet att man som lärare vägleder och hjälper 

eleverna att komma vidare i sin utveckling. Detta kan göras i form av kommunikation i 

olika sammanhang. Just att vägleda och hjälpa eleverna har läraren ett ansvar i arbetet 

med formativ bedömning (Marshall & Wiliam 2006) där kommunikation har en 

betydelsefull funktion för elevernas utveckling i det formativa arbetssättet (Jönsson 

2010). Ett begrepp som kopplas samman med det sociokulturella perspektivet är den 

proximala utvecklingszonen. Denna utvecklingszon handlar om att människor utgår 
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ifrån tidigare erfarenheter där de genom dessa erfarenheter utvecklar nya kunskaper. 

Detta sätt att se på lärande kopplas samman med Vygotskijs syn på lärande, att lärandet 

sker i en ständig process (Liberg, Lundberg, Säljö 2010). Detta synsätt att se på lärande 

hör samman med det formativa arbetet.  
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4 Metod 
Under denna rubrik kommer val av metod, urval, genomförande, bearbetning av data 

samt etiska överväganden att presenteras. 

 

4.1 Val av metod 

Denna studie är baserad på en kvalitativ undersökning. En kvalitativ undersökning 

innebär att gå in på djupet för att få en ökad förståelse för ett visst område. Den 

kvalitativa undersökningen kopplas oftast samman med olika former av intervjuer, 

observationer och dokument (Denscombe 2009). I denna studie är metoden intervju i 

fokus och de tog mellan 20- och 45 minuter att genomföra. 

 

4.1.1 Intervju 

En intervju används bland annat för att få en djupare inblick på hur olika personer 

tänker i vissa situationer. Dessa personer kan vara lärare, elever samt föräldrar 

(Björkdahl-Ordell & Dimenäs 2007). Vid en intervju är det oftast forskaren som styr 

samtalet men hur mycket forskaren ska styra beror mycket på vilken intervjumetod som 

används. Denscombe (2009) menar däremot att det ligger underförstått att det är 

forskaren som leder dialogen.  

 

Denscombe (2009) framhäver olika typer av forskningsintervjuer. Han nämner 

strukturerade intervjuer som "innebär att forskaren har en mycket stark kontroll över 

frågornas och svarens utformning" (Denscombe 2009:233). Forskaren som använder sig 

utav denna forskningsintervju har i förväg formulerat frågor och svarsalternativen är 

begränsade. Ostrukturerade intervjuer innebär att forskaren ställer öppna frågor där 

respondenten får utveckla sina tankar fritt (Bryman 1997; Denscombe 2009). I den här 

studien har semistrukturerade intervjuer använts som innebär att intervjuaren har några 

färdiga frågeställningar som ska behandlas och diskuteras. Även om intervjuaren har 

vissa områden klara som ska behandlas under intervjun så ska han eller hon fortfarande 

vara flexibel. Samtidigt ska svaren vara öppna där fokus ligger på den intervjuade som 

får utveckla sina tankar och åsikter (Denscombe 2009).  

 

En anledning till valet av metoden intervju är att vi anser att denna metod är mest 

lämplig för våra frågeställningar. Metoden anser vi besvarar våra frågeställningar bäst 

där lärarnas tankar och åsikter har en stor betydelse. Syftet är att undersöka några 

lärares arbete med formativ bedömning inom idrott och hälsa och därför är lärarnas 

erfarenheter, tolkningar samt resonemang viktiga aspekter för denna studies resultat. 

 

4.2 Urval 

Studien baseras på intervjuer med fem idrottslärare i årskurs 4-6. Dessa lärare har valts 

ur ett bekvämlighetsurval då dem är ”de första som finns till hands” (Denscombe 

2009:39). I detta fall har ett bekvämlighetsurval gjorts utifrån ett geografiskt perspektiv 

vilket innebär att lärarna är nära till hands. Olika skolors hemsidor besöktes för att få 

kontakt med idrottslärare på de olika skolorna. Utefter det kontaktades idrottslärarna där 

fem lärare gav positiva svar till intervju. Viktigt att påpeka är att två av dessa utvalda 

lärare kände vi sedan tidigare vilket kan ses som ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 

2009). Att lärarna skulle ha behörighet för ämnet idrott och hälsa var ett krav för denna 

studie. Ett annat krav är att de utvalda idrottslärarna känner till begreppen formativ och 
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summativ bedömning. De utvalda lärarna är en blandning av män och kvinnor och har 

jobbat som idrottslärare mellan ett och tolv år. Samtliga lärare har fått fiktiva namn i 

denna studie. Alla lärare arbetar på olika skolor runt om i Småland. 

 

Tabell 1: Översikt om informanterna 

  

Idrottslärarens fiktiva namn Antal år som idrottslärare 

Per 6 

Karin 1 

Sven 9 

Markus 12 

Maria 3 

 

4.3 Genomförande 

En pilotstudie utfördes innan intervjuerna genomfördes för att kontrollera att frågorna 

fungerar bra (Bryman 1997). Efteråt lades någon fråga till som kom fram under 

intervjun. Pilotstudien kommer att användas i denna studie eftersom vi finner intervjun 

betydelsefull. 

 

Respondenterna kontaktades via e-mail och tillfrågades om de kunde tänka sig att delta i 

studien. I mailet framgick det vad vårt syfte var med studien och att vi ville intervjua 

dem angående formativ bedömning. Vi kontrollerade med idrottslärarna ifall de arbetar 

med någon form av formativ bedömning och de som ställde upp på intervju är de som 

även arbetar med formativ bedömning i undervisningen. Denscombe (2009) framhäver 

fallstudie som är en undersökning vars syfte är att få djupare kunskaper om det 

forskaren väljer att undersöka. Vidare förmedlas att vid sådan undersökning kan olika 

metoder användas där intervju är en av de metoderna som kan användas. Viktigt att 

påpeka är att vid datainsamling är syftet viktigt att ha i åtanke för att enklare kunna 

genomföra undersökningen(Denscombe 2009), vilket tidigare har förklarats under 

rubriken val av metod.  

 

4.3.1 Intervju 

Intervjuerna genomfördes enskilt tillsammans med informanterna. I början av intervjun 

ställdes mer allmänna frågor som hur länge informanten arbetat som idrottslärare och 

hur länge de arbetat på skolan. Detta för att lätta upp stämningen och skapa en trevlig 

atmosfär. Vidare fortsatte intervjun med frågorna från intervjuguiden där en mer öppen 

fråga kring bedömning ställdes. Detta mer för att starta intervjun med en enklare fråga 

men även se ifall någon form av formativ bedömning nämns. Därefter fortsatte intervjun 

med mer djupgående frågor kring formativ och summativ bedömning, främst formativ.  

 

Vid intervjutillfällena spelades samtalen in och anledning till detta var för att, dels för 

vår egen del att undvika att anteckna under intervjun men även för att skapa en fri 

känsla för den som blir intervjuad. Detta stärks även av Denscombe (2009) som skriver 

att vid början av en intervju bör samtalet spelas in. Det är även viktigt att förmedla att 

inspelningen är konfidentiell och kommer att förstöras. Detta är något som samtliga 

respondenter fick information om. 
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Som sagt använde vi oss av olika frågor (bilaga A) som kopplas till vårt syfte, eftersom 

studiens syfte är att få en inblick kring några lärares arbete med formativ bedömning. 

Under intervjun försöktes inga svar att tvingas fram utan frågorna ställdes på ett mer 

övergripande sätt. Vid intervjutillfället användes även vid olika tillfällen 

uppföljningsfrågor, dels för att vi som intervjuare skulle visa intresse för svaren men 

även för att intressanta funderingar framkom utifrån svaren som respondenterna gav. 

Johansson och Svedner (2010) framhäver att vid intervju ska frågorna vara korta samt 

lätta att förstå vilket vi la märke till när pilotstudien genomfördes. 

 

4.4 Bearbetning av data 

Det första som skedde vid bearbetning av data var bland annat att alla intervjuer 

transkriberades ordagrant för att finna struktur samt lämpliga teman för resultatet. Vid 

bearbetning av data krävs det att finna teman, enligt Denscombe (2009). Författaren 

menar att det är upp till de som forskar att finna dessa olika teman för att på så sätt 

kunna komma fram till vad som hör ihop med vad och på så sätt komma fram till 

resultaten som kan föras vidare.  

 

Vidare har samtliga transkriberade intervjuer analyserats ytterligare genom bland annat 

att läsa igenom samtliga transkriptioner för att sedan finna teman. Detta har gjorts 

genom bland annat färgkodning som innebär att likheter och olikheter har strukits under 

kopplade till studiens frågeställningar. Genom att göra dessa färgkodningar har olika 

mönster strukturerats upp och utifrån dessa mönster har olika teman sammanställts. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) poängterar att den som forskar måste ha kunskap om 

individskyddskravet. De fyra principer i individskyddskravet är samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, informationskravet samt nyttjandekravet. Dessa fyra principer är 

till för att skydda och respektera dem personer som deltar i någon form av 

undersökning. I denna studie har lärarna fått information om konfidentialitetskravet och 

att de förblir anonyma. Lärarna som deltog har samtyckt till att vara med i studien. 

Vidare förmedlas det om informationskravet vilket innebär att alla deltagare ska bli 

informerade om undersökningens syfte och att deras deltagande är frivilligt. 

Nyttjandekravet innebär att det materialet som samlas in kommer att endast användas 

till denna studie. Lärarna som kontaktades förblir anonyma och har via mailkontakt 

blivit informerade om de fyra principerna. Detta är något som samtliga respondenter 

dessutom fått information om innan intervjun startades. När studien är klar kommer 

intervjumaterialet att förstöras.  

 

4.6 Kvalitetskriterier 

Här nedan framställs olika kriterier om studiens pålitlighet, överförbarhet, trovärdighet 

och objektivitet. 

 

4.6.1 Pålitlighet 

Denscombe (2009) påtalar att en kvalitativ studie bör vara pålitlig vilket innebär att två 

eller flera olika forskare som utför samma studie ska få fram liknande resultat vilket vi 

har kommit fram till. Denna studies resultat stämmer överens med tidigare forskning 

vilket kan öka pålitligheten.  För att det ska vara möjligt beskriver Bryman (1997) att 

det är extra viktigt att inte utelämna några delar i resultaten, metoden och att studien bör 
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beskrivas noga. De beslut som forskaren tar bör istället analyseras och argumenteras för. 

Olika argument för bland annat metoddelen samt analys- och resultatdelen bör finnas 

med vid genomförandet för att öka pålitligheten i studien vilket har gjorts i denna 

studie. 

 

4.6.2 Överförbarhet 

Kvalitativa studier undersöker vanligtvis ett litet urval och då kan det bli svårt att 

generalisera sina resultat och slutsatser menar Bryman (1997), vilket kan minska 

överförbarheten för denna studie. Författaren poängterar även att generaliserbarheten 

kan öka ifall intervjuerna gjorts på olika platser, vilket är fallet i denna studie. Däremot 

är vi medvetna om att samtliga intervjuer är genomförda i samma kommun vilket 

minskar överförbarheten.  

 

4.6.3 Trovärdighet 

Johansson och Svedner (2010) framhäver att genom intervjun kan forskaren få fram en 

mer djupgående information som stärker trovärdigheten för forskningen, vilket kan 

kopplas till denna studie. Bryman (1997) menar att det är svårt att se och uppfatta en 

person utifrån dennes tankar och åsikter. Därför är det extra viktigt för forskaren att vara 

extremt noga med att bearbeta intervjuarens svar. I denna studie har detta gjorts genom 

att spela in samtalen med respondenterna vilket har underlättat arbetet med att 

transkribera respondenternas svar. Detta kan ha ökat trovärdigheten.   

 

4.6.4 Objektivitet 

Denscombe (2009) beskriver att vid intervju är det viktigt att vara objektiv för att inte 

tvinga fram några svar från respondenterna, vilket har gjorts i denna studie, speciellt 

genom att undvika "varför-frågor" som enligt Johnsson och Svedner (2010) ger 

möjlighet till mer spontana svar. Däremot påpekar Denscombe (2009) att det är svårt att 

helt vara objektiv vid kvalitativ data eftersom forskarens tankar och åsikter kan påverka 

studien och intervjuerna.  
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5 Resultat 
Här nedan presenteras resultaten för denna undersökning. Resultatet är upplagt på så vis 

att studiens frågeställningar redogörs var för sig där olika kategorier har framställts 

under varje frågeställning. I den första delen redogörs lärares resonemang och 

tolkningar kring begreppet formativ bedömning. I den andra delen redogörs konkreta 

exempel på hur dessa lärares arbete med formativ bedömning kan se ut i praktiken.  

 

5.1 Lärares tolkningar och resonemang gällande formativ bedömning 

 

5.1.1 Bedömning rent generellt  

Bedömning är något som anses svårt enligt samtliga lärare. De poängterar att det är 

svårt att se alla elever under idrottslektionen då det är 25-30 elever i rörelse. Samtliga 

lärare påpekar även att det är elevernas rörelser som ska bedömas. Sven framhäver 

vikten att finna olika strategier för att eleverna ska kunna få en så likvärdig bedömning 

som möjligt. Markus lyfter fram betydelsen av att lära känna sina elever vid bedömning 

eftersom det då blir lättare att finna dessa olika strategier. Det här med att lära känna 

sina elever är en betydelsefull aspekt som lärarna framför. Vid bedömning poängterar 

han att:  

 

Man vill ju se det bästa från varje elevs sida för att gynna dem och inte se 

det som är dåligt för att stjälpa dem. (Markus) 

 

Genom att lära känna eleverna under en längre period menar lärarna att de enklare kan 

anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov. 

 

5.1.2 Formativ bedömning 

Lärarnas tolkning av formativ bedömning skiljer sig inte mycket åt. Per tolkar begreppet 

som en under tiden bedömning som hela tiden är framåtsyftande. Han ser det som en 

utvärdering där eleven är i fokus. 

 

…var ligger du just nu, vad behöver du träna på, ja medvetengöra vad dom 

ligger för eleverna så att dom är medvetna om var dom behöver fokusera 

på. (Per) 

 

Karin ser formativ bedömning som ett redskap. Hon påpekar betydelsen av att jobba 

under en längre period, där hon kan följa elevernas utveckling och förbereda dem för de 

mål som ställs på dem. 

 

Genom en långsiktig planering och då tänker jag att man verkligen ska 

tänka till så att, att man gör det så bra så möjligt för eleven för att de får 

träna på just dem momenten som sen kommer att återkomma. (Karin) 

 

Sven beskriver det som att hitta lärandet under tiden och inte bara ha prov och tester. 

Han poängterar att fokus ska ligga på att vad eleverna ska lära sig och hur de ska nå dit. 

Detta kan göras genom att individanpassa undervisningen, menar Sven. Markus 

framhäver formativ bedömning som ett sätt att ge feedback till eleverna under arbetets 

gång där han beskriver det som en vägledning, vilket även stärks av Maria.  

 



 

 

 

23 

5.1.3 Kunskapskraven 

Lärarnas tolkningar av kunskapskraven skiljer sig åt eftersom det är upp till varje lärare 

att tolka dem. Markus upplever att vissa delar i kunskapskraven är svåra att förhålla sig 

till. Markus poängterar att t.ex. begreppet komplexa rörelser kan vara svårt att förklara 

för eleverna då begreppet har olika betydelser i olika sammanhang. Maria och Markus 

anser även att området orientering är svårt att bedöma. Maria menar att det är en fri 

tolkning gällande orientering där hon exempelvis lyfter fram vad som menas med 

begreppet i närområdet. Markus grunnar på vart gränserna mellan betygen E, C och A 

går. Han ställer sig frågan ifall läraren ska ställa ut tre olika banor för de olika nivåerna 

där eleverna själva får välja vilken bana de vill.  

 

Karin påpekar att antingen är kunskapskraven svårtolkade eller enkla beroende på 

vilken inställning läraren har. Med detta menar hon att läraren kan resonera kring 

kunskapskraven för mycket och risken är att läraren arbetar ihjäl sig. Istället lyfter hon 

fram att läraren resonerar för att sedan pröva och slutligen utvärderar sitt arbete för att 

utveckla och förbättra undervisningen.  Hon poängterar att hon endast har varit ute på 

fältet i ett år och allt hon gör, gör hon för första gången. Hon menar att hon inte vill 

överarbeta och överanalysera allting utan att det är enklare pröva på för att sedan 

utvärdera och se vad som kan göras bättre.  

 

Per framhäver en viktig aspekt kring bedömning, att många påpekar att det är 

förmågorna som ska bedömas, men vilket enligt Per inte stämmer. Han menar att: 

 

Det är kunskapskraven som är betygsdelen, och centrala innehållet är det du 

ska möta. (Per) 

 

Samtidigt är det viktigt att betona att majoriteten av lärarna anser att det har blivit 

enklare att tolka kunskapskraven efter hand som de arbetat som lärare. 

 

5.1.4 Lärarens ansvar 

Samtliga lärare poängterar att det är läraren som har det yttersta ansvaret vid 

bedömning. Per framhäver vikten av att eleverna vet vad de bedöms i. Han menar att 

om läraren endast utgår från kunskapskraven kommer ingen elev att förstå, utan läraren 

måste dela in kunskapskraven och anpassa språket efter elevernas nivå. Han fortsätter 

med att påpeka att en elev som vill ha ett A, men som kanske inte kommer uppnå till det 

betyget, måste fortfarande få möjligheten att nå upp till det högsta betyget. Det går inte 

bara att utgå ifrån att eleven blivit bättre, utan eleven måste faktiskt klara av det som 

står i kunskapskraven, och där har läraren ett stort ansvar. Detta beskriver Per på 

följande vis: 

 

Men det har ju varit vissa också som tycker att man ska sätta betyg utifrån 

egen utveckling och de, de, eller för mig inte är sant. För jag menar, en elev 

kan ju utvecklas jättemycket men har den inte uppnått högre kunskapskrav 

än de, aa eller, än vad den ligger på just då, då kan man inte ge den högre 

betyg bara för att den har en högre utveckling. (Per) 

 

Detta styrks även av Karin som samtidigt påpekar att det är upp till läraren att göra en 

rättvis bedömning.  Detta kan göras, enligt Markus, genom att läraren är öppen för 

lärandet via ett samspel med eleverna. Via samspelet mellan lärare och eleven kan det 
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bli enklare för läraren att finna metoder som förhoppningsvis når ut till alla elever, 

menar Sven.  Här påpekar Maria att positiv feedback är viktigt för elevernas motivation 

och utveckling, vilket även samtliga lärare framhäver som en viktig aspekt.  

 

5.1.5 Elevens ansvar 

Samtliga lärare är överens om att läraren har det yttersta ansvaret vid bedömning. 

Däremot påpekar Sven att eleverna har ett ansvar att vara där och vara öppna för 

lärande, för annars blir inget gjort. Han säger att det: 

 

Spelar ingen roll hur mycket läraren undervisar, påtalar och ger tips och 

så vidare om inte eleverna är mottagliga för det. (Sven) 

 

Detta understryks av samtliga lärare där Karin menar att eleven har ett ansvar att 

lyssna och ta till sig och viljan att lära sig. På detta sätt anser hon att eleverna får 

en bedömning som känns rättvis mot dem själva. Även Markus talar om att 

eleven har ett ansvar att vilja utvecklas där eleverna har ett ansvar att våga fråga 

om sin utveckling. Just att eleverna kommer fram och frågar om sin utveckling i 

ämnet idrott och hälsa är något Maria anser är viktigt för elevernas lärande. Hon 

menar att eleverna har rätt att ifrågasätta varför de gör som de gör och varför blir 

det som det blir. Hon lyfter fram ansvarssamhället som innebär att lära sig att ta 

ett eget ansvar.  

 

5.2 Analys av första frågeställningen 

Lärarnas tolkning och resonemang kring begreppet formativ bedömning skiljer sig inte 

mycket åt jämfört med varandra och den tidigare forskningen. De beskriver formativ 

bedömning som en under tiden bedömning som sker under en längre period där syftet är 

att ge kontinuerlig feedback som ska vara framåtsyftande vilket även Hult och Olofsson 

(2011) styrker. En av lärarna beskriver formativ bedömning som ett sätt att 

medvetengöra eleven vilket även stärks Wallberg (2013) och Lundahl (2014) som 

framhäver att både lärare och elever bör känna till de krav och mål som ställs på dem. 

En annan lärare påpekar att formativ bedömning ses som ett redskap för elevernas 

utveckling. Detta är även en aspekt som William och Marshall (2006) anser vara 

betydelsefull för att främja elevers utveckling.  

 

Samtliga lärare anser att bedömning är svår i just ämnet idrott och hälsa för att det är 

svårt att se alla elever i rörelse under en idrottslektion. Detta framhävs även av 

Annerstedt, Peitersen och Rønholt (2001) som belyser vikten av att som lärare kunna 

observera i ett praktiskt ämne som idrott och hälsa, då eleverna oftast utför rörelser på 

mindre än en sekund, vilket även Lundahl (2014) förmedlar. Lärarna poängterar att 

bedömningen underlättar ifall läraren har skapat goda relationer med eleverna, på så sätt 

blir det enklare att anpassa efter elevernas behov och förutsättningar, vilket även stärks 

av Marshall och William (2006). Att skapa goda relationer är en betydelsefull del enligt 

lärarna vilket även är en viktig aspekt som Skolverket (2011a) lyfter fram. Dessa 

relationer grundar sig på att läraren visar engagemang i elevernas utveckling samt deras 

intressen menar samtliga lärare.  

 

Lärarna påpekar att det är läraren som har det yttersta ansvaret vid bedömningen. En av 

lärare lyfter fram betydelsen av att eleverna förstår vad som förväntas av dem, vilket 

Annerstedt (2007) påpekar. Enligt lärarna är det upp till läraren att tolka de 
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kunskapskrav som står skrivna och göra det till sitt egna för att eleverna ska kunna 

förstå dem. Detta är något som Svennberg, Mechbach och Redelius (2014) lyfter fram 

där de förmedlar att tolkningarna av kunskapskraven kan skilja sig åt vilket kan leda till 

att eleverna blir bedömda utifrån fel kriterier. Alla lärare är överens om att läraren har 

ett stort ansvar men menar samtidigt att det är även upp till eleven att ta ett eget ansvar 

för sitt eget lärande. Lärarna påpekar att det inte spelar någon roll hur mycket läraren 

undervisar, påpekar, påtalar och ger tips om inte eleverna är öppna för det. Skolverket 

(2011a) belyser just aspekten kring att eleverna tar eget ansvar för sitt eget lärande. Där 

det står att "undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att 

planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter" (Skolverket, 2011a:51). 

Däremot är det upp till läraren att vägleda dem dit. 

 

5.3 Arbetet med formativ bedömning 

 

5.3.1 Formativ bedömning i praktiken 

Per säger att den formativa bedömningen sker kontinuerligt i ett framåtsyftande 

perspektiv. Han utgår ifrån var eleven ligger nu i förhållande till kunskapskraven samt 

vad eleven behöver utveckla där han ständigt försöker medvetengöra eleven om dessa 

aspekter. Han påpekar även att, i och med att han har eleverna från årskurs ett, så 

underlättar arbetet med den formativa bedömningen då han kan följa elevernas 

utveckling. Det är den ständiga feedbacken under arbetets gång som är det viktiga enligt 

honom. Karin framhäver att hon har en långsiktig planering där hon försöker förbereda 

eleverna för de krav som ställs på dem. Eleverna får träna på olika moment inom 

idrotten på en mer grundläggande nivå som sedan utvecklas med åren. Enligt Sven är 

det viktigaste att hitta delmål vid arbetet med formativ bedömning. Dessa delmål 

utvärderas efter vissa moment som t.ex. komplexa rörelser inom redskap. Hur långt har 

eleven kommit och vad kan han eller hon göra för att utvecklas. Detta kan göras genom 

att läraren och eleven har ett bra samarbete och en god kommunikation mellan varandra. 

Markus poängterar att det är viktigt att fokusera på vissa individer eller grupper i 

idrottsundervisningen, vilket stärks av samtliga respondenter, där de menar att det är 

svårt att se alla elever i rörelse under en och samma idrottslektion. Vidare ger Markus 

exempel på hur hans arbete med formativ bedömning kan gå till där eleverna får olika 

uppgifter. Dessa uppgifter kan vara t.ex. att de får hålla en egen dans eller ha egna 

träningsprogram till musik. Under dessa moment får eleverna feedback på vad som var 

bra och vad som kan utvecklas.  Han säger att: 

 

Men att få lite tid med eleven där man, oftast sker det när lektionen börjar 

eller är slut och många är på väg ut till omklädningsrummen, att man ber 

någon eller några stanna kvar och förklara en gång till att tänk på det här 

och sen visar... (Markus) 

 

Markus menar att lärare aldrig kan ge för mycket feedback till eleverna då det fyller en 

viktig funktion med den formativa bedömning. Maria lyfter även fram feedback vid sitt 

arbete med formativ bedömning. Hon berättar att hon för protokoll på vad eleverna kan 

och vad de behöver utveckla. Därefter anpassar hon undervisningen efter elevernas 

förmågor samt vad de behöver träna på. Under arbetets gång framhäver hon att hon 

försöker ge feedback till eleverna. 
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5.3.1.1 Videoinspelning 

Ett arbetssätt, som 4 av 5 lärare framhäver, vid formativ bedömning är videoinspelning.  

Det dessa lärare har gemensamt är att de filmar olika moment inom idrotten. Sven 

spelar in sina lektioner vid momentet dans eller andra rörelsemoment som han sedan 

kollar på i efterhand eftersom det är svårt att se samtliga elever samtidigt. Dessa 

inspelningar kan användas vid bedömning och utvärdering tillsammans med eleverna 

där de kan se vad eleverna behärskar och vad de kan behöva utveckla. Karin framhäver 

att videoinspelning vid dans är något som hon även använder sig av. Hon lyfter även 

fram att videoinspelning kan användas vid arbete med styrka. Där får eleverna göra 

egna styrkeprogram som de sedan utför. Hon berättar att vissa elever vid t.ex. situps, 

knappt anstränger sig men tror att deras rörelser är bra. Genom dessa inspelningar, 

menar Karin, att de kan visa vad eleverna gör för fel. Utöver dans använder sig Per av 

videoinspelning vid redskap inom idrotten. Med hjälp av dessa inspelningar kan han i 

efterhand se om eleverna vid t.ex. trampets, gör rörelserna med flyt eller stannar till för 

att det går för snabbt. Han menar att, med hjälp av videoinspelning så kan han vägleda 

varje elev efter deras behov och förutsättningar. Dessutom säger han att det är bra att ha 

videoinspelning då det är skönt att ha något extra att utgå ifrån istället för att ha den här 

luddiga anteckningen. Maria jämför videoinspelning inom idrott och hälsa med det 

skriftliga i andra ämnen. Hon menar att dessa inspelningar är som att ha elevernas 

resultat vid t.ex. matematikprov. Detta underlättar bedömningsprocessen då idrott och 

hälsa är ett fysiskt ämne. 

 

5.3.1.2 Samtala med elever 

Något som samtliga respondenter framhäver som en viktig del vid arbetet med formativ 

bedömning är kommunikationen mellan lärare och elever. Markus framhåller relationen 

mellan lärare och elev för att ha en god kommunikation. Han lyfter fram att dialogen 

med eleverna är betydelsefull för att medvetengöra eleven på var de ligger till och 

behöver utveckla vilket även styrks av Karin och Per. Per förklarar att 

kommunikationen kan användas som ett redskap för att utvärdera elevernas utveckling. 

Sven poängterar betydelsen av att kontinuerligt samtala med eleverna kring deras 

framsteg. Vad känner du att du vill utveckla och hur ska vi nå dit, att man hela tiden 

försöker hitta den kontakten med eleverna vilket även stärks av Maria. Men samtidigt 

påpekar Markus att samtal med eleverna inte endast behöver vara för att förklara vart 

eleverna ligger till i förhållande till kunskapskraven, utan det kan vara ett sätt för läraren 

att väcka ett intresse hos eleven för att det sportsliga. 

 

5.3.1.3 Kunskapskrav i praktiken 

Kunskapskrav är något som lärarna utgår ifrån och är en väsentlig del vid arbetet med 

bedömning. Karin framhäver programmet Schoolsoft där hon beskriver programmet 

som ett intranät där man har matrisen uppdelade i de olika kunskapskraven. Läraren 

fyller i ifall eleven har klarat av ett mål och eleverna kan själva se vad de har klarat av 

då de avklarade målen markeras med grön färg. Kunskapskraven är något som 

genomsyrar hela Pers undervisning. Han använder kunskapskraven vid planering av 

undervisning, vid bedömning samt även vid själv- och kamratbedömning. Vid 

bedömning använder han kunskapskraven som matris som han sedan diskuterar med 

eleverna. Han ser det som ett sätt att göra eleverna medvetna om deras 

kunskapsutveckling. Detta gör han genom att bryta ner kunskapskraven och på så sätt 

blir det enklare att diskutera detta med eleverna då de är uppdelade i olika områden och 

varje område blir tydligt för dem. Detta är något som även Markus använder sig av i sin 
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idrottsundervisning. Han säger att han tillsammans med eleverna går igenom 

kunskapskraven med hjälp av en matris som visar t.ex. på det här kunskapskravet ligger 

du på nivå E medan på det här ligger du på nivå A. Då menar Markus att det blir 

tydligare för eleverna då man samtidigt kan diskutera med dem om vidareutveckling. 

Per beskriver sitt arbete med kunskapskraven på följande vis: 

 

Aa och så använder vi kunskapskraven som matris vid självbedömning 

vilket gör att dom, vi kan stryka lite och följa. Här har du (eleven) visat 

ibland o ibland inte, så du är. Aa jag vet att jag behöver bli bättre på detta.  

Så de är just det här att det är framåtsyftande hela tiden, vart är du och vad 

behöver du bli bättre på. (Per) 

  

Det är viktigt att man som lärare tänker i framåtsyftande mening för att vägleda eleverna 

och görs genom att utgå ifrån kunskapskraven inom och idrott och hälsa vilket även 

stärks av Maria och Sven. 

 

5.3.1.4 Fördelar och nackdelar 

Brist på tid, att kunna sätta sig ner och samtala med alla elever i lugn och ro, är en 

aspekt som samtliga lärare framhåller som en nackdel. Speciellt om det är många elever 

samtidigt. Det är även svårt att hinna ge återkoppling till alla under en idrottslektion då 

det är svårt att fokusera på alla elever samtidigt.  

Helst skulle man vilja ge någonting till varje innan men jag känner att kan 

jag ge det till i alla fall 5-6 stycken varje gång så är det ju rätt bra och så 

får man försöka komma ihåg att, nu fick dem förra gången så nu får jag ta 

några nya denna gång, det tycker jag är svårigheten. (Markus) 

Fördelen är att han kan ge återkoppling till några elever men nackdelen är att det kan 

vara svårt att hålla koll på vem han gett återkoppling till. Även Maria påpekar att det är 

en fördel ifall läraren är engagerad i elevernas utveckling genom att vara observant och 

ge feedback.  

Några av lärarna framhäver att det är en fördel att bryta ner kunskapskraven till en nivå 

som är anpassad efter elevernas språk. Nackdelen med att inte bryta ner kunskapskraven 

kan vara att det kan bli luddigt för eleverna. Detta leder till att eleverna inte är medvetna 

om varför de fått det betyg de har fått. Detta innebär att eleverna inte vet vad de ska 

göra för att kunna utvecklas och nå ett högre betyg. Genom att bryta ner 

kunskapskraven blir det även enklare att individanpassa idrottsundervisningen, menar 

Sven. Det är en aspekt som han upplever som en fördel då eleverna enligt honom 

utvecklas mer.  

Samtliga lärare belyser vikten av att ständigt ge feedback till eleverna då det hjälper 

både läraren och eleverna. Elevernas motivation och intresse ökar samtidigt som läraren 

kan upprätthålla en god kvalité på sin idrottsundervisning. Detta ser dem som en stor 

fördel då elevernas kunskapsutveckling ökar.  

5.3.2 Samarbete med andra 

Samtliga lärare framhåller att samarbetet med andra t.ex. kollegor som en viktig aspekt, 

även om inte alla respondenter har någon idrottskollega att samarbeta med. Per, som har 

en idrottskollega som han kan samverka med, beskriver att hans (deras) arbete 
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underlättas enormt i och med att de är två som har hand om idrotten. Det underlättar 

speciellt vid bedömning då den ena kan leda lektionen och den andra kan observera. Det 

är en aspekt som han framhåller som svår, att vara ensam och leda en lektion samtidigt 

som han behöver observera. Han belyser även sambedömning som en positiv aspekt där 

han menar att de kan diskutera utifrån det dem sett. Detta kan leda till bra diskussioner 

ibland då dem ser saker på olika sätt. En risk som kan uppstå är att läraren  lätt kan bli 

ganska blind på sitt egna sätt att se på saker och ting, menar Sven. Då kan det vara bra 

att vara två inom idrotten, då han menar att fyra ögon alltid ser mer än två ögon. Han 

lyfter fram samarbete, speciellt vid eventuella videoinspelningar, där han kan visa 

videoklippen till en kollega och jämföra sin syn med kollegans syn. 

Markus lyfter fram att det är viktigt att föra en dialog med sin kollega där han samtidigt 

framhäver att dem försöker få med de olika betygsnivåerna i sin idrottsundervisning. 

Han menar samtidigt att det egentligen inte är något ämne idag som en lärare kan 

bedriva på egen hand, utan att en lärare behöver ha någon att diskutera med för att 

kunna hitta en gemensam väg. Maria berättar att hon inte har någon att diskutera med 

bedömning inom idrott och hälsa, men även hon framhåller vikten av att bolla idéer med 

andra. Hur såg du på den situationen, vad hade du gjort här och vad anser du var bra 

respektive mindre bra? Detta stärks även av Karin som säger att lärarna kan anpassa och 

dela upp undervisningen ifall de är två. Dessutom påpekar hon att det kan vara bra att 

vara ensam då det hon bestämmer gäller samtidigt som det inte blir några missförstånd.  

5.3.3 Själv- och kamratbedömning 

För att underlätta den formativa bedömningen är själv- och kamratbedömning något 

som några lärare använder i sin idrottsundervisning och belyser att det är viktigt för 

elevernas utveckling. Här har eleverna ett stort ansvar för sitt eget lärande. Per berättar 

att eleverna får göra en självbedömning genom att utvärdera sig själva utifrån 

kunskapskraven. Därefter sätter han sig ner med eleven och diskuterar vad han eller hon 

skrivit om sig själva. Han menar att detta är även ett sätt för honom att se ifall eleverna 

har förstått kunskapskraven. Däremot förekommer kamratbedömning inte speciellt ofta i 

hans undervisning då han menar att eleverna måste vara vana med att få kritik, vilket är 

svårt i den åldern. Karin använder sig inte av skriftlig självbedömning utan en mer 

muntlig själv- och kamratbedömning i praktiken. Vid olika aktiviteter, när eleverna får 

arbeta i grupper, kan det förekomma själv- och kamratbedömning då hon berättar att 

hon låter eleverna diskutera i sina grupper om vad som kan förbättras.  

Sven framhåller att i sin idrottsundervisning arbetar han mycket två och två med 

eleverna. Detta arbetssätt leder till att eleverna får observera varandras rörelser och ta 

lärdom av varandra. Samtidigt får eleverna utvärdera sig själva i och med att de jämför 

sina rörelser med sin klasskamrat. Detta arbetssätt är något som även Maria använder 

sig av, skillnaden är att eleverna gör det via videoinspelning där de får analysera sig 

själva och kamraterna. Hon påpekar dock att detta inte förekommer allt för ofta, men 

samtidigt förmedlar hon att detta är något som hon vill bli bättre på i sin 

idrottsundervisning. Markus använder sig av själv- och kamratbedömning genom att 

låta eleverna leda olika delar av idrottslektionen. Eleverna får visa sin planering och 

samtidigt förklara syftet med idrottslektionen. Därefter får kamraterna kommentera 

lektionen med vad som var bra och vad som kunde utvecklas.  
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5.3.4 Summativ bedömning 

Summativ bedömning är något som samtliga lärare använder sig av, men påpekar att de 

används i ett formativt syfte. Karin framhäver att det blir summativt efter varje avslutat 

område då bedömningen kommer in, men samtidigt betonar hon att detta summativa blir 

avstamp i det formativa förhållningssättet. Detta stärks även av Per som säger att den 

summativa bedömningen förekommer i hans idrottsundervisning, men att den sällan 

betygsätts. Den summativa bedömningen är mer till för att kontrollera ifall eleverna har 

lärt sig och vad de eventuellt behöver utveckla. Han berättar att vid orienteringstillfällen 

blir det summativ bedömning, har eleven klarat det eller har den inte klarat det. Däremot 

menar han att allting går in i vartannat och på det sättet blir det formativt allt eftersom. 

Sven menar att formativ och summativ går in i varandra där summativ bedömning 

används för att kontrollera vad eleverna kan. Han lägger även till att summativ 

bedömning inte bara är för att bedöma eleverna, utan också för att se hur bra hans 

undervisning är så att man tar det som en utvärdering för sin egen skull. Markus 

förklarar att han inte använder sig av summativ bedömning speciellt mycket. Då det 

förekommer som i t.ex. de teoretiska delarna, menar han att processen dit har varit 

formativ, vilket även stärks av Maria.  

5.4 Analys av andra frågeställningen 

Samtliga lärare använder sig av formativ bedömning i sin idrottsundervisning, där syftet 

är densamma, men där det finns likheter och olikheter i deras arbete med formativ 

bedömning. Det framgår tydligt att samtliga lärare utgår ifrån läroplanen och 

kunskapskraven i sitt arbete som idrottslärare. Det är en viktig del som stärks av 

Lundahl (2014) som skriver att läraren bör anpassa sin undervisning och sin bedömning 

utifrån de mål och krav som ställs på eleverna. Några av lärarna påpekar att de bryter 

ner kunskapskraven till delmål för att underlätta för eleverna så att de blir medvetna om 

varför deras handlingar är viktiga. Fisette och Franck (2012) lyfter fram just att ge 

undervisningen ett syfte och en mening samtidigt som det ska ge eleverna, lärare och 

föräldrar en inblick om var eleverna ligger i förhållande till olika mål och kunskapskrav. 

Majoriteten av lärarna utgår ifrån var eleven befinner sig nu samt vad de kan utveckla. 

En lärare försöker förbereda eleverna genom att ha en långsiktig planering vilket även 

stärks av Skolverket (2007).  Samtliga lärare framhåller feedback som en viktig del för 

elevernas utveckling där de påpekar att de försöker ge kontinuerlig feedback vilket även 

stärks av Hult och Olofsson (2011) och Lundahl (2014).  

Videoinspelning är något som lärarna använder sig av vid arbetet med formativ 

bedömning. De påpekar att det blir enklare att se alla elever och läraren kan i efterhand 

titta på klippet igen för att ge en mer rättvis bedömning. Efter att läraren har sett 

videoinspelningarna, menar lärarna, kan läraren ge feedback till eleven för deras 

utveckling. I en av dessa lärares svar framgår det inte att videoinspelning förkommer i 

dennes idrottsundervisning. Detta kan bero på att frågan angående videoinspelning inte 

kom på tal. Det kan även bero på att skolan saknar resurser för detta samt brist på tid 

hos läraren.  Videoinspelning lyfts fram av Dyson och Williams (2012) som påpekar att 

det är ett sätt för läraren att kunna visa vad eleven kan och vad den kan utveckla.  

Kommunikation och diskussion mellan lärare och elever är en betydelsefull del i arbetet 

med formativ bedömning enligt lärarna. De påpekar att vid kommunikation och olika 

diskussioner leder till att eleverna får en förståelse för deras utveckling samtidigt som 

det hela blir en form av utvärdering. Genom att skapa goda relationer till elever och 
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arbetskollegor kan arbetet med formativ bedömning underlätta enormt. Lundahl (2014) 

skriver om att diskussioner mellan lärare och elever är betydelsefull för deras 

utveckling. Ett annat sätt att underlätta bedömningen i idrottsundervisningen är att vara 

två idrottslärare i en idrottshall. Lärarna belyser vikten av att samarbeta med andra 

kollegor då lärarna, dels får ta del av varandras tankar och synpunkter, samtidigt som 

det förenklar bedömningen.  

Själv- och kamratbedömning är ett arbetssätt som lärarna använder sig av för 

medvetengöra eleverna kring deras utveckling. Självbedömning är mer förekommande i 

deras undervisning än kamratbedömning. I läroplanen är självbedömning en viktig del 

enligt Skolverket (2011a). En av lärarna poängterar att eleverna får en matris där de får 

utvärdera sig själva, detta görs för att kontrollera ifall eleverna har förstått de krav som 

ställs på dem. En annan lärare framhäver att i idrottsundervisningen arbetar eleverna 

mycket två och två och där kan det förekomma en form av kamratbedömning.  

Samtliga lärare förhåller sig till formativ bedömning men påpekar att summativ 

bedömning förekommer i form av olika avstamp i den formativa arbetsprocessen. De 

belyser att den summativa bedömningen är mer till för att kontrollera vad eleverna har 

lärt sig och vad dem kan behöva utveckla. Summativ bedömning kopplas samman med 

olika tester, prov och betyg, enligt Newton (2007), men menar samtidigt att den 

summativa bedömningen kan användas formativt då det har tappat sin mening. 

5.5 Analys genom ett socikulturellt perspektiv 

Samtliga lärare poängterar betydelsen av att skapa goda relationer med elever och 

kollegor vilket underlättar arbetet med formativ bedömning. Just det sociala samspelet 

är central för det sociokulturella perspektivet (Liberg, Lundberg & Säljö 2010). Lärarna 

framhäver att genom goda relationer underlättar bedömning- och arbetsprocessen 

samtidigt som eleverna blir medvetna om deras progressioner. Dessa aspekter utmärks i 

ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2000). Lärarna är medvetna om att det är viktigt att 

samtala med eleverna om var de ligger till och vad de kan behöva utveckla. Däremot 

framgår det av de tre lärarna som har mer erfarenhet att omsätta detta i praktiken medan 

de andra har brist på tid. Detta kan bero på att de erfarna lärarna genom sin erfarenhet 

har funnit strategier för att skapa sig tid att samtala med eleverna. Kommunikation och 

vägledning är också två utgångspunkter som är centrala för den formativa bedömningen 

och det sociokulturella perspektivet (Säljö 2000). Genom goda relationer och en god 

miljö blir förutsättningarna för att eleverna ska samspela med varandra bättre. Via 

samspel med varandra kan eleverna ta del av varandras tankesätt och kompetenser vilket 

kan leda till att nya tankesätt bildas. Det är språkets betydelse som har stor inverkan på 

elevernas lärande i det sociokulturella perspektivet (Liberg, Lundberg & Säljö 2010).  

 

Lärarna i denna studie talar om vikten av att eleverna får samarbeta i grupper i 

idrottsundervisningen när olika aktiviteter sker. De menar att eleverna får lära sig av 

varandra då de iakttar klasskamraternas rörelser. Kunskaper visas i olika aktiviteter i 

samspel med andra via språket vilket speglar ett sociokulturellt synsätt på lärande 

(Liberg, Lundberg & Säljö 2010). En annan aspekt som är användbar och betydelsefull i 

det sociokulturella lärandet är materiella redskap som t.ex. plintar, mattor, bollar osv. 

Med hjälp av dessa redskap får eleverna arbeta på ett varierat sätt i 

idrottsundervisningen, vilket även förespråkas av samtliga lärare i denna studie. Den 

proximala utvecklingszonen innebär att lärandet sker kontinuerligt där människan 

bygger kunskaper utifrån tidigare erfarenheter. Att utgå från elevernas erfarenheter där 
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lärandet sker kontinuerligt är aspekter som lärare i denna studie framhäver i det 

formativa arbetssättet. Det sociokulturella perspektivet speglas i ett formativt 

förhållningssätt där kommunikation är en central del. Via språket kan lärare utveckla ett 

samspel med eleverna samtidigt som eleverna utvecklar ett samarbete med varandra. 

Lärande är en ständig process i ett sociokulturellt arbetssätt vilket även är en aspekt i det 

formativa arbetssättet. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Studien genomfördes med hjälp av intervjuer vilket hjälpte oss att få en djupare 

förståelse för lärarnas arbete med formativ bedömning. Studien hade kunnat genomföras 

i form av enkäter vilket hade bidragit till ett ökat antal svarande. Däremot tenderar  

enkäterna till att ge en mer ytlig information (Denscombe 2009). En önskan hade varit 

att få fler intervjuer för denna studie vilket hade bidragit till en större trovärdighet. Det 

hade troligen även gett oss flera synvinklar och aspekter att utgå ifrån. Anledningen till 

att vi hade få respondenter är bland annat brist på tid hos lärarna vi tagit kontakt med. 

Vi hade även kunnat använda oss av observationer, för att få en djupare inblick kring 

lärarens arbete med formativ bedömning inom idrott och hälsa vilket kan leda till en 

ökad trovärdighet. Vi anser dock att denna kvalitativa metod som studien är baserad på 

har hjälpt oss att undersöka studiens syfte, vilket är att undersöka lärares arbete med 

formativ bedömning inom idrott och hälsa. Under intervjuernas gång upplevde vi även 

att lärarnas svar skiljde sig åt på så sätt att tre av lärarna hade mer innehållsrika svar än 

de andra. Dessa tre lärare går in mer på djupet vilket även kan utläsas i resultaten. 

Anledningen till detta kan bero på att dessa tre lärare har en mer beprövad erfarenhet 

gentemot de andra två. Detta innebär att dessa tre lärare har varit ute i verksamheten 

under ett antal år där de har skapat mer erfarenhet. Även om begreppet formativ 

bedömning är mer förekommande idag är det fortfarande mer teorietiskt kring det, 

speciellt i utbildningssammanhang vilket kan kopplas till den tidigare forskningen. 

Detta kan vara anledningen till att de två lärare i denna studie inte hade lika 

innehållsrika svar. 

6.2 Resultatdiskussion 

Utifrån lärarnas svar skiljer sig deras resonemang och tolkningar angående formativ 

bedömning inte sig åt, samtidigt som det går att finna likheter i deras formativa 

arbetsprocess inom idrott och hälsa. Feedbacken inom idrott och hälsa skiljer sig inte 

alls i jämförelse med andra teoretiska ämnen. Däremot ser lärarna i denna studie  

bedömningsprocessen på ett annorlunda sätt jämfört med andra teoretiska ämnen. De 

påpekar att det är svårare att bedöma elever i rörelse än att ha elevernas resultat på 

papper, vilket stärks av Annerstedt, Peitersen och Rønholt (2001) och Lundahl (2014). 

Några sätt att underlätta bedömning av elever i rörelse kan vara att arbeta mer kollegialt 

som innebär att flera lärare är involverade i idrottsundervisningen. Genom att vara fler 

lärare i idrottsundervisningen kan de ta del av varandras tankar och synsätt för att så 

småningom kunna ge feedback. Ifall lärare saknar tid kan detta vara ett arbetssätt att få 

den tid och möjlighet för att kunna ge den feedback eleverna behöver. Ett annat sätt kan 

vara att fokusera på vissa elever åt gången eftersom det är svårt att se och nå ut till alla 

elever samtidigt. På detta sätt ser idrottsläraren mer tydligt vad den eller dessa elever 

kan och på så sätt kan läraren ge en mer innehållsrik feedback.  

 

Skillnaden mellan teori och praktik skiljer sig mycket när det gäller bedömning, vilket 

utmärks i de mer erfarna lärarnas svar. Det som utmärker de tre mer erfarna lärarna i 

denna studie är att det har funnit strategier i bedömningsprocessen. Samtliga lärare utgår 

ifrån kunskapskraven vid bedömningen i idrott och hälsa, men de tre mer erfarna lärarna 

i denna studie har funnit strategin att bryta ner kunskapskraven till delmål. Detta 

underlättar lärarens arbete med den formativa bedömning samtidigt som den hjälper 

eleverna att förstå de krav som ställs på dem. En annan strategi som lärarna använder 
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sig av vid bedömning som är anmärkningsvärd är videoinspelning eftersom det inte är 

så speciellt förekommande i den tidigare forskningen. Detta kan bero på att läraren 

saknar kunskaper gällande videoinspelning eller att verksamheten saknar resurser. Med 

hjälp av videoinspelningen  menar lärarna  att det blir som ett extra underlag vid 

bedömning då de kan titta på det i efterhand.  

 

Dessa strategier kan vara bra sätt för lärare att utgå ifrån vid bedömning. Det är även 

viktigt att inte glömma bort att diskutera och samtala med kollegor gällande t.ex. 

bedömning och kunskapskrav då de kan ge varandra nya idéer och infallsvinklar. 

Samtidigt är det lika viktigt att diskutera dessa aspekter med eleverna. Då är det viktigt 

som lärare att anpassa språket till elevernas nivå för att bedömningen ska bli så rättvis 

som möjligt. Genom att omsätta detta i praktiken kan läraren få erfarenheter kring dessa 

aspekter vilket kan underlätta arbetet med formativ bedömning. Med andra ord är det 

viktigt som lärare att pröva på för att finna olika strategier som är användbara vid ett 

formativt arbetsätt.  

 

6.3 Vidare forskning 

Vidare forskning kan vara feedback utifrån ett elevperspektiv i den formativa 

arbetsprocessen. Hur upplever eleverna feedbacken och hur påverkar feedbacken dem 

gentemot de elever som inte får? Utvecklas dessa elever som får feedback mer än de 

som inte får någon feedback alls? I och med feedback är en viktig del för elevernas 

utveckling (Skolverket 2011b) skulle detta vara intressanta aspekter att undersöka.  
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Bilaga 

 

Intervjuguide 

 

1. Kan du berätta generellt om din idrottsundervisning? 

2. Hur ser du på din bedömning rent generellt? 

3. Vad tänker/resonerar du kring när du hör begreppet Formativ bedömning? 

4. Hur skulle du beskriva begreppet formativ bedömning? 

5. Hur ser ditt arbete med formativ bedömning ut? 

 - Konkreta exempel? 

 - Fördelar o nackdelar ? 

6. Hur ser din planering ut vid arbete med formativ bedömning? 

7. Hur ser dina tankar ut kring begreppet summativ bedömning? 

 - Konkreta exempel? 

 - För- och nackdelar? 

8. Vad anser du att läraren har för roll och ansvar vid arbete med formativ bedömning?  

9. Vad anser du att eleverna har för ansvar vid idrottsundervisningen, kopplat till 

bedömning? 

10. Ser du något samband mellan arbetet mellan dessa två begrepp? 

11. Vill du tillägga något (som du tycker/anser är viktigt)? 

 


