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Abstract 

Aim 

The purpose of the study is to examine how teachers in physical education apply a formative 

assessment. We want from using two of the didactic questions “when” and “how” examine 

how physical education teacher use formative assessment, in the course “Idrott och hälsa 1” in 

upper secondary school, which includes 100 points. The following questions should help to 

answer the question: 

- When do teachers apply formative assessment in physical education? 

- How do teacher apply formative assessment in physical education? 

 

Method 

The object of study was investigated through interviewing teachers in physical education in 

upper secondary school, we conducted both individual interviews and group interviews. We 

sent mail to the 30th century, upper secondary school and received the reply of six teachers of 

physical education who we interviewed. 

 

Results 

What we can observe through the this study is that all the teachers who participated have a 

common understanding of formative assessment, formative assessment is a continuous 

process. The teachers in the study apply the formative assessment in everyday teaching 

through various methods such as feedback, reflection, self-assessment and peer assessment. In 

the formative assessment it is the application of feedback and individual development which 

is most important. 

 

Conclusions 

Several teachers suggest that the use of the formative assessment is the assessment method 

that works best in physical education. The teachers believe that it is the development and how 

students apply the knowledge is most important in the assessment. Something that is common 

to the interviewed teachers is that it is important that the purpose of lessons is clear to the 

students, this helps students take responsibility for their own learning. 

  



 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare inom ämnet idrott och hälsa tillämpar en 

formativ bedömning. Vi vill utifrån två av de didaktiska frågorna när och hur undersöka hur 

lärare i idrott och hälsa använder sig av formativ bedömning, i kursen Idrott och hälsa 1 på 

gymnasiet vilken innefattar 100 poäng. Följande frågeställningar ska hjälpa till att besvara 

syftet: 

- När tillämpas formativ bedömning av lärare i idrott och hälsa? 

- Hur tillämpar lärare i idrott och hälsa formativ bedömning? 

 

Metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ intervjustudie med verksamma lärare i idrott och 

hälsa på gymnasiet, där vi genomfört både enskilda intervjuer och en gruppintervju. Vi 

skickade mail till 30-talet gymnasieskolor och fick svar av sex lärare inom idrott och hälsa 

som ställde upp på en intervju.  

 

Resultat 

Samtliga lärare som deltagit i studien har en gemensam syn på formativ bedömning, där de 

menar att det är den kontinuerliga processen som är viktig. Lärarna i studien tillämpar den 

formativa bedömningen i den vardagliga undervisningen genom olika metoder såsom 

feedback, reflektion, självbedömning och kamratbedömning. I den formativa bedömningen är 

det  tillämpningen av feedback och den individuella utvecklingen som är i centrum. 

 

Slutsats 

Flera lärare antyder att användandet av den formativa bedömningen inom idrott och hälsa är 

den bedömningsmetod som fungerar bäst i den dagliga undervisningen. Lärarna menar att det 

är utvecklingen och hur eleverna tillämpar kunskapen som bedöms. Något vi även kan 

konstatera som är gemensamt för de intervjuade lärarna är att det är viktigt att syftet med 

undervisningen är klarlagt för eleverna, detta bidrar till att eleverna tar ansvar för sitt eget 

lärande. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning inom ämnet inom idrott och hälsa från 2012 

(Skolverket) visar det sig att lärare har olika föreställningar om hur innehållet i läroplanen ska 

tolkas och vad undervisningen inom ämnet syftar till. Detta har fått oss att rikta vår 

uppmärksamhet mot idrottslärares bedömning i idrott och hälsa. Enligt Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning så visar det sig att tävling och idrottsprestationer är något som präglar 

undervisningen i idrott och hälsa. Prestationen och resultatet på tävlingarna framkommer i 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning ligga till grund för lärarnas betygsättning. Bedömning 

via prestation på tävling är en summativ bedömning, vilket innebär att läraren utgår från 

elevens nuvarande prestation och färdighet. Läraren bedömer eleven utifrån det nuvarande 

resultatet inom exempelvis tävling. Utöver den summativa bedömningen, så utgår några lärare 

från kriterier som inte är bedömningsgrundande. Till exempel kan ett kriterium  vara att 

eleven inte är ombytt, vilket kan sänka betyget eller att eleven gör sitt bästa och då får ett bra 

betyg (Skolverket, 2012 s.13). 

 

Enligt Annerstedt (2002) har synen på kunskap och lärande stor betydelse för den 

organiserade undervisningen och bedömning av lärandet. Den kunskapssyn som utmärkte den 

svenska skolans tidigare styrdokument Lpo 94 var baserat på de fyra olika kunskapsformerna; 

fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. Inom Idrott och hälsa har länge färdighet och 

prestation stått i fokus och under en lektion i idrott och hälsa sker konstant uttryck av 

färdighet hos eleverna. Det är viktigt att lyckas integrera betygsättningen i denna 

undervisningsprocess, istället för att ett betyg blir en påföljd av en enskild prestation bör 

bedömningen betraktas som en del av den sammanlagda undervisningen. Detta kan ske 

genom kontinuerliga observationer av elevernas prestationer. Eleven ska även kunna visa sin 

kunskap på flera sätt och hur läraren väljer att bedöma kunskap kan även den skilja sig, både 

genom en kontinuerlig bedömning under samtliga lektioner eller utmärkta tillfällen då 

eleverna vet att de kommer bedömas, detta kan genomföras både skriftligt, verbalt eller i 

någon form av rörelse. (Annerstedt 2002, s. 125ff) 
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1.2 Bakgrund 

Under vår utbildning på Gymnastik- och idrottshögskolan så känner vi att vi ännu inte fått 

tillräckliga kunskaper för att bedöma elever i ämnet idrott och hälsa. Vidare att bedömningen 

enligt den nya kursplanen känns diffus vilket får oss att vilja undersöka hur idrottslärare tolkar 

och bedömer enligt elevernas kunskaper i ämnet idrott och hälsa enligt gymnasieskolans 

ämnesplan, Lgy 11. 

1.2.1 Från bedömning av lärandet till bedömning för lärandet 

Under 1900-talet har bedömning av elevers kunskaper haft en stark koppling till att förbereda 

eleverna för vidare studier på universitetsnivå eller för det framtida arbetslivet. Under de 

senaste decennierna, menar Lundahl, att bedömning istället ses som ett verktyg för lärande, 

och inte bara som förberedelse för vidare studier. Lundahl menar att bedömning inte längre 

handlar om de traditionella bedömningsformerna med betyg via  exempelvis prov eller 

nationella prov. Han menar, att bedömningen ska fokusera på att läraren använder sig av 

exempelvis bedömningsmatriser eller en dialog med eleven. Dialogen kan innefatta feedback 

och återkoppling för att hjälpa eleven framåt i utvecklingen. Andra former av bedömning kan 

vara där eleven själv står i centrum, antingen via självbedömning eller via kamratbedömning. 

Lundahl menar, att bedömning för lärande utgår från att anpassa undervisningen till 

läroplanen. Främst för att stärka elevernas kreativitet, deras kommunikativa förmåga samt att 

bidra till att eleverna ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska, sina egna och andras 

kunskaper och färdigheter (Lundahl 2011a, s. 9). 

 

Bedömning har under åren genomgått förändringar kring hur lärare och forskare ser på 

begreppet bedömning. I och med läroplanen för gymnasieskolan som infördes 2011 (Lgy 11) 

med mål och kunskapskrav samt det nya betygssystemet fick formativ bedömning en större 

tyngdpunkt i samtliga undervisningsämnen i gymnasieskolan. Formativ bedömning ska 

hanteras som en process som är sammanlänkad med den summativa bedömningen av 

elevernas förmågor. (Tolgfors, 2014, s.43). I och med ett läroplanskifte i början av 1990-talet, 

där vi frångick en regelstyrd skola till en målstyrd skola där man fokuserar på förmågor, så 

skedde även en förändring på hur bedömning kan gå till i skolan. Bedömningen gick från en 

bedömning av lärandet vilket var mer resultatstyrt, till att istället använda sig av en 

bedömning för lärandet vilket är målstyrt och istället innebar att kunskapsbedömningar skulle 

främja lärandet. Lundahl (2011c se Säljö, Lundgren 2012 s. 286ff) menar att den ändrade 

synen på bedömning delvis är relaterad till något han presenterar som den kognitiva 
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revolutionen under 1950-talet. Den kognitiva revolutionen grundar sig i att undersöka hur 

människan lär sig samt hur denne använder sig av sin nyvunna kunskap. Tänkandet och de 

mentala företeelserna sattes i fokus för att förstå lärande samt utveckling hos den enskilda 

individen (Säljö, Lundgren 2012 s. 156). 

 

Lundahl menar, att bedömning för lärandet ska inte handla om att läraren ska skaffa sig 

underlag för att utröna vilka elever som inte förstått. Han menar att bedömning för lärandet 

ska lyfta hur eleverna och lärarna tillsammans kan skapa ett lärande, genom att tillsammans 

planera innehållet och finna ett sätt att gå tillväga för att eleven ska ta till sig kunskapen. 

Målet är att bedömning ska främja lärandet, synliggöra vart eleven befinner sig i sitt lärande, 

tydliggöra de kriterier som eleven ska uppfylla samt att läraren ska utifrån bedömningen 

hjälpa eleven att finna strategier för att eleven ska nå målen i relation till vilken nivå i lärandet 

eleven befinner sig (Lundahl 2011c se Säljö, Lundgren 2012, s. 286). 

 

1.2.2 Bedömning 

Formativ bedömning är en bedömning med första prioritet att utveckla elevernas lärande till 

skillnad mot summativ bedömning som är en bedömning av det färdiga lärandet genom en 

summering av elevens olika redovisade kunskaper utifrån kunskapskraven efter avslutad kurs 

i gymnasieskolan. Formativ bedömning handlar om att eleven ska få erhålla en kunskap 

genom att veta var eleven står kunskapsmässigt och vad den behöver göra för en förbättring. 

Vad är målet med undervisningen? Var befinner sig eleven? Vad behöver eleven göra för att 

utvecklas till nästa steg? Detta ska leda till ökad motivation hos eleven vilket i slutändan leder 

till en ökad kunskapsnivå, eleven kan liknas vid en pilot som behöver vägledning av 

flygledaren (läraren) för att veta var den ska flyga och landa på ett säkert sätt. (Tolgfors, 2014 

s.22) Elevernas prestationer bedöms sedan i förhållande till de formulerade kunskapskraven i 

Skolverkets läroplan i idrott och hälsa (Jönsson 2010, s.224). 

 

För en lyckad formativ bedömning nämner Lundahl (2011, s.84) fem nyckelstrategier.  

- Att tydliggöra målen och få eleverna att dela skolans intentioner och skolans kriterier 

för framgång. 

- Att möjliggöra effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter och uppgifter som 

skapar synliga tecken på elevernas lärande. 

- Att ge feedback som utvecklar lärande 
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- Att aktivera eleverna som resurser för varandra 

- Att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer 

 

Enligt Läroplanen och ämnesplanen för gymnasieutbildning 2011 ska formativ bedömning 

vara en del av den process som är länkad till den summativa bedömningen av elevernas 

förmågor som resulterar i ett betyg (Tolgfors 2014 s.43).  

 

Skolverket skriver att kunskapskraven för en elev ska erhålla betyget E “Eleven kan med goda 

rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I 

samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den 

kroppsliga förmågan och hälsan” (Skolverket 2011a, s.3). Detta kan lätt leda till att Idrott och 

hälsa lektioner där tyngdpunkten ligger i färdighet som kunskapsform vilket skapar ett 

dilemma där de idrottsliga prestationer och andra mätbara insatser har en stor betydelse i 

bedömningen. Enligt andra mål som står i kunskapskraven såsom att “..bedöma sina egna 

utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och 

metoder för träning..(Skolverket 2011a, s.3) eller “..kan översiktligt redogöra för de krav som 

olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser..” (Skolverket 2011a, s.3) har 

formativ bedömning en större del i undervisningen.  

 

För en formativ undervisningsmodell krävs att undervisningen har fokus på utveckling istället 

för ett betyg endast relaterat till slutprodukten, Sadler (1989) menar att eleverna själva 

behöver ha en förmåga att bedöma kvaliteten på sin förmåga för att kunna använda den 

tilldelade information som delges av läraren för att sedan utveckla sin rörelseförmåga. Därför 

är återkoppling och formativ bedömning till stor fördel i idrott och hälsa undervisningen. 

Dock finns det även risken om eleverna konstant får feedback från läraren att de blir 

osjälvständiga och inte tar ansvar för sitt lärande. Därför kan ett arbetssätt där eleverna aktivt 

får jobba med mål i förhållande till sina egna prestationer vara till nytta, vilket ger eleverna 

övning i självbedömning vilket också är en del av den formativa bedömning samt stämmer 

överens med rådande ämnesplanen. 

 

Jönsson (2011) nämner att det finns kategorier av lärare när det kommer till bedömning; de 

som går på “magkänslan” och inte har en stor dokumentationsfokus till skillnad mot “bevis 

samlaren” som alltid ser till att det finns dokumentation på elevernas arbete. Den tredje 
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kategorin av lärare är den “systematiska planeraren” som alltid har en plan vad som ska 

genomföras och när bedömningen ska ske. 

 

Korp (2011) nämner vikten av en genomtänkt bedömning inom idrott- och hälsas betydelse, 

syfte och objekt. Istället för att bedömningen är en slutpunkt av en termin eller moment  kan 

bedömningen vara del i en processes i ett mer vardagligt sammanhang, detta ger bedömning 

en djupare betydelse. Genom en process får då  resultatet inte en skarp konsekvens utan ligger 

till grund för utformningen av nästa steg i undervisningen. Detta gör att syftet av 

bedömningen blir ett bidrag till fortsatt utveckling och förbättring vilket ökar elevernas 

motivation. Eleven får en överblick över sin kunskap och utvecklingspotential och har 

möjlighet att på egen hand förbättra sig och få ett bättre betyg.  Bedömningens objekt handlar 

om vad som ska bedömas, faktakunskaper, problemlösningsförmåga och estetisk förmåga 

samt om bedömningen gäller resultatet eller arbetsprocessen, i en formativ bedömning ligger 

fokus på arbetsprocessen. 

 

Tillskillnad mot den formativa bedömningen utgår en summativa bedömningen från 

bedömningar där man sammanställer elevens kunskapsnivå i relation till olika kriterier, 

exempelvis via ett prov med en betygsskala eller ett statistiskt värde. Den summativa 

bedömningen gestaltas av en resultatinriktad undervisning vilket fokuserar på att samla in 

material. Utifrån det insamlade materialet så summerar läraren elevens kunskapsnivå i 

förhållande till kriterium, vilket till exempel kan vara en betygsskala (Lundahl, 2011 s.11). 

 

Den formativa bedömningen präglas av att forma lärandeprocesser samt att synliggöra vart 

eleven befinner sig i sitt lärande så att läraren ska kunna ta reda på vad eleven kan för att 

utifrån de kunskaperna kunna lägga upp sin undervisning så att det ska kännas meningsfullt 

och relevant för eleven (Skolverket 2013 s.42). Detta sker i samråd med att se vilken nivå 

eleven ligger på. Att utveckla elevens kunskaper är något som är väldigt centralt när det 

kommer till den formativa bedömningen. Den formativa bedömningen ska ge underlag för 

lärande under utbildningens gång.  

 

1.3.1 Kamratbedömning 

Lundahl (2011) lyfter fördelar med att eleverna använder sig av kamratbedömning, som något 

som gestaltas på olika sätt.  Han lyfter fram att det finns tre fördelar med kamratbedömning: 
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1.  Eleverna bedömer andras arbeten vilket främjar deras förmåga att bedöma sina egna 

förmågor. 

2.  Eleverna utgör i många fall bättre resurser för varandra än vad läraren gör. 

3. Att bedöma varandra skapar en kognitiv förstärkning av det egna lärandet. (Lundahl 

2011, s. 138) 

 

Lundahl menar att det är viktigt att eleverna lär sig att kommentera sina klasskamrater på ett 

sätt som inte sårar eller förstör lärandet. Ett sätt som han lyfter är att arbeta med något som 

kallas för pre-flight checklists. Eleverna följer ett formulär där olika kvaliteter finns med på 

en checklista utifrån den specifika uppgiften. Innan eleverna ska lämna över checklistan till 

sina lärare, ska de tillsammans gå igenom varandras arbete för att se över vilken utsträckning 

eleverna har tagit hänsyn till listan (Lundahl 2011b, s. 138). 

 

En annan metod som eleverna kan använda sig av när det kommer till kamratbedömning är 

något som Thompson och William (2007 Se Lundahl 2011b, s.138) lyfter som heter 

homework helpboard. Homework helpboard betyder att eleverna kan använda varandra som 

lärare, de får skriva upp uppgifter som de haft problem med på tavlan. Med hjälp av tavlan 

kan då elever som har klarat uppgiften se och hjälpa de elever som ej lyckats besvara 

uppgiften utifrån de krav som ställs. Genom att läraren använder sig av den här metoden 

synliggör det hur eleven som klarat området tagit till sig kunskapen för att sedan kunna lära ut 

det(Thompson & William 2007 i Lundahl 2011b s.138).  

 

Den tredje metoden som Lundahl presenterar är two stars and wish. Den innebär att eleverna 

först och främst får lyfta två styrkor hos sin kamrat för att identifiera dennes starka sidor för 

att sen identifiera något utvecklingsområde som denne har identifierat hos sin kamrat 

(Lundahl 2011a, s.139). 

 

1.3.2 Självbedömning  

Jönsson (2015) menar, att om man använder sig av självbedömning utifrån ett formativt 

förhållningssätt så ger det ett stöd i elevernas individuella utveckling mot ett självständigt 

lärande. Han menar att målet är att eleverna själva ska kunna avgöra hur bra de har presterat 

samt att själva kunna styra sitt lärande. 

 



7 

 

Han anser vidare att återkoppling kring elevernas lärande är något som visat på väldigt 

positiva effekter och att frånvaron av återkoppling resulterar i att eleven inte utvecklar sitt 

eget lärande lika väl som med återkoppling. Eleverna blir således beroende av lärarens 

återkoppling, vilket han menar fungerar till en början men att målet är att eleven ska stå på 

egna ben för att kunna bedöma sitt eget lärande. Jönsson menar på att arbetet med 

självbedömning kan praktiseras på olika sätt (Jönsson 2015, s.123).  

 

Självbedömning som utvärdering 

En vanlig tolkning av vad självbedömning kan vara, är utvärdering. Det innebär ofta att 

eleverna ska få reflektera och utvärdera kring det som de har gjort samt en utvärdering kring 

de moment som de tyckt varit roligt under lektionen. Det kan bland annat genomföras genom 

att eleverna får kryssa i “smileys” -för att föra fram sina åsikter. Jönsson menar att genom den 

här tolkningen av självbedömning, så handlar det främst om att värdera sina egna upplevelser 

av sin prestation av lektionen. Detta kan vara positivt, då han lyfter fram att det finns ett 

samband mellan positiva upplevelser av undervisning och elevernas lärande (Jönsson 2015, s. 

124).  

 

Självbedömning som kvantitativ överensstämmelse 

Forskning på självbedömning visar på att det finns kvantitativa överensstämmelser mellan 

elever och lärares bedömning. Det utfördes en studie för att studera om både lärare och elever 

sätter liknande poäng eller betyg på samma arbete. Studien visade att elever som är väl 

bekanta med ämnet under en längre tid blir bara bättre och bättre på att bedöma sig i 

överensstämmelse med läraren. Dock finns det problem med det här sättet att utföra en 

självbedömning då eleverna istället för att bli bättre på att ge sig själv återkoppling, så lär sig 

eleverna istället att lista ut vad läraren är ute efter för att eleven ska få ett bra betyg (Jönsson 

2015, s. 124f).  

 

Självbedömning som verifikation till läraren 

Black och William genomförde 1998 (Black, William 1998 se Jönsson 2015, s.125) en 

forskningsöversikt på hur formativ bedömning och då främst på hur självbedömning går att 

genomföra i praktiken. De jämförde lärandet som ett trafikljus. Färgerna har olika betydelse 

som en verifikation av förståelse från eleven till läraren. Det delades ut tre muggar till 

eleverna, med tre olika färger: grön, gul och röd. Eleverna fick under en genomgång visa upp 

den färgmugg som passar bäst in på hur väl de förstår uppgiften. Den gröna muggen betydde 

att eleven hade förstått vad läraren förmedlat. Den gula muggen innebar att eleven inte hade 
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förstått det läraren undervisat om till fullo. Den röda muggen innebar att eleven inte alls 

förstått det läraren undervisat om. I och med att eleverna använde sig av färgerna fick läraren 

direkt en bild av vilka elever som förstått respektive inte förstått. Antingen kunde läraren 

välja att återupprepa informationen eller låta en av de eleverna som visade en grön mugg 

förklara för de elever som visade andra färger. Genom att eleverna gör den här sortens 

utvärdering är det inte en bedömning av sina prestationer, utan mer en reflektion kring sin 

inhämtade kunskap (Jönsson, 2015, s. 125). 

 

Självbedömning som generell förmåga 

En annan tolkning av självbedömning är att den kan ses som en generell psykologisk 

egenskap. Det vill säga, att eleven ska utveckla en god självbedömningsförmåga som kan 

användas i olika kontexter. Problemet är att självbedömning utifrån den här tolkningen inte 

tyder på en generell förmåga utan en förmåga som beror på sammanhanget vilket går att lära 

sig menar Jönsson (2015, s. 126). 

 

Självbedömning för lärandet 

Självbedömning för lärandet innebär att eleven kan bedöma sina egna arbeten utifrån mål och 

kriterier. Jönsson (2015) menar att eleverna måste för att kunna bedöma sina prestationer 

genomgå tre frågor som de kan ställa sig själva som en hjälp vid självbedömning. Den första 

frågan som eleverna kan ställa sig själva handlar om var målet eller som Jönsson uttrycker 

det, Vart ska jag ta vägen? Den andra frågan handlar om en självreflektion kring var de 

befinner sig just nu i förhållande till målet. Den tredje frågan som eleven kan ställa sig själv är 

hur denne ska närma sig målet. För att den här självbedömningsmetoden ska vara tillämpbar 

för eleverna gäller det att läraren har framställt målet och de kriterier som eleven ska uppfylla 

på ett tydligt sätt (Jönsson 2015, s.127). Jönsson (2015) anser att det är först när målen har 

konkretiserats för eleverna som det skapar ett lärande. 

 

1.3 Forskningsläge 

Chróinín och Cosgrave (2012) visade att en systematiskt planerad bedömning utifrån ett 

formativt förhållningsätt i undervisningen påverkar lärandet i idrott och hälsa positivt och 

ökar kvaliteten på undervisningen. Svårigheten med den formativa bedömningen är att göra 

bedömning som tar hänsyn till samtliga elevers olika individuella förmågor samt tidsaspekten. 

Petterson (2010) nämner i skriften Forskning om undervisning och lärande att det är av stor 
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betydelse att lärare och eleverna tillsammans arbetar för att skapa goda förutsättningar för 

lärande, vilket kan tänkas underlätta arbetsbelastningen för läraren. I en studie av Vickerman 

(2009) i England undersöktes idrottslärarstudenters uppfattning om formativ 

kamratbedömning där det visade sig att kamratbedömning till stor del skapar möjligheter till 

en mer fördjupad kunskap genom att förbättra studenternas förmåga, vilket även kan 

underlätta arbetsbelastningen för läraren. I Segers licentiatuppsats Betygsättningsprocess i 

ämnet idrott och hälsa (2014) uttrycker idrott och hälsa lärare i högstadiet dock en oro i att 

konstant bedömning och feedback kan leda till att spontanitet och rörelseglädjen hämmas hos 

eleverna.  

 

I  antologin Lärares förtrogenhet med betygssättning (Vallberg,  Roth, Gunnemyr, Londos, 

Lundahl, 2016) intervjuades ett stort antal lärare i idrott och hälsa och det visade sig att 

rörelsekvalitet är det som har högst betydelse vid betygssättning. Om det står och väger 

mellan två betyg är det rörelsekvaliteten som får utslagsrösten, andra kunskapskrav har 

mindre betydelse och dokumenteras endast vid ett tillfälle. Moment såsom friluftsliv, 

orientering, nödsituationer, livräddande aktiviteter och att förebygga skador har så låg status 

att de ofta endast bedöms såsom klarat/inte klarat vilket visar att det finns en svårighet att 

bedöma alla delar av idrott och hälsa undervisningen formativt. 

 

Klapp Lekholms (2010) forskning visar att betygsättningen skiljer sig i samtliga ämnen 

mellan olika skolor och lärare. Betygsättningen sker inte endast i relation till de mål som står i 

kursplanen och lärare har olika värderingar vad som är kunskap som ska bedömas. Även 

elevernas bakgrund, attityd och uppförande är faktorer som påverkar bedömningen. Tholin 

(2006) undersökte hur den dåvarande kursplanen Lpo 94, tolkades och delgavs av lärare och 

kom fram till att närvaro, intresse och attityd var kriterier för betygsättning. I en studie av 

Redelius och Hay (2012) visar resultatet att även eleverna i årskurs 9 tror att de viktigaste 

egenskaperna för att få bra betyg i idrott och hälsa är att delta, kämpa och göra sitt bästa. 

Deras uppfattning att bedömningen sker efter aktivitetsgrad istället för redovisad kunskap 

visar att det finns ett behov av formativ bedömning i idrott och hälsa undervisningen enligt 

författarna. Läraren bör ge elever feedback efter kursplan och de uppsatta målen för 

undervisningen, detta kommer ge eleverna en tydligare bild om var bedömningen sker. 

Författarna påpekar även behovet av dokumentationsunderlag, vilket ska vara tillgängligt för 

eleverna innan betygsättning, så det på så sätt blir uppenbart vilka kunskapskrav som gäller. 
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I en studie av Håkansson (2015) genomfördes en enkätstudie som visade att lärarna har ett 

brett register av dokumentationsmetoder som de använder men också att det inte verkar finnas 

någon tydlig plan för när och hur dessa ska användas samt vad det är som ska dokumenteras. 

Lärare fick ange exempel på lektionsinnehåll kopplat till olika former av 

dokumentationsmetod och det fanns inga tydliga kopplingar mellan specifika metoder och 

lektionsinnehåll i studien. Därav blir det oklart om dokumentationen används till en formativ 

bedömning eller om endast enskilda resultat dokumenteras och således bedöms summativt. 

 

Den brittiska forskargruppen Black och Wiliam har sedan 1998 studerat området formativ 

bedömning. I Kappanmagzine 2010 presenterades en artikelöversikt, Inside the black box. 

Raising Standards Through Classroom Assessment. Översikten bygger på en genomgång av 

580 stycken artiklar. Översikten fokuserar på vikten av användandet av formativ bedömning i 

klassrummet. Forskargruppen anser att klassrummet är en viktig komponent för att höja 

elevernas resultat. Lärandet skapas i kombination mellan det som läraren och eleverna gör i 

klassrummet. Forskarna lyfter att lärare måste vara beredda på att hantera komplicerade och 

krävande situationer. Läraren ska leda en grupp på cirka 30 olika individer, med olika 

förutsättningar och krav. För att stärka deras lärande så att de kunskaper de lär sig ska gå att 

använda i framtiden (Black & Wiliam, 2010, s.81). Black och Wiliam betonar klassrummet 

som en av de viktigaste komponenterna för att höja en elevs resultat. Klassrummet, menar de 

att man kan likna med en black box, eller svart låda. Den här lådan stoppar man med inputs 

från omgivningen. Man stoppar in elever, lärare, Skolverkets riktlinjer samt prov och  tester 

av olika slag. Output från lådan är nöjda lärare, kunniga och kompetenta elever med bättre 

testresultat. Men hur vet man att den inputen som stoppas in i lådan skapar bättre 

output?  Black och Wiliam (2010) har i och med den här artikeln forskat på vad som händer 

inuti den svarta lådan (Black & Wiliam, 2010, s. 81). Svaret som ofta ges när den frågan ställs 

är “….. it is up to teachers: They have to make the inside work better (Black & Wiliam, 2010, 

s. 82).” Vilket är ett svar som Black och Wiliam inte nöjer sig med. De menar de att det blir 

orättvist och utlämnande av läraren. Viss input kan ändra hela utfallet och att lämna hela 

formandet till läraren känns orättvist, när flera komponenter spelar in för att skapa lärande 

inuti lådan. 

 

I artikeln menar Black och Wiliam att begreppet bedömning kan ses som en pågående process 

där allt som läraren har planerat ska skapa ett lärande och forma lärandet. Antingen via att 

eleverna utför en självbedömning och då skapa information för läraren att ge återkoppling på. 
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Det är genom att återkopplingen framförs på elevens arbete av läraren som skapar en formativ 

bedömning. De menar är ett vanligt förhållningssätt att använda sig av när lärare bedömer 

elevernas kunskaper (Black & Wiliam, 2010, s.82). 

 

Efter sin kartläggning av forskningslitteraturen uppstod det tre frågeställningar för att ta reda 

på om formativ bedömning verkligen är en effektiv metod att arbeta med inom bedömning.  

Deras första fråga var om det fanns några bevis på att formativ bedömning förbättrar och 

höjer nivån? I deras andra frågeställning ville de få svar på om det finns utrymme för att 

förbättra den formativa bedömningen?  Deras tredje fråga handlar om det finns bevis på hur 

man förbättrar den formativa bedömningen.? Svaret som de fann på alla tre ovanstående 

frågor var, JA (Black & Wiliam, 2010, s.82).  De kom i sin forskningsgenomgång fram till att 

formativ bedömning skapar ett bättre lärande för eleverna samt att det resulterar i ökade 

studieresultat (Black & Wiliam, 2010, s. 83).”All these studies show that innovations that 

include strengthening the practice of formative assessment produce significant and often 

substantial learning gains” (Black & Wiliam, 2010, s. 83). 

 

Dessutom menar de att en förbättrad formativ bedömning stärker och hjälper de elever som är 

“lågpresterande” mer än andra elever, då det är lärandet som står i fokus och inte enbart 

resultatet. “Many of these studies arrive at another important conclusion: that improved 

formative assessment helps low achievers more than other students and so reduces the range 

of achievement while raising achievement overall” (Black & Wiliam, 2010, s. 83). 

 

Forskningsläget inom den formativa bedömningen konstaterar vikten av systematiskt planerad 

och kontinuerlig bedömning. För en god formativ bedömning krävs ett gott samarbete mellan 

elev och lärare, lärandet ökar om eleverna vet syftet med undervisningen och eleverna får 

själva reflektera om sin lärande. Forskningen visar att formativ bedömning förbättrar nivån på 

undervisningen. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare inom ämnet idrott och hälsa tillämpar en 

formativ bedömning. Vi vill utifrån två av de didaktiska frågorna när och hur undersöka hur 

lärare i idrott och hälsa använder sig av formativ bedömning, i kursen Idrott och hälsa 1 på 
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gymnasiet vilken innefattar 100 poäng. Följande frågeställningar ska hjälpa till att besvara 

syftet: 

 

● När tillämpas formativ bedömning av lärare i idrott och hälsa? 

● Hur tillämpar lärare i idrott och hälsa formativ bedömning? 

 

1.5 Teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt att använda oss av läroplansteorier, vilket är ett forskningsfält inom 

utbildningsvetenskapen. Där läroplanen beskrivs i relation till undervisningens organisation 

och praktiska genomförande. 

 

1.5.1 Läroplansteori 
Ulf P Lundgren (1981) myntade begreppet läroplansteori. Läroplansteori är en 

sammansättning av två begrepp, vilket man kan dela upp i två. De olika begreppen som ordet 

innehåller är läroplan och teori. Ordet läroplan definieras enligt Skolverkets hemsida på 

följande vis. “En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av 

de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas 

värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet” (Skolverket 2011b). Ordet teori 

definieras enlig Nationalencyklopedin (2016), “en grupp antaganden eller påståenden som 

förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om dem”. Lundgren (1981) 

menar att man kan se läroplansteori som ett sätt att bygga upp en kunskap om hur 

utbildningen ska genomföras, vilka mål eleverna ska ha samt vad som ska ingå i 

undervisningen (1981, s.20). Han menar även att läroplansteorier handlar om hur en läroplan 

är något som har präglats av samhällets krav på både uppfostran och utbildning. 

Läroplansteori är en förklaring på varför samhällets krav har utformats och under vilka former 

och villkor det ska gestalta sig under undervisningen (Lundgren 1981, s.231).  

Läroplansteorier handlar om olika aktörer som inom skolsystemet lyfter fram de innehåll som 

valts ut som det innehåll att förmedla till eleverna på sin skola. Linde har delat upp 

läroplansteorin i tre arenor, inom de här arenorna har vi aktörer som påverkar 

lektionsinnehållet. Dessa aktörer kan exempelvis vara regeringen och riksdagen, skolverket, 

en elev eller en lärare. Dessa tre arenor är, formuleringsarenan, transformeringsarenan och 

realiseringsarenan. (Linde 2012) 
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1.5.2 Formulering av läroplaner 

Linde menar att formuleringsarenan handlar om formulerade läroplaner som ingår i olika 

ämnen. Inom formuleringsarenan läggs det fokus även på hur de olika föreskrifterna inom 

skolsystemet ska studeras. Hur ska undervisningen läggas upp, vad är det för innehåll som ska 

vara med och hur stor del av undervisningen ska varje ämne ta. De tar även hur målen ska 

lyftas i samband med undervisningen och dess innehåll. Linde påpekar att de formulerade 

läroplanerna ger utrymme för uttryck och uppfattningar från de aktörer som verkar inom dem 

(Linde 2012, s. 23). Linde lyfter bland annat frågor kring hur lärare uppfattar de elever som 

de ska undervisa. Är eleverna tänkande och kännande subjekt eller är de som tomma blad där 

man som lärare ska utveckla dem och skriva rader på deras livsresa? Ska eleverna undervisas 

för att staten vill det eller ska eleverna undervisas för att utveckla sin egna förmåga? Dessa 

frågor ses utifrån en pedagogisk synvinkel som frågor gällande människosyn och fokus inom 

den här diskussionen menar Linde ligger på frågor gällande respekten eller frånvaro av 

respekten för elever som tänkande samt kännande subjekt. Andra frågor kan även ligga på 

undervisningens utformning och innehåll. Inom formuleringsarenan spelar då aktörernas syn 

på eleven stor roll när det kommer till dess innehåll och utformning (Linde 2012, s. 24).  

1.5.3 Transformering av läroplanen 

Linde (2012) menar att inom transformeringsarenan så handlar det om att lärare kan tolka 

läroplanen på olika sätt. Läroplanen är något som tolkas olika från individ till individ. Han 

påpekar att transformeringen handlar om statens föreskrifter, en lärares tolkning av dessa 

föreskrifter samt elevernas mottagande av det innehåll som läraren tolkat ska vara 

med.  Utifrån tolkningen kommer det ibland att göras tillägg samt att det ibland finns saker 

som tas bort utifrån det innehåll som bör finnas med i undervisningen enligt läroplanen. Dessa 

tolkningar av läroplanen påverkar innehållet av en lektion. Linde menar att det innehåll som 

läraren planerar att ha med ibland inte riktigt blir som de tänker sig. Det som bland annat kan 

påverka lektionsinnehållet är de olika aktörer som verkar inom arenan. Dessa aktörer är bland 

annat lärare, elever och skolledare. Ett sätt att betrakta den formulerade läroplanen menar 

Linde är att åskådliggöra de faktorer som kan påverka innehållet. Han påtalar även att det 

gäller att komma till insikt om att innehållet går att tolka olika vilket även skapar en miljö där 

undervisningsformen inte alltid är den andra lik (Linde 2012, s.55).  
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1.5.4 Realisering av läroplanen 

Det är inom realiseringsarenan som tolkningen från transformeringsarenan genomförs i en 

praktisk lektion. Fokus ligger på hur läraren i klassrummet ska arbeta med de innehåll som 

ska vara med. Eller som Linde beskriver, inom realiseringsarenan handlar det om hur 

verkställandet av undervisningen ska behandlas. Han beskriver det som att verkställandet 

består av lärarnas lektionshållande och elevernas verksamhet under lektionerna. Det är 

kommunikationen och aktivitet som står i centrum för realiseringen (Linde 2012, s. 73). 

Kommunikationen i klassrummet menar Linde (2012) är en tvåvägskommunikation där 

läraren ställer frågor eller instruerar och eleverna får ge tillbaka respons på det som beskrivits. 

Linde lyfter även att i klassrummet så har läraren skapat en kultur och ett klimat där det finns 

särskilda mönster för hur interaktionen mellan lärare och elev ska vara (Linde 2012, s.73f). 

Linde beskriver att det realiserade innehållet ibland kan tolkas olika från mottagare. 

Mottagaren är i det här fallet eleven och avsändare av innehållet är läraren. I och med att 

avsändaren har tolkat innehållet och utifrån sin tolkning skapat en undervisning kan det ibland 

uppfattas olika av mottagaren också. Mottagarens tolkning stämmer inte alltid överens med 

det som var avsätt från avsändaren. Linde menar att utifrån den mer moderna 

undervisningsformen och nya läroplanen har även syftet med undervisningen uppdaterats. 

Syftet är att bygga individer som är kritiskt granskande och självständigt kan lösa problem 

som uppstår (Linde 2012, s.81). Den kunskap som läraren förmedlar är till för att skapa ett 

lärande där eleven utvecklar kunskap om hur de kan använda sina nya förmågor i andra 

kontexter.  

 

1.5.5 Varför läroplansteori? 

Vi anser att läroplansteori är den mest relevanta teorin för vår studie. Anledningen till det är 

för att vi i vår studie berör vi främst frågor som befinner sig  inom realiseringsarenan. En av 

våra frågeställningar handlar om; Hur tillämpar lärare i idrott och hälsa formativ bedömning? 

Vilket handlar om hur lärarna tolkat det innehåll ur ämnesplanen som ska finnas med. Utifrån 

lärarens tolkning av innehållet har en lektion skapats där läraren lagt upp sin undervisning 

utifrån de bedömningsgrunder som finns med.  

2 Metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ intervjustudie med verksamma lärare inom idrott 

och hälsa. Genom att använda sig av intervjuer menar Martyn Denscombe (2014) att vikten 
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inte ligger på den tekniska utrustningen utan intervjuarens förmåga att föra konversationen 

framåt. Han menar också att en intervju är mycket mer än bara en konversation. En intervju 

kan även innehålla punkter som en vanlig konversation inte alltid gör såsom antaganden och 

kunskaper inom ett visst ämne (Denscombe 1983; Silverman 1985; Denscombe 2014, s.231). 

Anledningen till att valet föll på att vi skulle använda oss av intervjuer som 

datainsamlingsmetod var för att vi var ute efter att få större insikt kring lärarens åsikter, 

uppfattning kring det berörda ämnet samt lärarens erfarenheter kring hur denne har tillämpat 

den formativa bedömningen (Denscombe 2014, s. 232).  

2.1 Intervju 

Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad infallsvinkel när det kommer till att utföra 

vår intervju. Med semistrukturerad menar man att vi har en färdig intervjuguide (se bilaga 2) 

vilket i den vi behandlar formativ bedömning. Vi är genom en semistrukturerad intervju ute 

efter öppna svar där det då kommer att ges utrymme för den intervjuade att framföra och 

utveckla sina synpunkter kring varje fråga. Inom den semistrukturerade intervjumetoden 

gäller det att vi även är inställda på att vara flexibla kring ordningsföljden av frågorna. 

Anledningen till att vara flexibla är för att vi då kan erbjuda möjlighet för den intervjuade 

personen att utveckla sina idéer samt att utförligt få utveckla sina resonemang kring det 

berörda ämnet, så ger vi möjlighet till öppna svar samt att det ger oss intervjuare möjlighet till 

att ställa följdfrågor (Denscombe 2014, s.234f).  

 

Utifrån den semistrukturerade intervjuformen har vi valt att använda oss av personliga 

intervjuer samt gruppintervju. Med personlig intervju menar Denscombe att det är ett möte 

mellan personen som undersöker och informanten. Enligt Denscombe är det lätt att arrangera 

en personlig intervju då det bara är två personer som är inblandade. En annan fördel är att 

informanten får föra fram sina åsikter och synpunkter kring det berörda ämnet. Ytterligare en 

fördel som Denscombe betonar är att en personlig intervju är relativt lätt att kontrollera, i och 

med att intervjuaren bara har informantens åsikter att sätta sig in i. Eftersom det bara är en 

persons åsikter och tankar kan man som intervjuare relativt lätt genomföra en 

semistrukturerad intervju då nya tankar kan komma upp under intervjuns gång som de kan 

fortsätta diskutera om (Denscombe 2014, s. 235). En nackdel som Denscombe lyfter är att det 

begränsar informantens synpunkter och åsikter genom att lyssna till enbart en person och att 

åsikter hade kunnat utvecklas ytterligare om vi intervjuat två eller fler personer. Då kan fler 

tankar lyftas och utvecklats genom att man lyssnar på varandra. 
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Vi har även genomfört en semistrukturerad gruppintervju med två respondenter. Denscombe 

menar att skillnaden mellan personlig intervju och gruppintervju är att det inte enbart blir ett 

svar från informanten, utan flera. Genom att öka antal deltagare så ökar även 

representativiteten i data. Ökningen av antalet deltagare gör att vi får fler åsikter som kanske 

inte skulle kommit upp om man haft en personlig intervju. När det gäller gruppintervju är det 

viktigt att vi som intervjuare ser till att ibland styra ordet så alla få sin röst hörd. Det kan lätt 

bli att alla inte får komma till tals och föra fram sin åsikt. Det gäller att utnyttja 

gruppintervjun till att skapa diskussioner där det ges utrymme att informanterna får reflektera 

och diskutera med varandra (Denscombe 2014, s. 236). 

 

2.2 Urval 

Målet val 5-8 respondenter, som urvalsmetod valde vi ett obundet slumpmässigt urval. 

Anledningen till det var för att vi vill kunna ge alla lärare som vi mailat samma chans att vara 

med och deltaga i undersökningen (Hassmén och Hassmén 2008, s.95). Nackdelen med att 

använda sig av den här urvalsmetoden är att man inte vet om vi kommer få några deltagare 

eller inte. Men utav 30 stycken slumpmässigt utvalda gymnasieskolor inom ett stort län i 

mellersta Sverige så lyckades vi få tag på sex personer som ville medverka i studien. De här 

personerna som svarade på mailen fick därför representera en målpopulation, vilket Hassmén 

och Hassmén (2008) menar är den undersökningsgrupp av populationen som är intressant för 

den aktuella forskningen, vilket i vårt fall är lärare inom idrott och hälsa (Hassmén och 

Hassmén 2008, s. 92). 

 

Av de sex deltagarna i studien så var det fem lärare som var verksamma lärare inom ämnet 

idrott och hälsa och en som tidigare hade varit verksam lärare i idrott och hälsa. Utav de sex 

lärarna så var det tre manliga lärare och tre kvinnliga lärare som deltog. Alla med olika 

erfarenhet inom idrottsläraryrket. Tre av dem har utbildat sig inom den svenska 

lärarutbildningen och tre av dem har studerat sin lärarutbildning utanför Sveriges gränser. 

Lärare 1 har arbetat som lärare inom idrott och hälsa i sex år. Lärare 2 har arbetat som lärare 

inom idrott och hälsa i 15 år. Lärare 3 har sedan hen tog sin examen 2005 arbetat totalt sex år 

som lärare inom idrott och hälsa. Lärare 4 är den lärare med längst erfarenhet utav våra 

informanter, hen har arbetat i 22 år som lärare inom idrott och hälsa. Lärare 5 är inne på sitt 

fjärde år som verksam lärare och lärare 6 har arbetat som lärare inom idrott och hälsa i tre år.  
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2.2.1 Procedur 

Innan vi kunde genomföra vår studie så utformade vi en intervjuguide, den här intervjuguiden 

skapades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguidens utformning baseras på tre 

delar, del ett innefattade allmän fakta kring läraren och hens syn på formativ bedömning. Del 

två av intervjuguiden grundades i frågeställning två, “Hur tillämpar lärare i idrott och hälsa 

formativ bedömning?”, där vi undersökte hur informanter tillämpade formativ bedömning i 

sin undervisning. Den tredje och sista delen av intervjun inriktas på den första 

frågeställningen, “ När tillämpas formativ bedömning av lärare inom idrott och hälsa?” 

Efter att vi valt områden att beröra fick vi med hjälp av handledaren till en intervjuguide att 

testa under en pilotintervju. Vi genomförde en pilotintervju innan de riktiga intervjuerna för 

att upptäcka fel och brister i guiden eller om den var bra. När väl pilotintervjun genomfördes 

upptäckte vi att vår intervjuguide fungerade bra utifrån det tänka undersökningsområdet och 

vi kunde använda oss av intervjuguiden i studien. 

 

Samtliga informanter fick i det första mailet information gällande hur vi förhåller oss till 

vetenskapsrådets fyra huvudkrav. Vi informerade om vårt syfte med studien samt vad vi tänkt 

undersöka. Vi meddelade om samtyckeskravet där vi gav informanterna rätten att själv 

bestämma över sitt närvarade i studien. Vi meddelade att inga uppgifter skulle delges i studien 

som skulle kunna gå att härleda tillbaka till de informanter som deltagit samt att det insamlade 

materialet enbart kommer användas till studiens syfte och inget annat. (Hassmén och 

Hassmén 2008, s.390) 

 

Den första intervjun genomfördes av oss båda för att vi skulle lägga en standard på hur en 

intervju genomfördes. Resterande intervjuer genomfördes individuellt för att tids optimera 

vårt arbete. Samtliga intervjuerna förutom en som genomfördas på GIH utfördes på 

respondenternas skolor. 

2.2.2 Bearbetning av data 

Samtliga intervjuer spelades in via en mobiltelefon där det inspelade materialet sedan 

transkriberades och analyserades via kodning utifrån fyra kategorier.  

Samtliga intervjuer transkriberas i sin helhet och analyseras. När det kommer till att analysera 

vårt transkriberade material har vi valt att använda oss av en innehållsanalys. Hassmén och 

Hassmén (2008) menar att en innehållsanalys är en detaljerad och systematisk metod som 
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används för att vetenskapligt tolka och analysera innehållet i ett material med syftet att 

identifiera flera teman, mönster och mening (Hassmén och Hassmén 2008, s. 322). 

Utifrån en innehållsanalys så har vi kategoriserat materialet, dessa kategorier bygger på vårt 

syfte och frågeställningar. Vi utformade kategoriseringen utifrån Denscombes (2014) 

analytiska kodning där han nämner fyra kategorier; en typ av händelse (när), en typ av 

handling (hur), en åsiktsriktning ( hur/när) samt förekomsten av ett särskilt ord eller uttryck 

(hur) 

(Denscombe 2014, s.376). 

 

Det centrala utifrån våra kategorier från intervjuerna prioriterades, kodades och presenterades 

i resultat och diskussionen i form av utdrag och sammanfattningar. I diskussionen tolkades 

intervjuerna i relation till forsknings bakgrunden samt det teoretiska ramverket. (Denscombe 

2014, s.374f) 

2.2.3 Validitet 

Denscombe (2014) menar att det är mycket viktigt att styrka en kvalitativ undersökning. Han 

menar att man som forskare måste kunna visa att forskningen är trovärdig och att det är 

riktiga resultat som presenteras. För att visa det och höja validiteten i vår studie har vi valt att 

i presentationen av de resultat vi fått fram lyfta utdrag och citat från det transkriberade 

materialet. (Denscombe 2014, s.378).  

 

De problem som kan uppstå i samband med vårt arbete är om de lärare vi intervjuar inte 

delger den information vi har planerat att erhålla. För att vi ska undvika det är det viktigt att vi 

skapar en god intervjuguide med goda relevanta frågor vilken vi tester under en pilotstudie 

innan vi intervjuar de andra informanterna. Intervjuerna ska vara strukturerade på samma sätt 

vid varje intervjutillfälle, men att det ska finnas utrymme för att ställa följdfrågor. Vi anser att 

det ska vara möjligt för andra forskare att få tillräckligt med information i vår intervjuguide 

för att kunna genomföra samma studie vid annat tillfälle med liknande resultat. Denscombe 

påpekar att det är viktigt att man har ett objektivt synsätt och en neutral roll när man 

analyserar data. Detta för att analysen av datan är en tolkningsprocess och det är viktigt att vi 

tar hänsyn till det för en ökad validitet (Denscombe 2014, s.380ff). 
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2.2.4 Reliabilitet 

Det är viktigt att vi har noggrannhet och precision i det insamlade materialet samt att vi 

använder rätt metod för att besvara vårt syfte och frågeställningar. Det är viktigt att vi ställer 

oss frågan om resultatet hade blivit detsamma vid ett andra tillfälle. (Denscombe 2014, s.378) 

 

Tillförlitligheten grundar sig i om man skulle kunna genomföra liknande undersökning med 

liknande utfall. Den data som samlats in går inte att generalisera, de här svaren är bara hur 

våra informanter bedömer och inte en generalisering för hela Sverige (Denscombe 2014, 

s.378f). 

  

För att öka reliabiliteten transkriberade vi samtliga våra intervjuer ordagrant.  

2.3 Etiska överväganden 

Under genomförandet av vår undersökning finns det några forskningsetiska principer att 

förhålla sig till för att intervjupersonerna ska känna sig trygga samt att skydda deras och 

skolans identitet. Det är viktigt att vi som forskare tar hänsyn till dessa principer under hela 

arbetsproceduren vilket har framförts av vetenskapsrådet 2001 (Hassmén och Hassmén 2008, 

s. 389). Det är fyra stycken huvudkrav med råd och riktlinjer vilket är viktigt att förhålla sig 

till när man bland annat ska presentera de resultat man fått via intervjuerna. Dessa fyra 

huvudkrav är, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

- Informationskravet, innebär att vi som forskare skall informera deltagarna om det 

aktuella syftet för vad som ska undersökas. 

- Samtyckeskravet, innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma om sitt deltagande 

i studien. 

- Konfidentialitetskravet, innebär att alla uppgifter kring personerna som deltagit i 

studierna ska beaktas med största möjliga konfidentialitet och inga obehöriga ska 

kunna ta del av det materialet. Det innebär även att de uppgifterna vi skriver ut ska 

behandlas med största konfidentialitet att det inte ska gå att härleda till vilken skola 

som studien har utförts på.  

- Nyttjandekravet, innebär att de material vi har samlat in endast får användas för 

forskningsändamål (Hassmén och Hassmén 2008, s.390). 
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3. Resultat 

I resultatdelen kommer vi presentera de resultat intervjuerna påvisat. Resultatet kommer att 

redovisas och presenteras via utdrag och citat från intervjuerna. Beskrivning på utdragen 

kommer även ges. Resultatdelen är uppdelad utifrån de frågeställningar som undersökt och 

kommer därför presenteras i två huvuddelar. 

3.1 När tillämpas formativ bedömning av lärare i idrott och hälsa? 

3.1.1 Vad är din syn på formativ bedömning? 

Lärare 1, ser formativ bedömning som en kommunikativ process. Genom att ge eleven 

feedback under processens gång hoppas lärare 1 att det ska stärka lärandet. Feedbacken kan 

även ske genom en självreflektion där eleven får analysera sitt eget lärande genom att 

använda sig av en metod som lärare 1 kallar för two wish and a star. Vilket hen använder 

enligt följande; 

 

Så jag försöker när jag ger liksom feedback till eleverna när de gjort sin uppgift försöka 

lyfta vad som var bra och vad som skulle kunna förbättras och vad som saknas. Eller du 

behöver tillämpa fler teorier, fakta, argument när du beskriver hälsa eller när du ser till 

din egna hälsa. Aa asså på ett ödmjukt sätt skriva för att de ska känna att de kan 

utvecklas och behålla motivationen. 

 

Hen menar att man på ett konstruktivt vis framför feedback. Feedbacken ska hjälpa eleven att 

utvecklas samt stärka individen och skapa motivation för att vilja utvecklas.   

 

Lärare 2 beskriver hur hen alltid använt sig av ett formativt förhållningssätt när hen bedömt 

elever inom idrott och hälsa. Men till en början inte känt till att det var utifrån ett formativt 

förhållningssätt. Lärare 2 menar att man under hens tid på lärarutbildning använde de inte 

begreppet formativ bedömning, men att det ändå var utifrån en formativ bedömning som man 

alltid har bedömt. 

 

...when I did my teachers training wasn't formally introduced as formative assessment 

but instead it was a way how we always assets. So I've became more aware of that 

summative assessment  as something very specific after I realized that I was 

formatively assessing right from the start 
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Lärare 2 menar att inom ämnet idrott och hälsa så är det den formativ bedömning som passar 

bäst. Formativ bedömning är en kontinuerlig process, där hen menar på att läraren konstant 

observerar vad eleverna gör och konstant ger dem feedback på sina kvaliteter. Hens syn på 

formativ bedömning är att man har allt bedömningsmaterial som man behöver framför 

ögonen;  

 

You see the evidence right in front of you, it can't be a test or a competitive element to 

the course or time swims or assess in time.  

 

I likhet med Lärare 3 har lärare 2 samma syn på formativ bedömning, men har under sin korta 

tid som lärare i Sverige märkt av att det i kunskapskraven som presenteras i ämnesplanen är 

präglat av ett summativt förhållningssätt.  

 

… the trend that I noticed  is that it is a lot of influences on summative assessment and 

basin it on the knowledge requirement in the national curriculum it is kind of set up that 

way with the influences on that. 

 

Hen menar att inom ämnet idrott och hälsa så gynnas man som både lärare och elev av att 

implementera formativ bedömning.  

 

And I think of exactly what lärare 2 is saying when it comes to physical education it 

does not naturally work that way, and so the need in terms of implementing formative 

assessment...on a more semi regular basis  we will get more benefits from that. 

 

Genom att använda sig av ett formativt förhållningssätt menar lärare 3 att eleverna skapar en 

kunskap om varför de gör en övning, hur de kan överföra kunskapen och använda den i andra 

kontexter samt hur det kan vara bra för egenvärdet i framtiden. 

 

..the students are being able to know implement that in a more practical situation is a lot more 

valuable to their own development then to getting them to do something in the end of the unit.  

 

Lärare 4 ser formativ bedömning som väsentlig del i bedömningsprocessen. I och med den 

formativa bedömningens betydelse för elevernas utveckling. Den formativa bedömningens 
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utveckling menar lärare 4 handlar mer om en utvecklingsprocess som eleverna går igenom 

och inte utifrån summativa resultat med siffror och mätningar.  

 

I think formative assessment is the most essential part because of its progress. It is 

progression and progress and not just a number you know.  

 

Hen ser formativ bedömning som ett sätt för läraren att samla in material och få en grund för 

vilken nivå eleven befinner sig på. Hen menar att det blir personligare när man inför det 

slutgiltiga betyget har underlag som stärker betyget.   

 

It personalizes much more in terms of validating your final grade or a unite or specific 

part because you can refer to different things that you have used. It's not just one little 

test then your done it more continues.  

 

I jämförelse med de andra informanterna har lärare 5 en syn på formativ bedömning som är 

direkt kopplad till kunskapskraven inom idrott och hälsa. Där hen menar att man bland annat 

som lärare måste kolla på vad eleverna måste förbättra inom vissa punkter.  

 

... jag ser det som dels formativ bedömning för mig, att hur jag ska lägga upp den 

formativa bedömningen för mig. Sen även för eleverna, vad de ska bättra på för vissa 

krav. Så man utgår från kunskapskraven framför allt, i idrott och hälsa är det ganska bra 

att koppla det till centrala innehållet. Så det är det relativt lätt och välja centralt innehåll 

och se vilka kunskapskrav och förmågor ska vi nå.  

 

Lärare 5 menar att man kan se formativ bedömning som en process där eleven tar olika steg i sitt 

lärande. Hen brukar dela in sin bedömning i två faser. Fas ett är lärofasen där lärandet ska vara det 

centrala och fas två är bedömningsfasen. Lärofasen kan jämföras med en formativ bedömning och 

bedömningsfasen framstår vara mer summativ.  

 

Hur ska Luke där för att kunna nå målen? Vilka steg måste nås? Man måste göra någon 

form av konkretisering av de här. Jag brukar tänka att man ska ha en lärofas och en 

bedömningsfas. Så de får lära sen blir de bedömda som alla ämne. Personligen brukar 

jag ha, säg att de ha två lektioner i veckan så har de projekt i två tre veckor så de får 

några lektioner att utvecklas. 
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Lärare 6 syn på formativ bedömning påminner om hur lärare 1, lärare 2 och lärare 3 ser på 

formativ bedömning. De menar alla att formativ bedömning är en kontinuerlig process där 

eleverna via feedback får hjälp i sitt lärande. Eleven ska tillsammans med lärarens 

återkoppling få hjälp att kunna utföra en viss rörelse så optimalt som möjligt. 

 

Min syn på formativ bedömning är att man ska under arbetets gång kontinuerligt ge 

återkoppling vad man kan göra saker bättre. Hur man ska förbättra en viss rörelse till 

exempel. För att få den optimal, att liksom inte liksom va helt tyst och bara titta på dom 

och bara titta på dom och sen ge dom en slutprodukt. En slut bokstav liksom. 

 

Lärarna i studien har en liknande syn på hur man kan definiera begreppet formativ 

bedömning. De menar att man kan se formativ bedömning som en kontinuerlig process, där 

lärarna kan med hjälp av feedback stärka elevernas lärande och skapa kunskap som i 

slutändan resulterar i ett betyg.  

 

3.1.2 Feedback 

Feedback är något som alla lärarna har gemensamt. De använder sig alla av feedback under 

lektionstillfällena men på olika sätt och i olika utsträckning.   

 

Lärare 1 menar att feedback är en viktig komponent i elevens lärande. I och med att eleven 

inte alltid ser vad de själv gör så menar hen på att det är viktigt med feedback direkt när 

eleven utfört en övning. 

 

Där är det så otroligt viktigt med feedback, annars ser de ju inte sig själva. 

 

Lärare 1 beskriver hur feedback är något som hen använder sig av konstant i sitt arbete. Det 

förmedlas kontinuerligt från hen. Feedbacken som lärare 1 förmedlar är oftast feedback riktad 

på elevens prestationer. Men hen menar även att feedbacken som förmedlas är till för att 

stärka eleverna och ges som en bekräftelse på att hen ser varje elev. Exempel på när feedback 

ges är under lektioner med innebandy. 
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Aa så gott de går, jag försöker liksom göra de kontinuerligt. Som när vi spelar 

innebandy, försöker jag fokusera på det här med att hitta ytor, när jag gick på Örebro 

talade de om Odense modellen, en dansk modell.  

 

Feedbacken som lärare 1 förmedlar är oftast fokuserad på när eleven gör någonting bra, vilket 

förmedlas genom exemplet nedan: 

 

De är bra och då hitta ytor och det här med split vision och att man måste hitta ytor och 

se var är det som mina kompisar är när jag passar. Då brukar jag ge feedback som 

“Snyggt”, “bra pass där”, “Bra sprungit dit”, “bra att du hitta den där luckan” och vissa 

blir ju glada bara för att jag ser dem. De var någon elev som sa “tack” när jag sa “fin 

pass” till hen. Jag försöker så gått det går under lektionstid att ge feedback. 

 

Både lärare 2 och lärare 3 använder sig av något de kallar för instant feedback, vilket går att 

översätta till direkt feedback. Lärare 2 menar att det ligger i kursen Idrott och hälsas natur att 

konstant observera och konstant ge feedback på det eleverna gör. Både lärare 2 och lärare 3 

menar att den kontinuerliga feedbacken även kan ske från eleven själv i utförandet av en 

övning. Exempelvis inom lagidrott så blir den direkta feedbacken ganska avgörande för hur 

utfallet ska bli. När en elev exempelvis kastar ett kärnkast så får hen direkt feedback från både 

lärare men även från utförandet vilket lärare 2 menar har både positiva och negativa effekter. 

Men lärare 2 beskriver hur viktigt det är att föra fram feedbacken på ett konstruktivt och 

tydligt vis, där feedbacken hjälper och utvecklar eleven 

.  

So I think the instant feedback for me is something that really worked for me, as long as 

I do it properly and sensibly which in gymnasiet they are generally okay with it in 

compare to grundskolan. 

 

Lärare 3 som kommer från en tränarbakgrund känner igen användandet av den direkta 

feedbacken från lagidrotten. Lärare 3 menar att hen främst använder sig av den direkta 

feedbacken när det kommer till att bryta ner rörelser och utföranden till mindre komponenter. 

Hen menar att feedbacken då antingen kommer från hen som lärare eller via gruppfeedback. 

Vid vissa moment så använder sig lärare 3 av elever som exempelvis spelar innebandy på 

fritiden som “lärare”. De eleverna får leda en övning eller en grupp och ge de andra eleverna 

feedback. 
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...I come from a coaching background so I can recognize myself in using that instant 

feedback. Especially when we talking about components that we are working with or 

particular codes or units and then breaking it down to smaller skills. Either they will 

getting feedback from myself or if they doing it in some kind of group  we summon on 

one of us that has more professions in something is able to lead a session with those 

kids and then  give feedback to them along the way. 

 

Lärare 4 och lärare 5 använder sig precis som de tre tidigare lärarna av kontinuerligt feedback 

under lektionens gång. Där lärare 4 betonar vikten av vilken sorts feedback man ger under 

lektionens gång. Lärare 4 menar att det är viktigt att fokusera på de positiva komponenterna 

hos en elev och framföra feedback på det. Hen menar att anledningen till att man ska fokusera 

på det positiva i en rörelse är för att skapa en positiv känsla kring lärandet. Men till skillnad 

från de andra lärarna sker även en feedback efter lektionen där eleverna får reflektera i 

storgrupp och framföra sin feedback. Lärare 4 beskriver att utöver feedbacken som hen ger 

under och efter lektionen så har  de även ett tillfälle i slutet på varje moment där feedback ges 

från läraren och en moment utvärdering genomförs. 

 

Trying to use a lot of positive feedback during the lesson, and focusing on positive 

development, that’s very important to. So that’s the verbal feedback that I use and then 

the feedback the students give back them self, their reflections and then finally at the 

unit evaluation.   

 

Skillnaden mellan lärare 5 och resterande lärare är att lärare 5 lägger fokus på feedback under 

teknikträning. Lärare 5 menar att det är hen som lärare som ser vad elever gör och genom att 

ge feedback på elevernas teknik så hjälper det eleven framåt i sitt lärande. Hen menar att ge 

feedback på teknik skapar en dialog där lärare och eleven kan bolla tankar mellan varandra. 

 

Man ger dom feedback och har fokus på ren teknik egentligen och då blir det ju en 

diskussion, jag ser hur eleven gör och visar, eleven övar och så har man en kontinuerlig 

dialog.  

 

Lärare 6 använder sig av kontinuerlig feedback precis som de andra lärarna. Men till skillnad 

från de andra lärarna så brukar hen dela in dem i grupper om två och två, eller i mindre 

grupper. Hen beskriver hur de i de här gruppkonstellationerna får öva på de moment som ska 

utföras och då går hen runt till var och en och ger feedback. Hen menar att det positiva att 
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arbeta i grupper är att eleverna får feedback genom att se hur deras klasskamrat utför en 

rörelse.  

 

Under momenten så gör jag det, jag delar in dom väldigt ofta där de får träna två och 

två. Eller i en liten grupp, sen går jag till varje elev och tittar, tänk på att göra det här, 

använd den här tekniken. Rättar till rörelserna, ju större grupper desto mer muntlig 

feedback använder jag. Försök att tänka på att flytta tyngdpunkten, håll rakt på det här 

sättet. Så ju större grupper desto mer visar jag för gruppen, försök och tänka på det här. 

Jag uppmuntrar dom att titta på varandra, jag uppmuntrar dom att titta på varandra.  

 

3.1.3 Bedömningstillfälle 

Lärare 1 menar att hens bedömningstillfällen varierar. Hen delar oftast upp sina 

bedömningstillfällen i två. Den ena delen är det teoretiska, med en träningsplanering som 

eleverna ska genomföra. Det andra bedömningstillfället som lärare 1 lyfter är den praktiska, 

eleverna ska skapa ett gympapass som de ska genomföra med klassen. Lärare 1 menar att 

hens bedömning och lektionsupplägg bygger på de förmågor som står i det centrala innehållet.  

 

Ja, det varierar. Det finns en förmåga som ni känner till, den här med att eleven ska 

planera och utvärdera sin fysiska aktivitet och i tvåan har vi samarbete med 

ledarskapskursen och då ska de ha ett minipass, de sätter ihop ett gympapass och där 

har jag koll då. De står ju i det centrala innehållet om musik och inget om bollsporter 

och i de tillfället brukar jag kolla hur mycket komplexitet de har. 

 

Lärare 1 beskriver hur hen berättar för eleverna när det är bedömningstillfälle. Anledningen 

till att hen väljer att berätta för eleverna är att de brukar skärpa till sig och verkligen ge sitt 

bästa. Oftast är det de teoretiska bitarna hen har att gå på men försöker även lyssna kring 

elevernas kunskaper i klassrummet och ta upp vad de kan.  

 

Aja, då så säger jag de innan. Då brukar de skärpa sig lite extra. Så de är ju de 

teoretiska delarna man har att gå på och så brukar jag snappa upp under lektionstid. 

Men av tidsbrist, hinner jag inte kryssa för efter varje lektion. 

 

Lärare 2 menar att varje lektionstillfälle även är ett bedömningstillfälle. Hen berättar att lärare 

konstant observerar och ger sina elever återkoppling vilket resulterar i att alla tillfällen är ett 
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bedömningstillfälle. Men hen påpekar att det finns särskilda teoretiska uppgifter som bedöms, 

exempelvis en träningsplanering precis som lärare 1 har. Ett annat bedömningstillfälle som 

lärare 2 lyfter är när de har genomgång av hjärt- och lungräddning. Hen menar att det är en 

väldigt pressad situation att bli bedömd på men även så otroligt viktig för en elev att klara 

under press. 

 

….I think for physical education teachers we feel very comfortable in formative 

assessment and we trust our judgement because we are doing it consistently. 

We do certain assignments, like a training program, there is a part when they hand in a 

piece of work. And they do first aid. Which is a crucial process, but very important, 

because they need to feel the pressure. then we've got, I think the practical is more 

formative. 

 

Både lärare 3 och lärare 4 ser precis som lärare 2 varje lektionstillfälle som ett 

bedömningstillfälle. Skillnaden är dock att både lärare 3 och lärare 4 bedömer efter varje 

lektion. Lärare 3 arbetar tillsammans med en lärare och har lektionerna tillsammans med hen, 

vilket även innebär att de även bedömer tillsammans. Efter varje lektion diskuterar de 

bedömning samt vilket preliminärt betyg som de hade kunnat ge för varje elev i fem till tio 

minuter. Dessa minuter tillägnar de att diskutera varje elev och dubbelkolla med sin kollega 

om de har samma uppfattning kring vissa situationer och elever.  

 

….Yeah exactly, and currently what me and my colleague are doing at the end of each 

lesson we talk about what sort of grading would we look at, at looking of what kind of 

grading we would use for each student. We spend about 5-10 minutes talking about 

assessment grading in each student after the lesson. 

 

Både lärare 3 och lärare 4 bedömer efter varje lektion men skillnaden  är att lärare 4 även 

sätter ett betyg efter varje lektion. Hen sätter betyg på vad eleverna har presterat för att kunna 

se elevens utveckling mellan lektionerna. Genom att sätta betyg efter varje lektion kan läraren 

följa utvecklingen och även åskådliggöra vad eleven behöver utveckla mer för att nå ett högre 

betyg. 

 

After the lesson we give each student a grade after how they performed at the lesson so 

they actually can see their progress and if we want to see a bit more of this or that. 
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Lärare 5 delar in terminen i två till tre projekt. Dessa projekt som hen har brukar omfatta cirka 

tre veckor. Där det som tidigare nämnts i tidigare avsnitt delas in i en lärofas och en 

bedömningsfas. Lärofasen omfattar minst tre lektioner där fokuset är på lärande och en 

lektion där lärare 5 lägger fokus på bedömning. Lärare 5 menar att hen tillämpar en formativ 

bedömning under själva lärofasen där eleverna får feedback på sitt utförande. Men under 

bedömningsfasen menar lärare 5 att ett mer summativt förhållningssätt tillämpas. 

 

Oftast brukar jag göra själv så att jag delar in varje termin består av två, tre projekt. Och 

så är projekt två, tre veckor. Minst fyra lektioner så att man får tre lektioner lärande och 

en lektion bedömning och så fokus på lärande och så fokus på bedömningen. Jag 

kommer inte ge någon feedback under sista lektionen, jag kommer bara titta och 

summera dina kunskaper. En summativ sker på den här lektionen, den formativa sker 

under lär tillfällena. Så att för mig är det tydligt, jag försöker få det att bli tydligt för 

eleverna hur bedömningen går till. Jag säger till dom vad de behöver förbättra så de vet 

vad de ska jobba på. Sen på sista lektionen då är det som en ren kunskapskoll eller 

förmåga koll. Det tycker jag blir tydligt för då.. och då i de teoretiska bitarna blir det 

tydligt till att fram till inlämningsstopp kan du ta med allt du frågar mig om så att det 

blir så bra som möjligt. Men sen när du lämnar in blir det som en mer en summativ 

bedömning. Sen när vi gör om det nästa gång kan vi använda oss av din gamla 

feedback. 

 

Lärare 6 ser precis som lärare 2, lärare 3 och lärare 4 varje lektionstillfälle som ett 

bedömningstillfälle. Efter varje tillfälle sker en kort summering av varje elev. Lärare 6 gör 

precis som lärare 1 och förmedlar till eleverna om de få tillfällen som inte är 

bedömningsgrundande. 

 

Asså alla är bedömningstillfällen. Dom få gångerna som inte är bedömningstillfällen så 

säger jag det. Oh jag vet inte ifall om jag är tillräckligt tydlig med det heller, i och med 

att det är så många elever.. det är snack under lektioner.. det är jättemycket information 

som faller mellan stolarna.  

 

3.2 Hur tillämpar lärare i idrott och hälsa formativ bedömning? 

Samtliga intervjuade lärare tillämpar en formativ bedömning under sina lektioner i idrott och 

hälsa. Lärare 1 använder sig som tidigare nämnt av two star and a wish i sin formativa 
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bedömning. Hen försöker både under lektionen och vid individuella samtal ge eleverna 

feedback om vad som är bra, vad som skulle kunna förbättras och vad som saknas sen får 

även eleverna själva fundera på vad de är nöjda med och vad de behöver förbättra. 

 

Lärare 2 tycker att det är processen som är viktigast under bedömningen i idrott och hälsa, 

eleverna ska ha en förståelse och kunna förklara rörelse. 

 

I assess on how students are at a start and how they improve and how they understand 

what they learning how they can give feedback to others and show their understanding. 

So for me it's more than the outcome, I think in physical education because of the 

nature of the activity  the process is crucial and you know any child could do a fort roll 

but can they really understand how their body is rotating and can they move that from 

the floor to an trampoline for example? 

 

Lärare 4 försöker alltid ha en progression i sina lektionsserier där eleverna först får öva under ett antal 

lektioner för att sedan bedömas under din sista lektion. Under övningslektionerna jobbar eleverna 

stegvis, när det har klarat en nivå går de vidare till nästa. Exempelvis i basket: 

 

The last lesson we did basketball, the layup. So first looking at skills they have learned 

then learning a new skill and then going around and looking how they implement it, the 

different skills that they have. And then sitting down together and showing the basics 

skills and showing some form of coordination. And then I want them to do it both with 

skill and coordination and also fluently.  

 

Sista lektionen i bollspel moment är match, där tittar Lärare 4 på hur eleverna implementerar 

de förmågor de har lärt sig under övningslektioner, där blir bedömningen mer summativ. 

 

Lärare 5 och Lärare 6 har ett liknande upplägg med övningslektioner och bedömningslektion. 

De försöker alltid ha en progression i sitt lärande där svårighetsgraden ökar. Bedömningen 

sker sedan efter hur eleverna implementerar sina nya kunskaper. 

 

3.2.1 Syftet med lektionen 

Lärare 1, 2, 3 och 4 omtalar syftet med lektionen vid lektionsstart. Det finns ett samband då 

de alla nämner vad eleverna ska lära sig, hur och varför vid lektionens början.  
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Lärare 5 har en annan syn då hen ibland väljer att nämna syftet med lektion och ibland inte. 

Vissa lektioner är hen väldigt tydlig med vad som ska göras, vilka tekniker som ska användas 

och varför eleverna ska lära sig detta kopplat till styrdokumenten, vilket underlättar en 

formativ bedömning. Andra lektioner väljer lärare 5 att inte nämna syftet, dessa lektioners 

egentliga syfte är enligt lärare 5 rörelseglädje och hen anser att det finns en fördel att eleverna 

inte vet syftet med lektionerna vid dessa tillfällen. Lärare 6 nämner inte syftet med lektionen 

innan lektionen börjar, men det är något hen vill bli bättre på. Lärare 6 försöker dock påminna 

sina elever vad hen tittar på och bedömer under lektionen gång.  

 

Asså jag försöker ju hela tiden påminna dom att jag tittar ju på dom här sakerna och det 

här är det jag vill att jag vill att ni ska använda er av. För det är det jag tittar på, om det 

är någon som till exempel så fort man tar fram en boll så ska de fotbolla med den. Men 

då säger jag nu gör ju ni en rörelse som inte ingår i den här.. i det här momentet om jag 

tittar på er och ni gör något som inte ska göra vad får ni då för betyg? Då har ju jag 

inget underlag på er. 

 

3.2.2 Reflektion 

Lärare 4 samlar alltid eleverna till en reflektion vid lektionens slut. Hen har även en större 

reflektionsstund i slutet av ett moment där eleverna får reflektera om vad de har lärt sig. 

Lärare 1 och 2 har både en träningsplaneringsuppgift där eleverna själva får reflektera om vad 

de behöver utveckla och sedan utforma sitt träningsschema efter sina svagheter. 

 

Lärare 5 brukar samla eleverna i slutet av lektionerna för en reflektion om vad som har gjorts 

under lektionen och vilka förmågor som har utvecklats. Hen tycker att det är viktigt att 

eleverna ska kunna utvärdera sig själva och på så sätt ta sitt lärande i egna händer. 

 

Även om man inte tänker på det är det någonting jag måste göra, eleverna måste kunna 

utvärdera sig själv. Så de inte bara lever i något slags vakuum, blir jag bättre eller blir 

jag inte bättre. Det blir så tydligt när vi ska spela volleyboll, lektion 1 kan inte slå 

baggerslag, lektion 2 kan slå baggerslag.  
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Lärare 6 var den enda intervjuade läraren som inte hade någon reflektion i slutet av lektionen 

dock brukar hen när det är dags för ett nytt moment berätta för eleverna vad som kommer 

nästa lektion och nästa moments upplägg.  

 

3.3.3 Videofilmning 

Samtliga lärare som intervjuades använde på något sätt videofilmning i sin bedömning. Lärare 

1 tycker att videofilmning är ett utmärkt stöd vid bedömning. Elever som tycker att det är 

jobbigt att prestera inför resten av klassen erbjuds att filma en rad av fysiska aktiviteter 

istället, såsom dans. Lärare 4 låter eleverna öva under de första lektionerna sen filmar hen den 

sista lektionen för att se om rörelsen är koordinerad och flytande hos eleverna. Lärare 5 har 

samma utgångspunkt som Lärare 4, hen tycker det är bra att kunna använder videofilmen som 

“bevismaterial” vid bedömning. Om en elev inte är nöjd med sitt betyg kan filmen användas 

som stöd i diskussion med eleverna. 

 

Lärare 5 använder även film genom kamratbedömning, eleverna får filma varandra i till 

exempel dans momentet och sedan ge varandra feedback. Videofilmning används även för att 

eleverna ska kunna se sin egen förbättring till exempel i knäböj då eleverna får filma sig 

själva vid första och sista lektionstillfället. Lärare 6 filmar många moment så som dans och 

gymnastik men inte bollspel då hen anser att det är väldigt känsligt. I bollspel är hen därför 

mer noga med att föra anteckningar på hur varje elev presterade efter lektionen. 

 

.. jag har bara fem minuter mellan varje lektion. Så jag har liksom god som betyder E 

nivå, säker C och säker plus K. Det är A, alltså säker och komplex och säkerhet är då C 

nivå. 

 

3.3.4 Självbedömning 

Lärare 1 och Lärare 2 har som tidigare nämnt självbedömning i sin träningsplanering. Lärare 

1 har även sina samtal en gång per termin där hen frågar eleven hur de själva tycker att det går 

och var de tycker att de ligger till betygsmässigt. Lärare 4 låter eleverna reflektera över sitt 

lärande i förhållande till ämnesplanen kunskapskrav. Detta tycker hen medvetandegör för 

eleverna vad som krävs för att klara momentet. I början av varje moment får eleverna ett 

papper med en checklista på de kunskaper de ska lära sig under momentet. Efter varje lektion 
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i momentet får eleverna kryssa i de kunskaper de har klarat. Tidigare använde hen sig av en 

betygsskala i de olika kunskapsdelarna men hen märkte att detta gav för mycket emotionell 

press på eleverna. Därför gick hen över till denna checklista med endast ja och nej som 

alternativ. 

 

Lärare 5 använder sig av självbedömning så fort tillfälle ges. 

 

När man håller på att öva på någonting så har man ju nytta av att ibland få öva under en 

ganska lång tid själv. Ibland så har man nytta av att så fort det blir någonting lite fel så 

är det bra att man går in och anmärker på det. Om man märker att man håller på att lära 

in någonting fel exempelvis. Om man konstant gör fel i en viss övning är det inte bra att 

de fortsätter utan då behöver man rätta till det här. Under lärande fasen funkar 

självbedömning. Både självbedömning och kamratbedömning, att de får tillfälle att 

reflektera om vad de håller på med. Inte bara göra det de tror de ska göra, utan tänka på 

vad de gör. För då har man också möjlighet att nå de här mer nyanserade 

förbättringarna. De är svåra att nå om man bara gör saker hela tiden 

 

Lärare 6 använder självskattning under vissa lektioner till exempel bollspel. 

 

Där jag vill när det blir mer utav lagspel  så vill jag dela upp så ni som behöver öva lite 

mer och inte vill ha så högt tempo gå till den här sidan. Ni som känner att jag behärskar 

det här och vill spela med ett högt tempo ni går till den här sidan. Med blandat resultat, 

så en sån självskattning kör jag med. 

 

Dock är det väldigt vanligt att elever självskattar sig för högt. Vilket blir problematiskt sedan 

när de får ett betyg som är lägre än deras egen skattning, Lärare 6 tycker att blir väldigt 

känsligt att ge sådan återkoppling. 

 

3.3.5 Kamratbedömning 

Lärare 1 har ingen kamratbedömning alls då hen känner att det finns en risk att eleverna är 

elaka mot varandra och bedömningen får en negativ effekt och eleverna presterar sämre. 

Lärare 2 och Lärare 3 använder sig av en formell kamratbedömning genom en checklista 

vilket de menar inte gör kamratbedömning lika känslig. Istället för det är elevernas personliga 
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åsikter om varandra som kommer fram i bedömningen blir det mycket enklare med 

checklistan, de vet vad som ska bedöma och det blir mer en kontroll “kan” eller “kan inte”. 

 

Lärare 4 använder sällan kamratbedömning, hen tycker självbedömning fungerar bättre. 

Lärare 5 däremot  använder kamratbedömning så mycket som möjligt. Likt självbedömning 

tycker hen kamratbedömning är bra för att få eleverna att reflektera om vad de håller på med. 

Att de inte bara gör det de tror de ska göra, utan tänker på vad de gör. Detta tycker lärare 5 

bidrar till en mer nyanserad kunskap hos eleverna. 

 

Lärare 6 använder inte kamratbedömning längre, hen tycker att det inte riktigt går att följa upp 

kamratbedömningar på ett bra sätt. Hen menar även att för en god kamratbedömning krävs det 

att bedömaren har en god kunskap och eleverna inte har tillräckligt med kunskap. 

 

Men dom kan ju inte riktigt vad en korrekt rörelse ser ut, det här ser bra ut, det här ser 

bra ut, fast det inte gör det. Dom kan ju inte heller berätta vad de ska göra bättre utan 

dom säger bara att det ser bra ut. För att det är  så känsligt att titta på någon också. 

 

Lärare 6 känner även att det inte riktigt finns den tiden till att förklara för eleverna vad de ska 

titta på vid kamratbedömning och eleverna kommer heller inte ihåg vad hen har sagt från 

lektion till lektion då de endast har en idrott och hälsa lektion i veckan. 

4. Sammanfattande diskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare inom ämnet idrott och hälsa tillämpar en 

formativ bedömning. Vi vill utifrån två av de didaktiska frågorna när och hur undersöka hur 

idrottslärares användande av formativ bedömning, i kursen Idrott och hälsa 1 på gymnasiet 

vilken innefattar 100 poäng. 

 

I det här avsnittet kommer en sammanfattande diskussion att framföras. Precis som 

resultatdelen kommer diskussionen att vara strukturerad efter de frågeställningar som vi har. I 

diskussionen kommer de resultat som intervjuerna visat att diskuteras med förankring till 

tidigare forskning och det valda teoretiska ramverket. I slutet kommer en metoddiskussion att 

föras, där för och nackdelar med metodval diskuteras. I och med att vi vill undersöka när 

lärare tillämpar en formativ bedömning samt hur de tillämpar en formativ bedömning så 
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befinner vi oss in det Linde (2012) beskriver som realiseringsarenan. Där det praktiska arbetet 

synliggörs.  

 

4.1 När tillämpas formativ bedömning av lärare i idrott och hälsa? 

Lärarna i vår studie har en snarlik syn på formativ bedömning. I relation till det som Korp 

(2011) menar ska formativ bedömning ses som en del av en process i ett vardagligt 

sammanhang. Alla lärarna har en gemensam nämnare, de ser bedömning som en process i 

elevernas lärande. Flera av lärarna uttrycker det som en kontinuerlig process där eleverna 

konstant är under utveckling. Precis som Lundahl (2011) menar, ser lärarna bedömningen 

som ett verktyg för att skapa och stärka elevernas kunskaper och förmågor. Lärarnas 

nuvarande syn på formativ bedömning går att känna igen ytterligare i det Lundahl (2011) 

lyfter, där han menar att synen på bedömning har genomgått en förändring. Utöver en 

förändring av läroplaner menar han att det även skett en förändring på hur man ser på 

användandet av bedömning. Tidigare påpekar Lundahl (2011) att bedömningen som lärare 

gjorde, var av lärandet. Medan den nya synen på bedömning istället innefattar en bedömning 

för lärandet där processen av att skaffa sig kunskaper och färdigheter står i centrum. Den här 

nya modernare synen på hur bedömningen kan användas är något som känns igen av våra 

lärare som deltagit i studien. När lärarna diskuterar kring sin syn på formativ bedömning är 

det ett begrepp som för flera av lärarna spelar en central roll, det vill säga feedback. Både 

lärare 1, lärare 2, lärare 3 och lärare 6 ser feedback som en stor del i sin syn på formativ 

bedömning. Lärarnas syn på feedbackens roll kan jämföras med Black och Williams (2010) 

syn på ett klassrum, a black box. I den här lådan kommer det input från omgivningen, vilket 

kan vara att eleven ska lära sig en ny övning. Den här nya övningen observerar en lärare, 

utifrån vad läraren har observerat så ger hen även feedback på utförandet och tips. Lärare 2 

menar att lärare observerar konstant i sitt arbete och på det som observeras ger hen feedback, 

vilket kan liknas med att läraren formar individen och lär ut en rörelse.Vilket även lärare 6 

uttrycker att via feedbacken så kan eleven ta till sig åsikterna och lära sig utföra rörelsen. Likt 

the black box blir då outputen från feedbacken att eleven lärt sig en ny rörelse och skapat en 

kunskap och färdighet. Lärare 1 menar att feedbacken ska hjälpa eleverna framåt i sitt lärande 

och genom att ge feedbacken så stärker de även individen. Black och William (2010) menar 

också att det kommer som output i the black box nöjda, kunniga och kompetenta elever.  

 



35 

 

Lärarnas syn på feedbackens roll inom den formativa bedömningen, där bedömning är en 

kontinuerlig process och eleverna via feedback och vägledning går framåt i sin utveckling kan 

man även att likna med Tolgfors (2014) exempel. I exemplet liknar han eleven med en pilot 

som styr ett flygplan och med hjälp av flygledaren som är läraren får vägledning för att vet 

var man ska landa på ett säkert sätt. Alltså via den feedback som läraren förmedlar till sina 

elever så hjälper man som lärare eleven framåt i sin utveckling och stärker lärandet via 

vägledning. 

 

Lärare 4 anser att formativ bedömning är en kontinuerlig process. Allt som görs under en 

lektion bedömer läraren kontinuerligt. Hen anser att formativ bedömning även är ett sätt att 

samla på sig bedömningsunderlag. Material som hjälper läraren att få grundläggande kunskap 

kring vart eleven befinner sig för tillfället samt ha en grund inför det summativa betyget. 

Lärare 4 syn på formativ bedömning går att jämföra med en av de kategorier som Jönsson 

(2011) beskriver. Den kategorin som man kan placera in lärare 4 under är “bevissamlaren”, 

vilket Jönsson (2011) beskriver är en lärare som alltid ser till att det finns dokumentation på 

det eleven har gjort. 

 

Till skillnad från de andra lärarna så uttrycker lärare 5 den formativa bedömningen som 

ständigt kopplad till kunskapskraven. Detta stärks av tidigare studier där Jönsson (2011) i sina 

kategorier även presenterar den “systematiska planeraren”. Jönsson (2011) beskriver den 

“systematiska planeraren” som alltid har plan för hur lektionen ska genomföras och planeras. 

Som överensstämmer med det som Linde (2012) beskriver med realiseringsarenan. Läraren 5 

i det här fallet har tolkat innehållet i kunskapskraven och utifrån sin tolkning planerat en 

lektion. Som beskrivs i realiseringsarenan så ska fokus ligga på vad man gör i klassrummet 

vilket lärare 5 tar i beaktning. Hen planerar alla sina lektioner utifrån bedömningsgrundande 

riktlinjer, för att hela tiden kunna förankra sina lektioner till kunskapskrav. Tidigare forskning 

(Chróinín och Cosgrave 2012) tyder på att använda sig av en systematiskt planerad lektion 

och genomföra det utifrån ett formativt förhållningssätt till bedömning påverkar elevernas 

lärande på ett positivt sätt då lärandet ökar. 

 

Feedback är, som lyfts tidigare en central del i den formativa bedömningen. Där feedback 

lyfts som det bästa sättet att få till en formativ bedömning.  Tidigare forskning (Sadler, 

1989)  överensstämmer med flera av lärarnas åsikter gällande hur viktigt det är att konstant 

förmedla feedback. Där tidigare forskning tyder på att konstant förmedla feedback som lärare 
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utvecklar och stärker elevens lärande. Precis som lärare 2 lyfter i intervjun så är feedback det 

bästa verktyget att konstant använda sig av när det gäller formativ bedömning. Som även 

Sadler (1989) uttrycker att feedback är till stor fördel att använda sig av när det gäller 

undervisning inom idrott och hälsa. Flera lärare menar att den kontinuerliga feedbacken är 

väldigt viktig, för eleverna ser inte sitt eget utförande utan det är med hjälp av feedback som 

de kan utveckla individen. Men om det är så att lärarens feedback lyser med sin frånvaro 

menar Jönsson (2011) att det resulterar i att eleven inte utvecklar sitt eget lärande lika väl som 

det gör med feedback. 

 

I relation till lärarna som deltog i studien och deras syn på bedömning, så finns det även 

tydliga samband kring när lärarna bedömer. Som presenteras i tidigare avsnitt har alla lärare 

en gemensam nämnare i sin syn på formativ bedömning, vilket är att bedömning är en 

kontinuerlig process. Men tidpunkten för bedömning är något som skiljer lärarna åt. Flera 

lärare som deltog i studien menar att varje lektionstillfälle är ett bedömningstillfälle. De lärare 

som uttrycker att varje tillfälle bedöms, går att likna med en av Jönssons (2011) kategorier, 

“bevissamlaren”. Lärarna samlar kontinuerligt på sig dokumentationer genom att konstant 

bedöma eleverna. Den här konstanta dokumentationen av bedömning är lärarnas sätt att 

praktisera en formativ bedömning konstant under sin undervisning för att med deras underlag 

slutligen kunna ge ett summativt betyg. Tidigare forskning som presenteras av Lundahl 

(2011) menar att bedömning har två underkategorier. Den tidigare forskningen som han 

presenterar menar att dessa undergrupper är formativ bedömning samt summativ bedömning. 

Där i relation till det konstanta användandet av den formativa bedömningen resulterar i att 

läraren har underlag för att ge en summativ bedömning.   

 

Det som skiljer lärare 1 och lärare 5 från de andra är att de menar att bedömningstillfället 

varierar. Lärare 5 delar in terminen i projekt där eleverna under tre veckor genomgår en 

formativ bedömning men att under slutet av varje projekt så sker en summativ bedömning där 

elevernas färdigheter testas. Det finns liknelser med de andra lärarnas syn och tidpunkt för 

bedömning men hen har en utsatt prövoperiod och ett utsatt bedömningstillfälle. Vilket 

påminner om Lundahls (2011) beskrivande av uppdelningen av bedömning där lärare 5 har en 

oerhört tydlig uppdelning av bedömningstillfället. Lärare 1 har en liknande uppdelning där 

hen delar upp bedömningen i två moment. Två specifika bedömningsmoment där hen tar 

hänsyn till den teoretiska aspekten samt den praktiska aspekten. Bedömningen brukar ske i 

relation till en träningsplanering och ett genomförande av gympapass. För att få extra skärpa 
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och noggrannhet under bedömningstillfället talar lärare 1 om för eleverna när hen bedömer. 

Lärare 1 och lärare 5 uppdelning av bedömningstillfällen kan man i relation till tidigare 

forskning (Chróinín och Cosgrave 2012) se som ett sätt att tidsoptimera bedömningen. 

Genom att dela upp och ha utsatta bedömningstillfällen erbjuder de samtliga elever chansen 

att öva på sina individuella förmågor innan de bedöms summativt. 

4.2 Hur tillämpar lärare i idrott och hälsa formativ bedömning? 

Lärare 4, 5, 6 betonar vikten av att ha ett progressionstänk i varje moment i idrott och hälsa 

undervisningen. Detta kan tänkas ha en fördel då både eleverna får lära sig nya saker i  ett 

genomtänkt upplägg med ökad svårighetsgrad samt att lärarens bedömning lättare blir en del 

av processen. Korp (2011) påpekar  att bedömningen då blir en del av processen i ett mer 

vardagligt sammanhang istället för endast en slutpunkt i slutet av momentet.  Genom en 

lektionsserie kan lätt elevernas personliga utveckling bedömas samtidigt som de själva lättare 

ser sin egen utveckling. I progressionsserien kan sedan en kontinuerlig formativ bedömning 

ske av läraren. Läraren kan ge feedback till eleverna och sedan bedöma den utveckling som 

sker från lektion till lektion. Dock konstaterar Lärare 4 att bedömningen på sista lektionen i 

lektionsserien blir till viss del summativ, då hen tittar på hur eleverna tillämpar den kunskap 

de har lärt sig under de tidigare lektionerna. Det behöver inte vara negativt med en summativ 

bedömning för att sammanfatta den tillämpade kunskapen, även om största delen av 

bedömningen under en lektionsserie är formativ är det bra att komplementera med en 

summativ bedömning. 

 

Lärare 1, 2, 3, 4 brukade nämna syftet med lektion vid lektionens början. Genom att läraren 

berättar syftet med lektionen får eleverna som Korp (2011) nämner en överblick över sin 

kunskap och utvecklingspotential och har möjlighet att på egen hand förbättra sig och få ett 

bättre betyg. När eleverna vet vad de ska göra och hur de bedöms blir det även lättare för 

läraren att betygsätta varje elev. Det kommer även bidra till att elever inte blir lika besvikna 

när de får ett lägre betyg än väntat då de vet vad som krävs för ett specifikt betyg. Lärare 5´s 

åsikt om att ibland välja att inte berätta syftet med lektionen vid sådana tillfällen då syftet med 

lektionen var rörelseglädje stämmer väl överens med vad de intervjuade lärarna i Segers 

licentiatuppsats (2014) uttryckte att vid ett konstant fokus på bedömning och feedback 

försvinner spontaniteten och rörelseglädjen hos eleverna. Därför kan det vara bra att vid vissa 

tillfällen göra enligt Lärare 5´s modell och inte nämna syftet med lektionen. Men då 

försvinner den formativa bedömningen och bedömningen överhuvudtaget, då detta endast är 
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en enskild lektion, och det blir väldigt svårt att bedöma någon förbättring samt det är inte 

rättvist att bedöma elever som inte vet vad de bedöms på. 

 

Lärare 1, 2, 3, 4, 5 hade samtliga en avslutande reflektion på lektionerna. Detta stämmer även 

det överens med en av Lundahls (2011, s.84) nyckelstrategier “Att möjliggöra effektiva 

klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter och uppgifter som skapar synliga tecken på 

elevernas lärande”. Reflektionerna sammanfattar på ett bra sätt vad eleverna har lärt sig som 

Lärare 4 använder sig av, både reflektion efter en lektion men även i slutet av ett moment. När 

eleverna får reflektera om vad de har lärt sig blir det lättare att under nästa lektion ta till vara 

på den kunskap och att knyta ihop den med den kommande kunskapen. Reflektionen ger även 

en större kunskap om vad de har lärt sig och varför. Likväl som det är bra att innan lektionen 

berätta vad eleverna ska lära sig är det nästan viktigare att efter lektionen få eleverna att inse 

vad de faktiskt har lärt sig. Detta får även omotiverade elever en tro om att de har lärt sig 

något. Om reflektion uteblir kan de lätt bli att eleverna inte känner att de lär sig då 

idrottslektionerna bara är små fragment av deras vardag fylld med andra händelser och 

uttryck. Reflektionen blir som ett foto, ett minne från en specifik händelse som gör att 

händelse lagras bättre i hjärnan. När eleverna själva får berätta och lyssna på sina 

klasskamrater blir kunskapen mer verklig och gripbar. 

 

Filminspelat material verkar ha blivit ett populärt bedömningsverktyg då samtliga intervjuade 

lärare använde detta på något sätt. Jönsson (2011) nämner att det finns tre kategorier av lärare 

när det kommer till bedömning. Lärare 5 passar in under kategorin ”bevis samlaren”. Lärare 5 

använder film under den sista lektionen i progressionsserien för att kunna bedöma elevernas 

rörelseförmåga. Denna film kan sedan användas som bevismaterial om elever inte är nöjda 

med sitt betyg. Lärare 5 använder även film som hjälpmedel vid kamratbedömning. Detta kan 

vara mycket positivt då även den eleven som blir bedömd kan observera sin förmåga och 

själva se vad hen behöver förbättra. Samtidigt kan den som bedömer vissa tydliga exempel i 

filmen om vad som kan göras annorlunda. 

 

Lärare 1 har individuella samtal en gång per termin med sina elever, där hen frågar eleverna 

hur de själva tycker det går och var de tror de ligger till betygsmässigt. Enligt Sadler (1989) är 

återkoppling till stor fördel i idrott och hälsa undervisningen. Genom att eleverna själva 

utvecklar en förmåga att bedöma kvalitéten på sin förmåga bidrar till ett ökat lärande. Eleven 

vet på så sätt vad den behöver göra bättre och kan själv inse vad hen behöver göra för att 
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utveckla just denna förmåga. En av Lundahls (2011, s.84) nyckelstrategier för en lyckad 

formativ bedömning klargör fördelen med individuella samtal med självbedömning: “Att 

möjliggöra effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter och uppgifter som skapar 

synliga tecken på elevernas lärande”. De individuella samtalen resulterar i att eleven tar 

lärandet i sina egna händer och samtidigt känner att hen har kontroll över sitt eget lärande. 

Eftersom det är eleven själv som till en början bedömer sina egna kunskaper vid samtalet 

kommer efter att utveckling har skett kännas som utvecklingen är mer personlig eftersom det 

är eleven själv som har bestämt i samråd med läraren vad som behöver utvecklas. 

 

Lärare 1 och Lärare 2 använder även självbedömning när elevernas konstruerar sina egna 

träningsplaneringar. Dock är det viktigt att påpeka att detta är del av processen och inte i 

samband med att slut betyg ska tilldelas. Eleverna får själva utforma ett träningsschema efter 

deras egna behov och kan sedan diskutera eventuella förändringar med läraren. Läraren kan 

sedan komma med tänkbara förbättringsmöjligheter och eleven kan då ta tillvara på den 

kunskapen för att förbättra sitt träningsschema. Detta bidrar till ett formativt synsätt där det 

finns möjlighet till förbättring och lärandet är en del av processen.   

 

Lärare 4 använder sig av en check-lista med de mål som eleverna ska klara av, detta stämmer 

överens med Jönsson (2011) syn på självbedömning utifrån ett formativt förhållningssätt då 

det ger ett stöd till elevernas utveckling mot en självständig lärande. I och med att det är 

eleverna själva som kryssar i vad de har klarat blir det de själva som avgör hur bra de har 

presterat samt att de får en kontroll över sitt eget lärande. Där av kommer eleverna känna att 

kunskapen de lär sig med egen vilja och inte för att få ett slutbetyg av läraren. Dock är det 

viktigt att eleverna får återkoppling på sitt lärande av läraren till en början. Det ska finnas en 

dialog mellan elev och lärare så eleven själva kan konkretisera vad hen behöver utveckla. När 

det är klarlagt vad eleven behöver jobba på kan det fortgå mot ett mer självständigt arbete där 

läraren är mer av ett bollplank mot elevernas funderingar. Som Sadler (1989) nämner om det 

blir för mycket feedback från läraren är risken att elevernas lärande blir osjälvständigt och de 

kommer inte ta ansvar för sitt eget lärande. Därför är det bra att eleven får jobba aktivt mot 

mål i förhållande till sina egna prestationer och själva bedöma vad de behöver utveckla. 

 

Lärare 1 vågar inte ha någon kamratbedömning då hen känner att det finns en risk att eleverna 

är taskiga mot varandra, vilket påvisar att det finns en problematik i kamratbedömning. I vissa 

klasser kan det fungera utmärkt med kamratbedömning och i andra kan det bidra till ett 
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försämrat självförtroende hos eleverna. Där gäller det som lärare i idrott och hälsa att få 

eleverna att känna sig trygga i att prestera inför varandra och lägga tonvikt i att det finns ett 

progressions tänkt i undervisningen. Att få eleverna att bli medvetna om att de första 

lektionerna är övningstillfällen och kamratbedömning endast är en resurs för att utveckla ett 

bättre lärande. Sedan som Lärare 6 nämner finns det även problematik i kamratbedömning om 

eleverna inte har tillräckligt med kunskap för att utföra en korrekt bedömning. Om eleverna 

vid bedömning inte kommer med någon feedback utan endast nämner att ”det ser bra ut” kan 

det leda till att elever som har brister tror att de är fullärda och fortsätter lära in ett felaktigt 

rörelsemönster. Detta kan även leda till problem när väl läraren ska bedöma och betygsätta 

denna elev, då självskattar sig högre än vad betyget sedan visar vilket kan leda till konflikt 

mellan lärare och elev. Då kan film som tidigare nämnts vara en god idé för att både som 

lärare kunna bevisa sin betygsättning men även under kamratbedömningar för att eleven själv 

ska kunna göra en självbedömning tillsammans med sina klasskamrater. Vid 

kamratbedömning är det viktigt att som lärare först delge kunskap till eleverna om vad som 

ska bedömas och hur de olika rörelserna utförs på rätt sätt. 

 

Lärare 2 och Lärare 3 använder sig av en formell kamratbedömning genom en checklista 

(klarat, inte klarat). Detta bidrar till en av Lundahls (2011) nyckelstrategi: “Att aktivera 

eleverna som resurser för varandra”. I och med att detta blir mer av en bedömningskontroll än 

en personlig värdering av varandra är denna bedömning mycket lättare att koppla till moment 

mål och kursplan. Samtidigt blir det inte en lika personlig bedömning vilket inte gör 

bedömningen lika känslig. Eleverna kan på detta sätt underlätta betygsbedömningen för 

läraren då hen inte behöver ha lika mycket fokus på varje elev under varje lektion och detta 

kan vara positivt då såsom Lärare 6 och Lärare 5 hävdade att det fanns en tidsbrist till att 

hinna göra en korrekt bedömning. 

 

Det vi kan konstatera via att genomföra den här studien är att samtliga lärare som deltagit i 

studien har en gemensam syn på formativ bedömning, där de menar att det är en kontinuerlig 

process. Tillämpningen av den formativa bedömningen är något som bedrivs av samtliga 

intervjuade idrott och hälsa lärare. Flera lärare antyder att användandet av den formativa 

bedömningen inom idrott och hälsa är den bedömningsmetod som fungerar bäst i den 

vardagliga undervisningen. Lärarna menar att det är utvecklingen och hur eleverna tillämpar 

den tilldelade kunskapen som bedöms. Något vi även kan konstatera som är gemensamt för de 

intervjuade lärarna är att det är viktigt att syftet med undervisningen är klarlagt för eleverna, 
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så att de har förståelse för varför de gör en uppgift. Det går även att relatera till användandet 

av feedback på det eleverna gör. För att eleverna ska skapa den här förståelsen så står 

tillämpningen av feedback i centrum. Genom att eleverna får feedback på sin prestation samt 

att eleverna får reflektera över sitt lärande så skapar det ett lärande och kunskap där 

praktiserandet av sina förmågor är tillämpbart i andra kontexter. 

4.3 Metoddiskussion 

För att vi skulle kunna uppfylla och undersöka vårt syfte så anser vi att valet av 

semistrukturerad intervju var den bäst lämpade metoden. Genom att vi använde oss av en 

intervjuguide som riktlinjer för intervjun, så gav de även spelrum för oss att ställa följdfrågor 

till de intervjuade. Det erbjuder även utrymme för att nya intressanta synpunkter från 

informanterna förs fram. I och med att vår studie är relativt liten, då vi hade sex informanter 

så kan vi inte generalisera resultatet om användandet av formativ bedömning som något alla 

lärare inom idrott och hälsa använder (Denscombe 2014, s.269).Valet av intervjuform där vi 

använt oss av både personliga intervjuer och gruppintervjuer blev ett lyckligt 

sammanträffande. Fördelen med personliga intervjuer är att det är en informand som står i 

centrum och får föra fram sina tankar och synpunkter. Men nackdelen som finns med 

personliga intervjuer som är en fördel med gruppintervjuer är att genom en diskussion i grupp 

kan fler åsikter förs fram. Under intervjuns gång kan den ena informanten komma på saker 

som hen glömt bort och kan då utveckla ännu mer. Tanken var från början att vi skulle 

genomföra minst sex stycken personliga intervjuer men när vi kom till ena skolan så blev det 

spontant en gruppintervju med två lärare inom idrott och hälsa. Det resulterade i en intervjun 

där flera intressanta åsikter och synpunkter fördes fram genom att informanterna gav utrymme 

att diskutera sinsemellan. Enligt Denscombe kan leda till att det framkallar nya tankegångar 

och att informanten plockar fram minnen som kan ha glömts bort (2014, s. 236). 

4.4 Vidare forskning 

Forskning inom formativ bedömning är något som det finns mycket av, men främst när det 

gäller teoretiska ämnen. När det kommer till praktiska ämnen som idrott och hälsa, så finns 

det mindre forskning på hur lärare tillämpar ett formativt förhållningssätt. Det hade varit 

intressant att intervjua fler verksamma lärare i ämnet idrott och hälsa. Genom att öka antalet 

intervjupersoner samt öka urvalet för var man genomför intervjuerna, skulle vi kunna göra 

studier på hur lärare i idrott och hälsa tillämpar formativ bedömning. Genom att öka urvalet så 
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ökar representativiteten av data. Detta kan resultera i att man finner en representativ modell 

på hur man kan tillämpa formativ bedömning inom idrott och hälsa. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur lärare inom ämnet 

idrott och hälsa tillämpar en formativ bedömning. Vi vill utifrån två av de didaktiska frågorna 

när och hur undersöka hur idrottslärares användande av formativ bedömning, i kursen Idrott 

och hälsa 1 på gymnasiet vilken innefattar 100 poäng. Följande frågeställningar ska hjälpa till 

att besvara syftet: 

 

● När tillämpas formativ bedömning av lärare i idrott och hälsa? 

● Hur tillämpar lärare i idrott och hälsa formativ bedömning? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Formativ bedömning, bedömning, idrott och hälsa, gymnasieskolan, formative assessment, 

physical education, assessment 
 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Pubmed: Formativ bedömning 

Google Scholar: Formative assessment 

 

Kommentarer 
Vi hittade relevanta studier till examensarbetet, framför allt svensk forskning men även 

engelskskriven forskning. 

 

  



 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Allmänt 
● Vilken lärarutbildning har du gått?  
● Hur länge har du varit lärare och vilka ämnen undervisar du i?  
● Inom vilka årskurser är du verksam? 
● Hur är idrott och hälsa kursen upplagd vid din skola? 
● Är ni flera idrottslärare och i sådana fall samarbetar ni på denna skola?  

 

Bedömning 

Hur tillämpar lärare i idrott och hälsa formativ bedömning? 
● Vad är din syn på formativ bedömning? 
● På vilket sätt använder du dig av ett formativt bedömningssätt? 
● Känner du dig trygg i att bedöma och sätta betyg på dina elever? 
● Använder du dig av ämnesplanen inom kursen idrott och hälsa 1 när du bedömer? 
● Vilka metoder använder du inom idrott och hälsa för att bedöma och betygsätta dina 

elever? 
● Arbetar alla idrottslärare på er skola efter samma system för bedömning och 

betygsättning?  
● Känner du till de fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning? Och isåfall 

använder du dig av dem i ert bedömningsarbete? 
1. Att tydliggöra målen och få eleverna att dela skolans intentioner och skolans kriterier 

för framgång. 

2. Att möjliggöra effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter och uppgifter som 

skapar synliga tecken på elevernas lärande. 

3. Att ge feedback som utvecklar lärande 

4. Att aktivera eleverna som resurser för varandra 

5. Att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer (separat papper med 
nyckelstrategierna ges till läraren) 

När tillämpas formativ bedömning av lärare i idrott och hälsa? 
● Har du några speciella bedömningstillfällen? 
● När använder du dig av feedback i din undervisning och bedömning? 
● Hur belyser du för eleverna vad målet för lektionen är? 

● Använder du självbedömning och kamratbedömning? (När använder du dig av 
självbedömning och kamratbedömning?) 

 

 


