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Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i ämnet Idrott och hälsa arbetar med redskap för 

formativ bedömning. Studien undersöker tre sammanlänkade delar: planering, genomförande, 

och utvärdering av lektionerna. 

 

Frågeställningar 
1. Vilka redskap använder lärarna i idrott och hälsa för att främja lärande? 

2. Hur används dessa redskap i praktiskt i undervisningen? 

3. Hur dokumenteras och utvärderas dessa redskap? 

 

Metod 

Studien använder sig av två metoder: kvalitativa, strukturerade intervjuer och deltagande, 

kvantitativa, öppna observationer. Intervjuerna undersöker hur lärarna tänker och resonerar 

kring planeringen. Observationer utforskar hur lärarna praktiskt genomför sin planering samt 

arbetar med formativ bedömning i verkligheten. Användningen av intervjuer och 

observationer kombinerar teorin med praktiken. 

 

Resultat 

Resultatet visar att en av fyra lärare använder sig av redskap för formativ bedömning och då 

främst självbedömning, kamratbedömning, elevdeltagande och observationer. Resultatet visar 

att lärarnas förarbete återspeglas i deras språkanvändning i klassrummet men även avsaknad 

av dokumentation och utvärdering av den egna verksamheten.  

 

Slutsats 

Studien visar att lärare i ämnet idrott och hälsa i stor utsträckning inte har tagit steget in i den 

nya kursplanen och inte heller verkar följa med i forskningen för formativ bedömning. De 

verkar sakna tydliga arbetsmodeller, vilket kan vara på grund av bristande planering. Det visar 

sig också i språket som lärarna använder, vilket påminner om språket en coach för ett tävlande 

lag förväntas använda, vilket kan spegla synen på ämnet hos allmänheten. Andra exempel är 

avsaknaden av dokumentation och utvärdering av den egna verksamheten. 

Sammanfattningsvis, för att kunna höja ämnets status samt aktualisera ämnet, måste lärare i 

idrott och hälsa tydliggöra verksamheten för sig själv, eleverna och allmänheten. Det kan även 

vara aktuellt att ändra sitt språkbruk, öka elevernas deltagande, samt att försäkra kvalitén på 

undervisningen genom att både lärare och elever utvärderar verksamheten. Studien visar att 

det ena ger det andra, finns det tydliga mål och planering så påverkas språket automatiskt. 
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1 Inledning 

Många av kurserna på lärarutbildningen på både GIH och Stockholms Universitet har haft 

bedömning i fokus. På GIH presenterades begreppen formativ och summativ bedömning, 

samt hur de kan och bör användas i skolans verksamhet, och kursen gick ut på att skapa en 

teoretisk Lokal Pedagogisk Planering (LPP). På Stockholms Universitet breddades 

begreppsbanken ytterligare och en rad modeller och metoder för hur man kan arbeta med 

bedömning presenterades: ”flipped” klassrum1, att lära sig att lära2, kamratbedömning3, 

kamratbedömning med filmning, feedback4, feedforward5, och ”two stars and a wish”-

metoden6 (Black and Wiliam 2005). Dessa tillämpades sedan praktiskt i en uppgift genom den 

verksamhetsförlagda utbildningen, som jag hedanefter kommer att hänvisa till som VFU. 

Under VFU:n blev det påtagligt hur viktigt och fördelaktigt det är att använda sig av tydliga 

matriser. Därigenom får eleverna en inblick i sitt eget lärande, dels för elevernas utveckling 

men också för deras förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande. Intresset under VFU:n hos 

både mig och eleverna, och förståelsen av bedömningens värde växte i takt med uppgiftens 

utveckling och de fina resultat som eleverna uppvisade. 

 

Ur ett elevperspektiv finns det flera fördelar med formativ bedömning och dess 

förhållningssätt. Eleverna utvecklade bland annat en större förståelse för sina kamrater, visade 

djupare kunskaper och ett större intresse för uppgiften och tog ett större ansvar. Framförallt 

blev det tydligare för eleverna vad som förväntades av dem, vilket förmodligen både kan ha 

inspirerat och utvecklat deras lärande. Ur ett lärarperspektiv finns det också flera fördelar med 

detta arbetssätt i relation till elevernas utveckling samt lärarens utveckling. Läraren får en 

större insyn i hur eleverna tänker kring sig själva och hur de tänker om sig själva i relation till 

de förmågor som de förväntas utveckla. Lärarna får även ett större bedömningsunderlag att 

bedöma elever utefter, och eftersom eleverna jobbar relativt självständigt får läraren tid att 

                                                 

1 Betyder enligt Stridsman (hämtad 2013-04-04 från Skolverket.se) att eleverna får hemuppgifter som fungerar 

som förberedelse till en lektion, istället för det omvända. Flippat klassrum handlar om att frigöra läraren som 

resurs. Genomgångar och liknande läggs upp till exempel i en klassblogg utanför klassrummet, läraren finns som 

resurs, handledare, och bollplank i klassrummet. 
2 Handlar om effektiv inlärning genom att lära känna hur man bäst lär sig 
3 Eleverna bedömer tillsammans varandras insatser och lärande efter bedömningsmatriser som är tydliga och har 

konkreta nivåbeskrivningar och att de olika aspekterna bör definieras i relation till målen i Lgr 11. En variant av 

”att lära sig att lära” 
4 Återkoppling  
5 Har ett framåtsyftande fokus istället för återkopplande 
6 Ett sätt att ge konstruktiv feedback/återkoppling i kamratbedömning, ena individen belyser två saker som var 

positiva och belyser en sak som skulle kunna utvecklas 
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kommunicera med fler elever under en lektion än vad de normalt sett skulle få. Exempelvis 

gynnades den formativa och summativa bedömningen genom möjligheten att kunna filma 

aktiviteterna. Dock ökar arbetsbördan, eftersom det är tidskrävande att planera, genomföra, 

implementera, samt dokumentera arbetet både innan, under och efteråt. Det är tydliga matriser 

som ska utformas på en nivå som eleverna förstår, till exempel olika avcheckningslistor för att 

stödja eleverna i deras själv- och kamratbedömning. Efteråt måste detta material 

dokumenteras och bedömas, samt finslipas till nästa gång ett liknande moment skall hållas. 

Det är dock väldigt givande och spännande, och borde vara en del av jobbet. Utöver 

ovannämnd dokumentation har lärare flera ansvarsområden som tar tid ifrån formativ 

bedömning. Exempelvis olika individuella utvecklingsplaner (IUP) som IUP-omdömen, IUP 

framåtsyftande planering och IUP pedagogisk planering, därtill finns åtgärdsprogram och 

olika utredningar, skriftlig bedömning, mentorskap, rastvakt, matvakt och till sist 

frånvarorapportering (Forsberg Uvemo m. fl. 2012). Har dagens lärare i ämnet Idrott och 

hälsa till räckligt med tid i deras redan fullspäckade arbetsdagar? 

 

Socialdemokraternas talesman i skolfrågor, Ibrahim Baylan, förklarade i en intervju i Metro 

att lärare och annan skolpersonal måste få leda sina elever i stället för att sitta med onödig 

administration (Brickman 2012), när han svarade på frågan om hur han vill lösa ett av skolans 

många problem. Det finns en viss sanning i hans uttalande, eftersom det finns många fördelar 

med att jobba kontinuerligt med ”flipped” klassrum, att lära sig att lära sig, kamratbedömning 

med och utan filmning, och ”two stars and a wish-metoden” (Black and Wiliam 2005). Dock 

försvinner mycket av lärarnas tid till annat än undervisning. Hall skrev i Lärarnas Nyheter att 

”kraven på dokumentation och återrapportering ökar. Risken finns att dokumenterandet inte 

bidrar till en förbättrad verksamhet, utan i stället blir en särkopplad aktivitet som görs för att 

»visa upp« vad man gör för överordnade nivåer” (Hall 2013). Denna oro som både Baylan 

och Hall uttrycker återfinns hos många av de kollegor jag har varit kontakt med under denna 

studie, och även under den verksamhetsförlagda utbildningen. De uttrycker att deras energi 

och tid disponeras på administrativa sysslor, istället för att fokusera på eleverna och 

lektionsinnehållet. Flertalet lärare hävdar att de älskar att undervisa och att de älskar sina 

jobb, men att de ständigt tampas med känslan av de inte hinner med att undervisa på ett sätt 

som de själva kan känna sig nöjda med. 

 

Som ny lärare i ämnet Idrott och hälsa blir detta dilemma intressant att undersöka närmare, 

eftersom kunskapen och viljan att jobba med elever och utveckla en lustfull undervisning 
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kommer i konflikt med administrativa uppgifter. För i grund och botten så vill nog alla 

människor utvecklas till sin fulla potential.  

 

Anledningen till intresset är trenden för formativ bedömning från skolornas sida, då nio av tio 

skolor (arbetsformedlingen.se hämtat perioden 2013-03-25 - 2013-04-01) som har tjänster 

upplagda på arbetsförmedlingens hemsida frågar efter lärare som arbetar med formativ 

bedömning. Mot denna bakgrund blir det intressant att ta reda på både vad formativ 

bedömning är för de lärare som arbetar aktivt inom ämnet idrott och hälsa, men även hur 

formativ bedömning bedrivs på skolorna. Tanken med denna studie blir således att genom 

intervjuer och observationer kartlägga hur idrott och hälsa lärare jobbar med formativ 

bedömning. 

1.2 Disposition 

För att svara på studiens frågeställningar har empirisk data samlats in på tre olika skolor i 

södra Stockholm. Studien har en kvalitativ ansats och bygger på intervjuer och observationer. 

I bakgrunden presenteras begreppen formativ bedömning i relation till summativ bedömning, 

det beskrivs hur olika redskap för hur formativ bedömning kan användas och frigöra tid i 

undervisningen samt hur formativ bedömning kan påverka lärare i ämnet Idrott och hälsa och 

hur den kan möjliggöra rättsäker bedömning, utifrån tidigare forskning. 

 

Denna studie har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, och Säljös (2012) begrepp 

intellektuella- och fysiska redskap. Dessa begrepp kommer tillsammans med formativ 

bedömning att rama in denna studies funktions- och användningsområde genom att ge studien 

struktur och arena. Med utgångspunkt i ovanstående redskap utforskar studien hur 

förutsättningar för lärande konstrueras, samt hur dessa används i undervisning för att 

förmedla kunskap. Det studien fokuserar på är formativ bedömning samt hur och vilka 

redskap lärare i ämnet idrott och hälsa använder sig utav inom formativ bedömning i sin 

planering, i sin undervisning och i uppföljningen och utvärderingen av sin verksamhet för att 

främja lärande. Dessa tre delar liknas i studien med ett egenskapat kretslopp för att tydliggöra 

studiens undersökningsområde. Undervisningen börjar med planering, sedan en 

genomförandeprocess och avslutas med utvärdering, för att förbättras till nästa 

planeringstillfälle. 
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Figur 1 – Figur 1 är en övergripande förenkling av tre tänkta grundvalar i ämnet Idrott och hälsa, med ett 

utgångstagande i formativ bedömning. 

 

För att tydliggöra och konkretisera vad formativ bedömning innebär i denna studie så används 

Black och Wiliams tio principer för formativ bedömning, Hattie och Temperely (2007) 

modell på effektiv feedback (se sida 9) samt begreppet redskap som är hämtat från det 

sociokulturella perspektivet, utarbetat av Säljö (2012)(se sida 6). För att förtydliga hur studien 

har förhållit sig till detta har figur 2 konstruerats för denna studie: 

 

Planering 

Genomförande 

Dokumentation 

och utvärdering 
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Figur 2 – Figur 2 utvecklar figur 1 mer i detalj och vad denna studie fokuserar på när begreppen planering, 

genomförande och dokumentation används.  

Planering Genomförande 

Dokumentation och utvärdering 

Fysiska redskap Kommunikativa/intelligenta 

redskap 

”Flipped” klassrum 

Lärarobservationer 

Självbedömning 

Kamratbedömning 

Elevinflytande 

Affektiv feedback 

Målinriktad feedback 

fefeedback 

Evaluering mot mål 

Alternativa strategier 

Försäkrande feedback 

Dokumentation och utvärdering 

 

Formativ bedömning 

(bedömning för lärande) 
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2 Bakgrund 

2.1 Forskningsöversikt samt teoretiskt perspektiv 

Begreppen formativ och summativ bedömning daterar sig från slutet av 60-talet och avsåg då 

att belysa värdet av utvärdering. Senare kom begreppen att användas för olika syften, 

summativ bedömning för att ta reda på vad eleven har lärt sig, medan formativ bedömning 

syftar till att stärka elevens lärande i pågående undervisning (Lindström 2009). Lundahl och 

Folke-Fichtelius (2010) använder förtydligande begrepp av formativ och summativ 

bedömning. De skriver bland annat om bedömning för lärande och bedömning av lärande. 

Nedan följer en beskrivning baserad på forskning inom pedagogik som ofta är använd och 

refererad till i vetenskapliga artiklar inom pedagogik samt har fokus i tidens skoldebatt om 

effektivt lärande och elevernas delaktighet i sitt lärande.  Genomgången illustrerar dels vad 

det innebär att jobba med formativ och summativ bedömning, och dels ger praktiska exempel 

på hur formativ bedömning effektivt kan användas i undervisningen. Dessutom visar dessa 

studier hur formativ bedömning påverkar en likvärdig och rättsäker betygssättning, och vikten 

av att dokumentera det som bedöms. 

2.1.1 Det sociokulturella perspektivet 

Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande lär sig människan i alla 

situationer de ställs inför, och kan inte undvika att lära sig ur ett sociokulturellt perspektiv, 

enligt Säljö (2012). Säljö menar att frågan snarare är vad vi lär oss i de olika situationerna. 

Lärandet återkommer i alla situationer som människan upplever under dagen, exempelvis i 

alldagliga samtal, när en tidning läses, i olika gruppkonstellationer eller i skolan. Skillnaden 

är att vissa situationer är styrda och vissa inte är det, därför kan inte lärandet relateras till 

specifika arrangemang som tillexempel skola eller undervisning. Säljö menar att lärandet är 

en aspekt av all den mänskliga verksamheten och förmågan att ta vara på erfarenheter och 

använda dessa i liknande situationer är unik för människan.  

 

Enligt Säljö är ”en av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

mänskligt tänkande/handlande är således att man intresserar sig för hur individer och grupper 

tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser” (2012, s. 18). Han menar att 

pedagoger ur ett sociokulturellt perspektiv intresserar sig för att synliggöra hur individer 

tillgodogör sig kunskap och vilka grupper som lyckas eller inte lyckas använda skolans 
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läroprocesser för att skaffa sig kunskaper. Säljö (2012) skriver att kommunikation och 

språkanvändning är centralt och utgör länken mellan elever och deras omgivning. Han menar 

att det är genom kommunikationen om vad som händer i lekar och interaktion som elever blir 

delaktiga i hur människor i deras omgivning uppfattar dem och förklarar vad som händer. Det 

är här lärandet sker. Människan lär sig att uppmärksamma, beskriva och agera i sin omgivning 

på det sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar. Utan kommunikation mellan elever och 

vuxna kan det enligt Säljö knappast vara rimligt att anta att elevernas egna aktiviteter leder till 

abstrakta kunskaper. Att lärande sker genom kommunikation och interaktion med andra 

innebär att eleven tänker med och genom intellektuella redskap i form av språket som de tagit 

till sig i samspel med andra.  

 

Säljö (2012) skriver att i ett sociokulturellt perspektiv på lärande har termerna redskap och 

verktyg en speciell betydelse7. Med redskap menas de resurser, alltså både språkliga och 

fysiska redskap, som vi har tillgång till och använder när vi förstår omvärlden och handlar i 

den. Många av dessa redskap har utvecklats för att minimera människans skröpligheter och 

bristande förmågor. På så sätt skulle man kunna säga att formativ bedömning är ett verktyg 

för att främja lärande. Eftersom formativ bedömning används för att kunna tänka kring, 

genomföra och främja effektiva läromiljöer, kan den jämföras med en hävstång för att kunna 

lyfta tungt. Formativ bedömning kan vara ett exempel på kunskaper och erfarenheter som 

kommer från de insikter och handlingsmönster som byggts upp genom forskning om skolans 

verksamhet, vilken vi blir delaktiga i genom interaktion med andra människor. Säljö menar att 

i dessa processer är kommunikation och interaktion mellan människor avgörande. Genom 

kommunikation skapas sociokulturella resurser som förs vidare och utvecklas, vilket är en 

grundtanke inom detta perspektiv. Enligt Säljö är det viktigt att uppmärksamma tre olika, men 

samverkande, företeelser i det sociokulturella perspektivet när det kommer till lärande: 

 

1. Utvecklingen och användningen av intellektuella redskap 

2. Utvecklingen och användningen av fysiska redskap 

3. Kommunikation och de olika sätt på vilket människan utvecklat formler för samarbete 

i olika kollektiva verksamheter 

Säljö (2012) menar att föreställningen av begreppet lärande är något som äger rum i hjärnan 

och är en medveten process. Begreppen inlärning, inhämtning av kunskaper, och införliva 

                                                 

7 För tydlighetens skull kommer denna studie enbart använda sig utav redskap hädanefter. 
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kunskaper till sitt kunskapsförråd målar upp processen att lära sig som en objektliknande 

företeelse, kunskapen betraktas att komma utifrån och in, enligt Säljö. Lärandets dilemma 

brukar lösas genom att skapa metoder, som formativ bedömning, för att eliminera svårigheter 

med att tillgodose sig kunskaper.  

2.1.2 Feedback och sociokulturella redskap 

I artikeln ”The Power of Feedback” skriver forskarna Hattie och Timperley från Univeristy of 

Auckland (2007) om feedback och dess betydelse för lärandet. De menar att feedback kan ha 

både en positiv och en negativ inverkan på lärandet. De skriver att den formativa 

bedömningens betydelse för lärandet ofta är omnämnt i artiklar om utbildning, men att få av 

dessa artiklar har utforskat formativ bedömning på djupet och dess betydelse för och på 

inverkan på undervisningen. Därför har Hattie och Timperley skrivit en artikel som analyserar 

feedback och diskuterar resultaten i studien i relation till hur feedback påverkar elevernas 

lärande. De kom fram till att feedback har stor påverkningskraft på lärandet, men att hur 

feedback och formativ bedömning kommer till uttryck i klassrummet kan vara olika effektiv. 

De har därför skapat en modell för feedback som visar egenskaperna och omständigheterna 

som har betydelse för feedbackens effektivitet. Modellen tar även upp typiska svårigheter, 

som timing och effekterna av positiv och negativ feedback, och föreslår hur feedback kan 

främja effektiviteten i klassrummet.  

 

Hattie och Timperely (2007) menar att det är viktigt att skilja på instruktioner och feedback. 

De menar att feedback är beroende av kontexten och måste ge information som specifikt 

relaterar till uppgiften och lärandet, informationen ska fylla luckan mellan det som redan är 

förstått och det som är eleverna strävar efter att nå. Detta kan enligt Hattie och Timperely 

göras på flera olika sätt, bland annat affektiv feedback8, Försäkrande feedback9, Erbjuda 

                                                 

8 Det vill säga att läraren hjälper till att öka ansträngningen, motivationen eller initiativförmågan hos eleverna 

genom feedback 
9 handlar om att förstärka när eleverna gör rätt eller fel 
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alternativa strategier10, feedback som förstärkning mot ett mål11, evaluering12, feedback som 

visar på progression13, effektiva frågor och svar14, samt direkt15 och fördröjd16 feedback.  

 

Hattie och Timperelys (2007, s.87) modell på effektiv feedback: 

 

 

Modellen i artikeln identifierar tre viktiga frågor: Mot vilket mål ska jag? Hur går det för 

mig? Hur jag göra nu för att komma vidare? Dessa frågor främjar enligt Hattie och 

Timperelys (2007) lärandet och kan hjälpa en lärare att hjälpa eleven när eleven ska från en 

nivå till nästa. Till skillnad från andra undersökningar noterar Hattie och Timperelys också 

negativa effekterna av fel riktad feedback i modellen. Det vill säga, att elever ger upp, blir 

                                                 

10 handlar om att ge eleverna flera handlingsalternativ till att lösa uppgiften. Hur gör jag nu för att komma vidare 

frågan ur Hattie och Timperelys-modellen 

11 handlar om att ge målorienterad feedback, att tillsammans med eleven synliggöra vad denne behöver göra för 

att nå ett mål. Vart ska jag-frågan ur Hattie och Timperelys modellen. 
12 handlar om att tillsammans med eleven granska och diskutera vart denne befinner sig för tillfället. Hur går det 

för mig-frågan ur Hattie och Timperelys modellen 
13 handlar om att synliggöra de steg som eleven har gjort och tagit mot ett visst mål 
14 präglas av förlängd svarstid och ökad svarslängd, frågor som inte är baserade på ja- och nejsvar, följdfrågor 

som ”Varför tror du…” och ”Hur skulle man kunna förklara…” 
15 feedback som kommer direkt efter utförandet 
16 fördröjd feedback  
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förvirrade eller rent av sänker sin målsättning. Att synliggöra och medvetendegöra detta kan 

också hjälpa läraren att rätta till den missriktade feedbacken. 

2.1.3 Formativ bedömning 

Enligt Lindström äger formativ bedömning rum i samband med undervisningen och används 

som vägledning (2009). Summativ bedömning äger ofta rum i slutet av en kurs eller moment, 

för att ge information om vad eleverna har lärt sig, men Fisette och Franck (2012) menar att 

den formativa bedömningen är minst lika viktigt för elevernas utveckling. Formativ 

bedömning enligt Lindström är ett sätt att effektivisera feedbacken mellan lärare och elev och 

mellan elev och elev (2009). Han menar att det är ett väsentligt inslag i bedömningen av 

elevernas lärande. För att uppnå detta så föreslår Lindström att läraren måste ha tydliga 

kriterier och kvalitativa nivåer som är relevanta för uppgiften och förankrade hos eleverna. 

Eleven skall själv kunna ta steg för steg mot ökat eget ansvar med hjälp av tydliga kriterier 

som både lärare och elever kan förhålla sig till. Först då kan eleverna urskilja sin befintliga 

nivå och sina nödvändiga steg för utveckling. (Lindström 2009)  

 

Enligt Björklund Boistrup (2011) syftar den formativa bedömningen till att vara ett stöd för 

elevens läroprocess och en aktiv del av undervisningen. Den formativa bedömningen 

inkluderar ofta elevens självbedömning, vilket uppmärksammar eleven på sina egna framsteg. 

Andra undersökningar har visat att enbart information om betyg i summativt syfte inte 

påverkar lärandet. Kombinerar man däremot information med förklaringar om vad eleven 

behöver göra för att förbättra sin situation blir resultatet oftast mer lönsamt. (Lindström 2011) 

2.1.4 Summativ bedömning 

Fisette och Franck (2012) argumenterar för fördelarna och vikten av formativt bedömning, 

och illustrerar hur lärare och elever kan jobba med formativ bedömning. I artikeln skriver de 

att summativa test är de vanligaste sätten att bedöma elevernas kunskaper. Fisette och Franck 

(2012) menar att test och prov informerar lärare, elever, föräldrar och ledningsgrupper om 

elevens skolresultat, för att sedan kunna jämföra det med en nationell standard. Den 

summativa bedömningen hjälper läraren att se vad eleven har lärt sig efter en viss tidsperiod. 

Den sker ofta i slutet av ett moment för att mäta resultat. Summativ bedömning används 

främst av två olika anledningar, dels för att mäta om instruktionerna har varit effektiva, dels 

för att ge eleverna ett slutbetyg (Jönsson 2010; Fisette och Franck 2012). Till skillnad från 

summativ bedömning används formativ bedömning för att ta reda på vad eleverna kan innan 
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och under ett pågående arbete. Den formativa bedömningen är central för läraren och eleverna 

för att kunna tydliggöra elevernas progression. (Fisette och Franck 2012)  

2.1.5 Formativ bedömning i undervisningen 

Black and Wiliam från den brittiska forskargruppen Assessment Reform Group 

(http://assessment-reform-group.org/) har publicerat en mängd skrifter inom området formativ 

bedömning, och deras forskningsresultat har visat att formativ bedömning är positivt för 

lärandet (1998). De definierar formativ bedömning som ”all den verksamhet som genomförs 

av lärare och elever som ger information som kan användas för att modifiera lärande” (1998 

s.7, egen översättning). De har utvecklat tio principer tillsammans med experter och utövare 

av bedömning som är baserat på deras forskning inom pedagogik. De skriver att bedömning 

för lärande är processen att söka och evaluera bevis som hjälper både elever och lärare att 

avgöra vart eleverna befinner sig i sitt lärande, och vad de behöver göra för att utvecklas på 

bästa sätt (Assessment Reform Group 2002).  

 

De menar att formativ bedömning: 

1. Bör vara en del av effektivt planerande, med fokus på undervisningen och lärandet 

2. Bör ha fokus på hur eleven lär sig 

3. Bör vara centralt i klassrummets aktiviteter 

4. Bör betraktas som en av de viktigaste yrkeskompetenserna för lärare 

5. Bör vara konstruktivt 

6. Bör fokusera på vikten av att motivera eleverna 

7. Bör främja förståelse för inlärningsmål och en delad förståelse för de kriterier som 

eleverna bedöms utefter 

8. Bör ge elever konstruktiv guidning på hur de kan utvecklas 

9. Bör utveckla elevernas kapacitet till självbedömning så att eleverna själva kan 

reflektera och ta ansvar för sina studier 

10. Bör tydliggöra och synliggöra samtliga av elevens framsteg  

(Assessment Reform Group 2002) 

 

De tio principerna tydliggör att lärare måste skapa aktiviteter där det är möjligt att urskilja var 

eleven befinner sig i sin utveckling (Wiliam 2010). I detta fall har formativ bedömning två 

syften, att ge läraren information om elevernas lärande för att kunna ge formativ feedback och 

att ge information om hur undervisningen har fungerat för att sedan kunna justera i 

http://assessment-reform-group.org/


 

12 

 

planeringen (Jönsson2012; Lindberg 2009; Wiliam (2010). Black & Wiliams (2006) 

forskning har visat att lärare som använder formativ bedömning förändrade bland annat 

frågorna i klassrummet och urvalet av uppgifter så att de kunde använda en formativ process. 

Frågorna blev mer öppna och mindre inriktade på ja- och nejfrågor, eleverna fick även längre 

tid att tänkta. Lärarna spenderade även mer tid på planering så att de kunde ge bättre feedback 

(Black & Wiliams 2006).  

 

Det framkommer i Fisette och Francks (2012) artikel att det finns flera olika sätt för lärare att 

integrera formativ bedömning under lektionerna. Bland annat kan formativ bedömning ske 

genom lärarobservationer, kamratbedömning, och självbedömning. Fisette och Franck (2012) 

menar att lärarobservationerna effektiviseras om läraren använder sig av ett 

observationsschema baserat på kunskapskraven och fokuserar på ett begränsat antal elever. 

Detta redskap kan hjälpa läraren att urskilja vilka aspekter som behöver förstärkas eller 

modifieras för att öka lärandet. Det kan också hjälpa läraren att lägga märke till elevernas 

individuella progression och erbjuda nivåanpassad feedback. Fisette och Franck förordar att 

filma elevernas process för att få mer precision i bedömandet och större bedömningsunderlag. 

Fördelen med filmning är att läraren kan stoppa och spola tillbaka, och se samma situation 

igen. Då kan läraren både fokusera på ett större antal elever och samma elev flera gånger.  

 

Fisette och Franck (2012) förklarar att om dessa redskap används ofta ökar elevernas 

ansvarskänsla, självkänsla, självinsikt, motivation samt förmågan att lära sig att lära sig, med 

ansvaret utvecklar eleverna en större medvetenhet kring sitt eget lärande. Fisette och Franck  

skriver att kamratbedömning erbjuder läraren viktig information om både observatörens och 

aktörens kunskaper. De menar även att självbedömning kan uppmuntra eleverna till att ta 

större ansvar för sitt lärande. Även Lindberg (2009) lyfter elevernas självbedömning som en 

viktig aspekt. Lindberg menar att eleverna med hjälp av lärare skall kunna bedöma sitt eget 

arbete, dels för att få en ökad kontroll över sitt lärande och dels för att läraren skall få kunskap 

i hur de kan hjälpa eleverna.  

 

Fisette och Franck (2012) exemplifierar genom att ge eleverna en checklista som innehåller 

centrala kunskapskrav. Eleverna utför uppgifterna på listan och markerar de krav som de 

anser att de når. Detta ger både eleven och läraren information om vad eleven kan och 

behöver utveckla. Författarna menar att detta utvecklar elevernas förmåga att förstå på vilka 

grunder de blir bedömda och att tydliggöra vad de behöver göra för att uppnå ett visst betyg. 
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2.1.6 Formativ bedömning och bedömningsmatriser 

Fisette och Franck (2012) skriver att majoriteten av lärarna i skolämnet idrott och hälsa främst 

fokuserar på att lektionsinnehållet ska vara aktivt och roligt istället för att centrera innehållet 

på de färdigheter och kunskaper som eleverna måste tillägna sig för att nå kunskapskraven. 

De hävdar att om lärare framgångsrikt ska kunna använda sig utav formativ bedömning krävs 

tydliga bedömningsmatriser samt tydliga mål med undervisningen. Fisette och Franck menar 

att om lärare använder sig utav formativ bedömning kan de utveckla lektionsinnehåll och 

effektivisera bedömningsprocessen. Kjellström (2009) skriver att bedömningsmatriserna bör 

sammanställas så att olika aspekter av kunskap kan bedömas. Bedömningsmatrisen måste ha 

tydliga och konkreta nivåbeskrivningar och att de olika aspekterna bör definieras i relation till 

målen i Lgr 11, dels som stöd för lärarens bedömning, dels som stöd för elevernas utveckling 

(Kjellström 2009). Matriserna bör enligt Jönsson (2010) kombineras med konkreta exempel. 

Eleverna bör alltså få möjligheten att utveckla en förståelse för bedömningsproceduren för att 

utveckla sitt eget inflytande över sitt lärande (Kjellström 2009). 

 

Både Kjellström (2009) och Lindström (2009) lyfter också vikten av elevernas delaktighet i 

bedömningsprocessen. Kjellström (2009) menar att det är viktigt att bedömningsmatriserna är 

tydligt formulerade och konkreta för att eleverna och andra intressenter ska kunna ta del av 

dess innehåll. Vidare menar Kjellström (2009) att så väl bedömningsmatriserna och 

betygskriterierna skall diskuteras tillsammans med eleverna så eleverna är väl insatta i hur 

bedömningen kommer att gå till. Vägen dit går enligt både Kjellström (2009) och Lindström 

(2009) genom att kontinuerligt bedöma vilken nivå eleven har tillägnat sig i stället för att 

bedöma summativa kunskaper. 

2.1.7 Rättsäker betygssättning  

Gerreval (2008) skriver om relationen mellan formativ och summativ bedömning. Han menar 

att formativ och summativ bedömning hör hemma i skilda diskurser. Formativ bedömning 

riktar sig mot att utveckla medan summativ bedömning betraktas som summerande och 

betygssättande. Han belyser även de obalanser och spänningar som finns mellan begreppen. 

Gerreval (2008) och Gioka (2008) menar att spänningar mellan bedömningsformerna uppstår 

på grund av deras olika syften, vilket orsakar ett dilemma hos lärare. Dilemmat ligger i att 

sätta rättvisa och likvärdiga betyg och samtidigt rikta bedömningsfokus mot att öka lärandet 

hos varje elev. Ett sätt att göra betygssättningen så likvärdig och rättssäker som möjligt är att 

jobba med tydligt konkretiserade bedömningsmatriser så att läraren, eleverna, föräldrarna och 
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skolan kan ta del av innehållet, så att både lärare och elever kan förstå hur de skall jobba för 

att nå kunskapskraven. (Kjellström 2011, inspirerad av Frederiksen och Collins 1989). Harlen 

(2006) anser att spänningen mellan begreppen kan sammanlänkas, och att man bör fokusera 

på att utveckla metoder för både god formativ och summativ bedömning. Kjellström (2011) 

inspirerad av Frederiksen och Collins (1989) studier menar att man kan kombinera konkreta 

bedömningsmatriser med att kontinuerligt ge feedback och konstruktiva förslag på utveckling 

med bedömningsmatriserna som underlag för reflektion. Denna reflektion kan ske mellan 

lärare och elev, i enskilt möte eller i helklass, antigen i början, under tiden och i slutet av olika 

de olika momenten. 

 

Ett annat sätt som också kan kombineras med de ovanstående metoderna är att lärare och 

elever samarbetar med varandra i utvecklingen av bedömningsmatriserna och låter 

dokumenten vara levande. På så sätt konkretiseras och utvecklas de i samklang. Läraren kan 

komma med en konkretisering av kunskapskraven och sedan kan eleverna vara med och tycka 

till. De kan till exempel lyfta fram punkter som är otydliga och vara med och bestämma på 

vilket sätt man skall nå de olika kunskapskraven. Då ökar förståelsen för ämnet som helhet 

och samtidigt elevernas möjlighet att påverka sina egna betyg. (Frederiksen & Collins, 1989 i 

Kjellström, 2011) 

2.1.8 Vikten av dokumentation i relation till samhället 

McKenna (2005) menar att dokumentationen har flera funktioner: att föräldrarna ska få en 

insikt och bli delaktiga i deras barns progression, att lärarna bättre ska förstå elevernas 

utveckling, att utvärdera lärarnas arbete, att kommunicera, reflektera och samarbeta med 

kollegor, och att göra eleverna medvetna om deras utveckling. McKenna (2005) skriver att 

dokumentation är en viktig utgångspunkt för samtal kring lärande, men också för att bygga 

upp tillit, legitimitet, professionalitet, och status i samhället genom att tydliggöra skolornas 

uppdrag. Dokumentationen är även skolans sätt att synliggöra sin verksamhet i och för 

samhället. 
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2.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med formativ 

bedömning. Dels undersöks hur lärarna planerar sitt lektionsinnehåll inför formativ 

bedömning, dels hur de sedan genomför och efterarbetar materialet. Följande frågeställningar 

används i studien: 

 

1. Vilka redskap använder lärarna i idrott och hälsa för att främja lärande? 

2. Hur används dessa redskap i praktiskt i undervisningen? 

3. Hur dokumenteras och utvärderas dessa redskap? 

3 Metod 

3.1 Val av metod 

Studiens data är insamlad via strukturerade intervjuer och deltagande kvantitativa öppna 

observationer. Enligt Johansson och Svedner (2010) bidrar intervjuer med djupgående men 

smal information. Intervjuerna undersöker hur lärarna tänker kring, tolkar, resonerar och 

planerar sina lektioner utifrån studiens olika reskap för formativa bedömning (se bilaga 3 

samt sida 7). För att komplettera intervjuerna, vad lärarna anser om sin egen praktik, mer än 

praktiken i sig, så kompletteras intervjuerna med deltagande kvantitativa öppna observationer.  

 

De kvantitativa observationer breddar studien och utforskar hur lärarna praktiskt genomför 

sina planeringar och arbetar med formativ bedömning i verkligheten. Detta genomförs med 

hjälp av ett observationsschema (se bilaga 2). Observationerna har fokus på kvantitet, alltså 

att ta reda vilken typ av, hur frekvent och hur mycket tid läraren tillägnar de utvalda formativa 

bedömnings metoderna. Tanken är att användningen av både intervjuer och observationer ska 

kombinera teorin med praktiken. Observationsschemat kommer främst att användas under 

lektionerna och som föremål för statistiska bearbetningar i diskussionsdelen. (Johansson och 

Svedner 2010) 

3.2 Urval och avgränsning 

I studien observeras och intervjuas fyra aktiva lärare i ämnet idrott och hälsa i åldrarna 30 till 

50. I upptakten av denna studie kontaktades ett flertal olika lärare i ämnet idrott och hälsa 

med frågan om de kunde tänka sig vara med i studien, samt vad de visste om formativ 
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bedömning. Samtliga lärare ingår i uppsatsens författares kontaktnät från Stockholmsområdet. 

Det är viktigt för studiens utgång att lärarna är aktiva inom ämnet och har en viss kännedom 

om formativ bedömning, krav dessa fyra lärare uppfyllde. I studien kommer lärarna att 

hänvisas till som lärare 1 till 4. 

3.3 Genomförande 

Studiens data samlades in under april och maj månad 2013. Datainsamlingen genomfördes på 

de respektive skolorna, dels för att observationerna ägde rum under lektionstid, dels för att det 

schemamässigt och logistiskt sett fungerade bäst för att genomföra intervjuerna. Intervjuerna 

ägde rum på slutet av dagen, då de respektive lärarna hade ledig tid. De flesta av lärarna hade 

väldigt upptagna scheman med max 5 till 10 minuter mellan lektionerna. Intervjuerna ägde 

rum i respektive lärares arbetsrum, där det var lugnt och fritt från distraktioner. Intervjuerna 

spelades in med en ljudupptagningsfunktion på en laptop för att omständigheterna skulle bli 

så lika som möjligt och för att resultaten skulle kunna sammanställas, analyseras och 

presenteras på ett opartiskt sätt. Samtliga intervjufrågor ställdes på ett liknande sätt till alla 

informanterna med bara ett fåtal avvikanden frågor (baserade på de två figurerna på sida 7). 

De riktar sig mot lärarnas olika upplevelser av åtaganden som de deltagit i om formativ 

bedömning, samt deras tankar kring vad som är bra och dåligt med formativ bedömning. 

Strukturen och intervjufrågorna diskuterades innan utförande med kollegor och handledare. 

Först genomfördes en pilotstudie i syfte att synliggöra problem, tydliggöra och effektivisera 

observationsschemat, men även att söka brister och fördelar med metodvalet. Pilotstudien är 

utförd i en miljö som är så lik den egentliga miljön som möjligt (Patel och Davidson, 1994). 

Den intervjuade läraren fick svara på frågorna och sedan kommentera på innehållet. Detta 

genomfördes för att kunna justera eventuella oklara frågor, och ledde till att några av frågorna 

togs bort eftersom de var snarlika varandra, och de frågor som var svåra att förstå 

formulerades om. Det visade sig bland annat att formativ bedömning är ett vedertaget 

begrepp, men att de olika metoderna för formativ bedömning inte är det, utan behövde 

förtydligas (Thomasson 2010). Intervjuerna tog cirka 30 minuter och utfördes i tre delar som 

relaterar till intervjufrågorna. Dessa beskrivs generellt nedan (se bilaga 3 för fullständig 

överblick): 
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Planering 

1. Hur ser det ut när lärarna planerar? 

2. Använder lärarna formativ bedömning? 

3. Vilka fysiska redskap använder lärarna? 

Genomförande undervisning 

1. Hur ser det ut i undervisningssituationerna? 

2. Används formativ bedömning? 

3. Vilka kommunikativa redskap använder lärarna? 

Dokumentation 

1. Dokumenterar lärarna? 

2. Hur dokumenterar lärarna? 

3. Vad använder lärarna dokumentationen till? 

Observationerna genomfördes innan intervjuerna för att inte påverka lärarnas planering och 

lektionsinnehåll. Studien bygger på deltagande öppna kvantitativa observationer och den form 

av observationer som Patel och Davidson (1994) benämner som strukturerade observation. 

Tre lektioner observerades från vardera skola, totalt tolv stycken, och var deltagande 

observationer där observatören inte deltar i samma aktiviteter som informanterna utan är 

snarare passiv och opartisk, men synlig i salen. (Fangen 2005; Patel och Davidson, 1994) 

 

Under observationerna användes enbart ett och samma observationsschema (se bilaga 2) som 

tydliggör och uppmärksamma användning av formativ bedömning. (Fangen 2005) 

Observationsschemat bygger på ett antal kategorier som täcker det som avses att undersökas 

och (Patel och Davidson 1994) kategorierna är definierade i begreppsdefinieringsdelen (se 

bilaga 1). Observationsschemat och metodvalet har vuxit fram i relation till studiens 

frågeställningar samt pilotstudien. (Patel och Davidsson 1994) 

 

Resultatdelens huvudrubriker är hämtade från studiens tre frågeställningar. Under den första 

frågeställningen redovisas i huvudsak informationen från intervjuerna med lärarna i relation 

till resultatet från observationerna angående användningen av fysiska redskap. 

Underrubrikerna till den första frågeställningen är döpta efter dessa fysiska redskap (se sida 

5). Under den andra frågeställningen (rubriken) redovisas i huvudsak resultatet från 

observationerna angående kommunikativa redskap i både skrift och i tabeller, men även i 

relation till resultatet från intervjuerna. Under den tredje frågeställningen (rubriken) redovisas 

enbart resultat från intervjuerna. 
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Diskussionsdelen följer samma struktur som resultatdelen, det vill säga, samma huvudrubriker 

och underrubriker. I resultatdelen behandlas viktiga resultat från denna studie i relation till 

denna studies teoretiska perspektiv och tidigare studier som tydliggörs med exempel tagna 

från denna studies resultat.  

3.4 Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna med respektive lärare transkriberades, samtliga fyra intervjuer transkriberades 

likadant. Det inspelade materialet från intervjuerna lyssnades igenom noggrant och skrevs ner 

exakt som det framfördes av lärarna. Kommatecknen som är tillagda kännetecknar avbrott 

eller pauser i talarens språkbruk, exempelvis, ”jag använder mig inte,(paus) så mycket av 

elevdeltagande”. Komman används även ifall talaren väljer om, omformulerar, eller 

alternativt använder sig av mellanord som fungerar som en brygga vidare till nästa ordval, 

exempelvis, ”eleverna kan inte, de förstår inte, (omformulerar) vad som ska bedömas”, eller 

”ibland, oftast kan jag, men då frågar jag”. Om talaren sedan fortsätter svara på frågan i 

samma syfte så används också komman, exempelvis, ”det är ändå svårt att skriva och göra 

någon form av, men det är svårt”. Där lärarna förlänger vokalerna så visas det genom flera 

vokaler i följd, exempelvis, ”kaaan”. Om talaren avslutar det som talaren har intention att 

säga så avslutas detta med punkt.  

 

Det väsentliga från intervjuerna och observationerna kommer finnas i resultatdelen och 

diskussionsdelen i form av sammanfattningar, exempel, grafer och statistik, för att tydliggöra 

och belysa viktiga resultat från studiens intervjuer och observationer. Observationsschemat 

kommer att finnas i bilaga 2. Grafer och statistik från observationerna kommer att komplettera 

och underbygga sammanfattningarna och exemplen från intervjuerna för att stärka studiens 

resultat. Resultaten från intervjuerna tolkas sedan i relation till tidigare forskning, det 

sociokulturella perspektivet och studiens frågeställningar samt stödjs med citat och exempel 

från både intervjuerna och observationerna. Frågeställningarna kommer att fungera som 

rubriker i både resultatpresentationsdelen och diskussionen för att få studien logiskt 

uppbyggd. Detta för att göra studien översiktlig, för att läsaren ska kunna följa studiens 

resonemang från början till slut, och för att läsaren själv ska kunna ta ställning till studiens 

rimlighet. Observationerna kommer att kombinera och styrka tolkningarna i intervjuerna med 

sin verklighetsanknytning i form av statistik, detta för att studien inte enbart ska luta sig mot 

tolkningar från intervjuerna. (Thomsson 2012) 
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3.5 Tillförlitlighetsfrågor 

Studien har under rådande premisser undersökt det den var tänkt att undersöka genom väl 

avvägd användning av metodikval som passar för de mätningar studien avser att mäta. 

Studien är en tolkande undersökning och enligt Thomsson (2012) är dessa sällan helt valida. 

Studien är presenterad med syftet att läsaren med hjälp av den information som finns i studien 

ska ha möjlighet att tolka studien efter eget huvud. Datainsamlingen har dock varit noggrann 

utförd och studien har undersökt, utefter de rådande omständigheterna, det som avsågs. 

Tolkningarna kan därför anses vara giltiga under rådande premisser.  

 

Det kan vara problematiskt för läraren som blir observerad att förhålla sig helt objektiv och 

opåverkad under rådande förhållanden, med tanke på lärarna vet om att de blir observerade, 

och eventuellt försöka visa upp en sida som de tror att forskaren söker. Observatörens närvaro 

kan alltså påverka lärarens naturligt sociala agerande under observationstillfällena, vilket 

försvagar studiens validitet. Metoderna som valdes, valdes för att få både djup och bredd i 

studien och för att försöka undvika dilemmat med hur observatörens närvaro påverkar 

verkligheten. Metoderna valdes på grund av två faktorer, verklighetsanknytning och varierad 

data, som enligt Cohen m.fl. (2000) betyder triangulering. Triangulering är viktigt för att 

avhålla sig från den ovannämnda problematiken, eftersom det stärker tillförlitligheten hos 

studien. Triangulering enligt McKay (2010) betyder att flera olika metoder används för att 

verifiera studien och dess tolkningar av data. Anledning till användningen av dessa metoder är 

studiens fokus på lärare och lärarnas val av klassrumsaktiviteter, och enligt Johansson och 

Svedners (2010) är dessa metoder lämpliga. Intervjuerna stärker studien med ett djup medan 

observationerna ger studien en bredd och verklighetsanknytning, vilket enbart intervjuerna 

inte kunde bidra med, eftersom studien då enbart skulle byggas på tolkningar. Att ha två olika 

metoder gör alltså studien bredare vad gäller data att analysera och tillför på så vis fler 

dimensioner till det empiriska materialet. 

3.5.1 Validitet 

Två aspekter av validitet övervägs i studien, metodvalen och generalisering. Med metodval, 

menar Cohen m.fl. (2000) att man täcker det område som studien utger sig för att täcka. 

Studien fokuserar på lärare och lärarnas val av klassrumsmetoder och för att få djupgående 

information var intervjuer det bästa alternativet. Eftersom enkäter erbjuder bred men ytlig 

information som dels inte ger möjligheter till uttömliga svar och dels inte ger möjlighet till 

följdfrågor så blir intervjuer det logiska alternativet. För att stödja intervjuerna och även 
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uppnå triangulering skulle elevenkäter eventuellt också fungera, men efter som studien 

fokuserar på lärare blir även deltagande strukturerade observationer det logiska valet. 

Pilotintervjun och pilotobservationen används i kavlitetssäkrande syfte. (Mckay 2010; Cohen 

m.fl. 2000) 

 

Johansson och Svedner (2010) förklarar att studien bör vara generaliserbar i ett vidare 

perspektiv, alltså att den skall vara överförbar, sann, applicerbar och representativ för alla 

undersökningar med samma premisser. Thomsson (2010) förklarar att kvalitativa studier ofta 

blir kritiserade, eftersom de inte kan bli generaliserade. Denna studie fokuserar enbart på ett 

fåtal lärare, men har stöd i flera tidigare studier, bland annat Hattie and Timperelys (2007) 

studie ”The power of feedback” och Fisette och Francks (2012) studie ”How Teachers Can 

Use PE Metrics for Formative Assessment”. Som tidigare nämnts så bygger både 

intervjufrågorna och observationsschemat på modeller som tidigare forskning studerat, så det 

går att argumentera att denna studie och dess tolkningar är riktiga under rådande premisser, 

med andra ord är studien generaliserbar i teorin. (Thomsson 2010 and Johansson and Svedner, 

2010) 

3.5.2 Tillförlitlighet 

Som Johansson och Svedner rekommenderar är all data insamlad på liknande sätt. 

Intervjuerna och observationerna är strukturerade på samma sätt och har samma innehåll. 

Potentiella missförstånd eliminerades genom pilotstudierna som enligt Johansson och Svedner 

(2010) och McKay (2010), stärker tillförlitligheten i studien. Processen av datainsamlingen 

har noga analyserats, diskuterats och beskrivits, vilket möjliggör för andra forskare att utföra 

samma studie i liknande projekt. 

3.6 Etiska aspekter 

All data har samlats in i överensstämmelse med Vetenskapsrådets fyra huvudkrav på 

forskning, alltså informations-, samtyckes-, konfidentialtets-, och nyttjandekravet. (hämtat: 

2013-05-01). Deltagarna i studien blev även informerade om Vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav och tillkännagav sitt godtyckande, vilket har avvägds noga för att deltagarna i 

studien ska bemötas med respekt samt att de deltar av egen fri vilja.  

 

Deltagarna i studien blev informerade om att deras deltagande var frivilligt, att deras egen och 

skolans identitet skulle förbli anonym, och att de kunde bryta sitt deltagande utan negativa 
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följder. I enlighet med Vetenskapsrådet (2013) informerades deltagarna vilket instutition 

forskningen var anknuten till.  Deltagarna fick även på förhand information om studiens 

undersökningsmetodik och vad det innebar för deras egen och för forskarens medverkan, samt 

”den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet 2013). (Johansson och Svedner 

2010 och Vetenskapsrådet,  hämtat 2013 från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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4 Resultatpresentation 

4.1 Vilka redskap använder lärarna i idrott och hälsa för att främja lärande? 

Resultaten från intervjun med lärare 2 visade att läraren inte alltid medvetet planerar utifrån 

formativ bedömning, men dock tänker kring formativ bedömning i större utsträckning än 

lärare 1. Lärare 2 och 3 ser även fördelarna med formativ bedömning och tycker att det är 

eftersträvansvärt. Intervjun och observationerna med lärare 2 visade även att få av de fysiska 

och kommunikativa redskap som studien bygger på användes i planeringen (självbedömning, 

kamratbedömning, ”flipped” klassrum, observationer och elevdeltagande) och undervisning 

(försäkrande feedback, affektiv feedback, alternativa strategier, evaluering, och målinriktad 

feedback). Resultaten från observationerna visar även att varken check-listor, filmning, eller 

bedömningsmatriser användes.  

 

Lärare 3 och 4 använde i större utsträckning dessa strategier i sin undervisning. Lärare 4 var 

den lärare som medvetet och metodiskt arbetade med formativ bedömning i större delen av 

samtliga moment. Av resultaten framkom det att de lärare som metodiskt arbetar med 

formativ bedömning genom utarbetade metoder också tänker positivt kring formativ 

bedömning och använder det allt oftare i sin undervisning. Resultaten visar även att flera av 

lärarna ser flera svårigheter med formativ bedömning, som förmodligen avskräcker dem till 

att prova något som de annars är överlag positiva till. Tid, i kombination med många och stora 

klasser, har varit ett återkommande dilemma som påverkat lärarnas planering och val av 

lektionsinnehåll, exempelvis kamratbedömning, observationer och självbedömning. Flera av 

lärarna har uttryckt att det finns för få fördelar i förhållande till den tid som läggs på 

planeringen. Några av lärarna uttryckte även att eleverna inte känner till kunskapskraven och 

målen väl nog för att kunna vara med och påverka undervisningen samt medverka i aktiviteter 

som kamratbedömning, planering och självbedömning. Resultaten visar även att lärare 1 och 

2, som använder sig minst av formativ bedömning, också planerade sina lektioner med sämre 

framförhållning än lärare 3 och 4 som använder sig mest av formativ bedömning.  
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4.1.1 Självbedömning 

Lärare 2 anser sig ha ”stora erfarenheter” inom självbedömning och förklara att han ”jobbar 

lite grann” med självbedömning och förklarar att ”efter ett avslutat block så får elever utifrån 

blocket utifrån våra mål som vi har satt upp bedöma sig själva och vi tar sen in lapparna, där 

de självbedömer sig själva, sedan tar vi in lapparna och ser att de har satt C, C, A där och 

jag kanske tycker nä ett är ett a, sedan sätter jag mig med eleven, men du har satt C, C, A och 

där jag tycker annorlunda, hur tänker du då?”. Med C,C, A avser lärare 2 olika 

bedömningsgrader, som är i enlighet med skolans aktuella betygsskala. Lärare 2 anser att 

självbedömning som tillvägagångssätt är positivt ur många aspekter, och förklarar att eleverna 

blir ”väl medvetna om hur mycket mer förtroende med hur man sätter betyg och hur man ska 

nå kunskaperna”, och det blir ”ganska lätt för mig att gå tillbaka och titta och sedan göra en 

sammanställning” och ”kommer föräldrar och tjafsar då har jag mycket kunskaper och 

underlag”. Lärare 2 betonar dock att ”på grund av tidsbrist så hinner man inte alltid göra en 

självbedömning efter varje block, vilket egentligen är bedrövligt”, vilket lärare 2 anser vara 

”kritik mot mig själv mot skolan, för tiden finns inte, och vilket är väldigt viktigt att synliggöra 

kunskaperna hos eleverna.” Resultaten tyder på att lärare 2 tänker och tycker att 

självbedömning är något positivt och viktigt, men har svårt att finna den tid som det krävs för 

att genomföra självbedömning fullt ut.  

 

Lärare 1 menar att det både finns både positiva och negativa aspekter med självbedömning, 

men att det sällan förekommer i den egna undervisningen. Lärare 1 belyser liksom lärare 2 att 

”det kan vara bra för eleverna att förstå vad man gör, och se vart man ligger, om man ligger 

lika som läraren och om man behöver prata om det, det kan vara väldigt positivt”. Lärare 1 

lyfter ytterligare två problematiska aspekter med självbedömning, först att ”det viktiga är att 

man har dialogen med eleven” och att det lätt kan blir svårt att hinna med självbedömning om 

man har ”600 elever vad man nu har”, och för det andra att ”En del förstår inte riktigt, det 

står oftast med ganska akademiska ord, då förstår de inte, och en del grejer går in i till 

exempel hälsa och hur ska man kunna bedöma exakt var man ligger där men ändå där, de 

försöker sortera upp något som flyter på väldigt mycket som hör ihop och då blir det väldigt 

svårt för både elev och lärare ibland med självbedömning”. Dessa problematiska aspekter 

som resultaten belyser påverkar förmodligen inställningen och förekomsten av denna form 

formativ bedömning. Resultatet visar även en viss dualism i ämnet idrott och hälsa som inte 

riktigt har kommit till sin rätt ännu.  
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Lärare 3 förklarar att självbedömning sällan förekommer i undervisningen, ” Det har jag inte, 

möjligen sådär att man kan efter en lektion vid tillfälle att man kan fånga några och prata 

med någon”. Även lärare 3 menar att det är svårt hinna med att prata med alla, och säger att 

det inte blir ”så mycket under lektionen med alla 28, det kan vara om jag kastar ut en fråga 

till hela gruppen i så fall”. Lärare 3 menar även att det kan vara svårt att nå fram med syftet, 

men ”om den når fram så tror jag att det är bra och jag tror mest att man når fram om man 

faktiskt kan prata med dem en och en, tror jag, annars är det svårt att komma fram, men det 

är ju svårt när man är så många elever åter igen, men jag tror att det är värt, att har man 

möjlighet att fånga någon efteråt och prata lite gran då tror jag att det är bra”.  

 

Resultatet från intervjun med den fjärde läraren visade att självbedömning är en vanlig 

företeelse under lektionerna. Den fjärde läraren förklarade att de ”håller på med 

självbedömning just nu” och att ”gången innan vi hade motorik och redskap så filmade de ju 

varandra eller filmade i små grupper” läraren förklarade att ”en filmade och så fick jag titta 

på mig själv då eller de tittade på sig själva, och sedan tittade jag på det, och sedan 

diskuterade vi och sedan filmade vi en stund till, och sedan tränade och sedan filmade de 

igen.” Lärare 4 tycker att det finns mycket att vinna genom att eleverna ser sig själva och 

menar att det motiverar eleverna att ” rätta till det där lilla felet, lilla defekten, de blir 

motiverade när de såg de själva”. En annan fördel enligt lärare 4 är fördelen att hinna se 

många fler elever, lärare 4 säger, ” fördelen för min del att jag hinner ju se alla, jag kan vara i 

en grupp hela tiden och stimulera och visa, för sedan har jag alla på film sedan så jag hann 

ju med på ett helt annat sätt.”  

4.1.2 ”Flipped” klassrum 

Resultaten visar att lärare 2 inte känner till ”flipped” klassrum, men säger att ”Jag lägger ju 

alltid upp mycket grejer, alla mina Lpp:er eller lokala kursplan”. Resultaten visar att lärare 2 

tycker att det är viktigt att eleverna vet vad de ska jobba med, men att det inte finns några 

fasta rutiner kring hur detta kan se ut. I relation till ”flipped” klassrum så visade 

observationerna att varken bloggar eller handouts förekom i någon av lärarnas undervisning. 

Lärare 2 säger att allt ”vi jobbar med finns på internet elevernas ska vet innan, idag kommer 

vi ha dans vad ska vi göra idag vad ska vi göra idag, eleverna vet lite grann innan vad vi ska 

göra, men vi kan bli bättre” Resultatet visar att lärare 1 inte aktivt använder sig utav ”flipped” 

klassrum, utan snarare förlitar sig på att eleverna själva ska hitta informationen och använda 
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sig utav den. Lärare 2 forstätter sedan med att förklara de potentiella fördelarna med ”flipped” 

klassrum ”det kan vara väldigt bra för de barn som behöver tydliga strukturer, alla barn 

skulle må bra utav det. Och kanske lagt ut ett litet filmklipp på bugg, så här ser ett grundsteg 

ut. Ni kan öva innan om ni behöver förkunskaper. Där tycker jag att jag kan utveckla mig 

mycket mer.”  

 

Lärare 1 kände inte heller till begreppet ”flipped” klassrum, men tyckte precis som lärare 2 att 

låter vettigt” man har ju inte hur mycket tid som helst och då är det bra om man använder den 

tiden och… det avgör ju lite hur man kommer hänga med på lektionerna och då måste en del 

lära sig att det kan vara bra att läsa innan till för att hänga med på lektionerna och då får du 

det betyget som du får. Vi kan ju inte sitta inte och läsa 20 sidor på en lektion det är ju helt 

värdelöst, det blir slöseri med tid”. Detta kan indikera att lärare 1 vill att eleverna ska bli mer 

ansvarstagande och själva kunna ta de nödvändiga steg som krävs för att nå sina utsatta mål.  

 

Lärare 3 hade precis varit på en föreläsning angående ”flipped” klassrum och fick 

uppfattningen att ” den läraren jobbade otroligt mycket med det här alltså, det var hemifrån 

på kvällar, det var väldigt mycket slit med det där”. Resultaten visar dock att lärare 4 anser att 

det är ”en rolig grej, det var ju att vända på allting”, men har inte börjat jobba med ”flipped” 

klassrum pågrund utav att ”Det blir lite för mycket jobb, vi har så många elever vi har inte en 

klass, då kanske man får välja en klass och prova med det sättet, kanske inte prova med alla 

500 elever utan välja ut en klass som ett pilotprojekt”. Även lärare 4 är skeptisk till ”flipped” 

klassrum, men menar att det ” kan finnas moment, som inom hälsa eller dans, stegen i stället 

för att jag visar alla stegen så kan man filma dem då och sedan säga till dem ni ska lära er 

fyra av dessa stegen.”  

4.1.3 Kamratbedömning 

Lärare 2 förknippar kamratbedömning med den nya kursplanen och säger att ”det står ju att 

det är bra att bedöma varandra, man kritiskt granska, är jag värd ett C i förhållande till den 

personen, då kanske man bedömer att den personen kanske är vassare än mig i det 

momentet”. Det framkommer inte ifall lärare 2 jobbar medvetet med kamratbedömningen 

eller inte, men i intervjun spekulerar lärare 2 kring kamratbedömning och tror att det erbjuder 

eleverna ett vidare perspektiv och att eleverna ”utvecklar sig själva reflektionsmässigt när de 

pratar med varandra, pratar om vad de har gjort, gärna att de pratar två och två, hur tänkte 

ni när ni jobbade med redskapen, vilken rörelse tränade vi här, jag förstod inte det där”.  
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Resultatet från intervjun med lärare 1 visade att kamratbedömning sällan förekom i 

planeringen och undervisningen. Lärare 1 belyste även flertalet negativa aspekter, som till 

exempel att eleverna har svårt att bedöma sig själva för att eleverna är för mycket i jaget. Till 

skillnad från lärare 2 så menar lärare 1 att, ”det kan vara väldigt känsligt det där. Men det är 

samma sak som självbedömning, det är svårt att bedöma varandra och ofta är ungdomar 

väldigt i jaget så det tittar inte så mycket på, de tittar ju på andra saker också, status…” 

Lärare 1 sa även att ”vi vet ju exakt hur vi ska titta på och de är ju otränade så de tittar på 

saker som inte vi tittar på och bedömer det som inom målen och då kan det bli fel helt enkelt”. 

Problematiken som framkommer ur resultaten påverkar förmodligen inställningen och hur 

frekvent denna form formativ bedömning förekommer. Resultatet pekar även på vikten utav 

att ha klara och tydliga mål som har en vedertagen struktur som eleverna kan jobba utifrån. 

 

Även resultaten från intervjun med lärare 3 visar att kamratbedömning inte är en frekvent 

aktivitet, men lärare 3 menar att det förekommer i ”vissa uppgifter, exempelvis 

musikuppvärmning, så har de fått, bara säga positiva saker om varandras uppgift och sen, det 

var på mellanstadiet och på lågstadiet har vi jobbat lite gran med den här two star and a 

wish, och jag tycker att det fungerar bra, men man kanske skulle jobba mer med 

elevbedömningar än vad jag gör, men jag lägger in det ibland.” Lärare 3 förklarar att 

fördelarna med kamratbedömning ”är att man blir lyft utav att höra kompisarna berömma en, 

man tycker det är roligt, och därför är det viktigt att man, när man ger, jobbar med det här, 

jag tycker att man bara får säga positiva saker och i och för sig, en önskan då, men då låter 

det ju lite bättre så att man växer av det här.” 

 

Resultaten från intervjun med lärare 4 visade att kamratbedömning användes på ett metodiskt 

inarbetat tillvägagångssätt. De jobbar bland annat i grupp där eleverna antecknar ”utefter 

frågor, hur höll man takten, vad gör man när man tappar bort sig, sedan fick de träna i sin 

dans som de hade satt ihop då, sedan på slutet så fick de bedöma igen då och besluta om man 

kommit vidare i dansen”. Lärare 4 förklarar även att eleverna arbetar med kamratbedömning 

när de leder i olika moment, exempelvis ” där de får bestämma om de vill ha en uppvärmning 

eller övning eller avslut, så har de fått vad de kommer bli bedömda i och vilka frågor de ska 

svara på varför de göra övningen vad gör den här övningen vad är syftet vad vill de att 

kompisarna ska lära sig har de fått fylla i på ett papper och längst ner på pappret finns det 

two stars and a wish. Så när lektionen är slut så får en kompis fylla two stars and a wish, två 
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saker som de har tyckt varit bra och en sak som man kan utveckla.” Observationerna visade 

att det bara lärare 4 som använde sig utav några av dessa redskap. Läraren använde sig utav 

check-listor och ”two stars and a wish”. De övriga lärarna använde sig varken av de tidigare 

nämnda, bedömningsmatriser, eller filmning.  

4.1.4 Lärarobservationer  

Resultatet från intervjun med lärare 2 visar att det inte finns någon utarbetad arbetsmetod för 

lärarobservationer som fortlöper i undervisningen. Lärare 2 förklarar, ”Nej det har jag inte, jo 

men efter varje lektion så när vi haft en lektion så bedömer jag eleverna efter varje lektion, så 

jag får en samlad bild efter lektion…”. Lärare 2 förklarar även att i de ”lägre årskurserna så 

brukar jag skriva en kråka, framförallt de som inte uppnår eller fyller kriteriet”. Resultatet 

visar att det inte finns några dokument som används under lektionstiden där fortlöpande 

observationer blir verklighet. Lärare 2 spekulerar även att ”man borde kunna utveckla de 

under lektionen också tänker jag här”.  

 

Lärare 1 använder i större utsträckning lärarobservationer än de ovan nämnda formativa 

bedömningsredskapen och framförallt i dansundervisningen. Läraren illustrerar att han 

”lägger upp en lektion att de kör olika danssteg först och sen öva inom grupperna för att 

sedan redovisa i slutet av lektionen. Då kan man gå runt hela tiden och gå runt och hjälpa 

dem…” Dock använder inte läraren någon form av observationsschema, utan cirkulerar runt 

och observerar ”på avstånd. Då kan man titta på och då ser man hur de rör sig och fungerar i 

grupp och samspelar, rör sig och hur de jobbar liksom. Läraren menar att ”ibland blir det för 

mycket input speciellt med dans om man ska titta på detaljer, så då kan man lätt glömma bort 

det och så.”, vilket tyder på avsaknad av strukturerade observationsscheman”. Resultaten 

visar att ingen av lärarna använder ett utarbetat observationsschema som stöd under 

lektionerna, och att både lärare 1 och 2 ägnar sig mycket åt observationer och då främst efter 

lektionerna.  

 

Både lärare 3 och 4 jobbar mer metodiskt med observationer än lärare 1 och 2. Lärare 3 

använder exempelvis ”med motoriken, gör jag och sen så har vi lagt in det här testet som alla 

idrottslärare i hela X kommun i årskurs tre har bestämt att man ska ha”, där lärare 3 förklarar 

att de har ”ett schema” som de utgår ifrån, men lärare 3 menar att ” Återigen så var det svårt, 

det var många elever som man skulle hinna med, jag fick ta väldigt många lektioner till just 

det här för att hinna se alla göra alla övningar”. Lärare 4 förklarar att oftast sker 
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observationer vid speciella tillfällen och ” fram för allt i de yngre åldrarna, tillexempel deras 

motoriska utveckling”, detta är enligt resultat från intervjuerna med de fyra lärarna en 

återkommande uppfattning. Lärare 4 förklarar att hon har en ”liten mall en liten matris som 

jag kryssar i då, så det är mest det som jag observerar”. Resultaten från intervjuerna och 

lärarobservationerna visade att enbart hälften av lärarna arbetade med observationsscheman, 

dock var det ingen av lärarna som filmade eller förde anteckningar i syftet att observera 

eleverna. 

4.1.5 Elevdeltagande 

Resultaten visar att i vissa moment och situationer tillåter lärare 2 eleverna att delta i 

planeringen av lektionsinnehållet. Framförallt när det kommer till ” vilken lek de kan få göra, 

de kan få påverka vissa moment”i momentet rörelse. Lärare 2 anser dock att det är ett område 

där ”man kan utveckla sig mer, jag tycker att de ska få påverka mer och få mer att säga till 

om än vad vi har, att man hittar ett bättre samspel med eleverna där.” Även resultatet från 

lärare 1 visade att eleverna är delaktiga i planeringen av lektionsinnehållet till viss del, 

exempelvis, så får de ”alltid säga och tycka vad de vill” och ”lägga önskemål”, vilket även 

visar att det oftast är eleverna som tar initiativet till elevdeltagandet. Resultatet visar även två 

andra infallsvinklar, nämligen att eleverna inte är med och planerar vad de ska göra inför de 

olika momenten, och inte heller i planeringen för hur de ska göra för att nå målen. Lärare 1 

förklarar att eleverna inte alltid vet ”vad målet är och vad syftena är, de kan ju alltid lägga 

önskemål”, och menar att därför kan det inte vara med och planera. Lärare 1 brukar ”inte ge 

dem direkt påverkan för då kan det bli så att man ändrar ett koncept och då känner de att de 

kan styra” och säger samtidigt att ”vi får inte glömma bort att vi ska lära ungarna nått och då 

måste man ändå köra stenhårt”. Resultaten tyder på att det inte riktigt finns någon tydlig 

uppbyggnad kring ämnet där målen tydliggörs för eleverna och eleverna kan få ett större 

inflytande. Liksom lärare 1 och 2 så låter lärare 3 eleverna vara med och påverka 

lektionsinnehållet vid momentet lekar, de kan även få vara med och bestämma musiken. 

Lärare 3 har även vid ett flertal tillfällen ” börjat kanske med ett färdigt spel, säg basket då, 

då har de fått börja med det, och sen efteråt liksom, vad kunde ha blivit bättre och varför 

behöver vi träna på, vad behöver vi träna på för att spelet ska bli bättre. Jag har tyckt att det 

har varit bra också, för det har varit positivt, alltså det har tyckt att det har varit kul, för de 

har fått spela först, för de vill ju spela, det är ju kul och så. Och sen har det varit lättare att 

träna kasta, fånga, studsa, efter spelet, så det borde jag kanske göra fler gånger. Lärare 4 

arbetade tvärtom, och lät eleverna bestämma vad de behöver öva på innan de börjar med 
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momentet. Eleverna fick bland annat berätta var de ligger, vad de behöver träna på och hur de 

ska träna på det, för att nå målet.  

4.1.6 Observationerna 

De fysiska redskapen (självbedömning, kamratbedömning, ”flipped” klassrum, observationer 

och elevdeltagande) som studien delsvis utforskar användes till viss del medvetet och 

omedvetet i planeringen, om man ser till intervjuerna, men detta kunde inte bekräftas vid 

observationstillfällena. Då det sällan förekom några lektioner där redskapen användes på ett 

utarbetat och metodiskt sätt. Det förekom dock vid ett av tillfällena, då en läraren använde sig 

utav kamratbedömning med checklista som eleverna använde sig av. Under andra lektioner, 

om det förekom, så förekom det mest slumpartat, alternativt inkastat, eventuellt i ett försök till 

formativ bedömning, vilket kan ha förekommit på grund av att lärarna blev observerade, 

alternativt att under dessa tolv lektioner så förekom det inget moment där formativ 

bedömning ägde rum.  

 

Under de tolv lektioner som observerades förekom det bara en planerad lektion där 

kamratbedömning inträffade annars så förekom inte något av de övriga, ”flipped” klassrum, 

självbedömning, eller elevdeltagande. Dock visar resultatet från intervjuerna att lärarna 

observerar hela tiden. Detta är dock svårt att bekräfta via observationer. Dock kan det hävdas 

att lärarobservationerna från lärarna inte var utförda med ett observationsschema eller med 

något annat hjälpmedel, eftersom det går att observera. Med samma princip kan det också 

hävdas att filmning, bloggar, bedömningsmatriser och andra systematiskt utarbetade 

arbetsmetoder inte ägde rum. 

4.2 Hur genomförs och används dessa redskap i praktiken, det vill säga i 

undervisningen? 

De flesta av lärarna känner inte till begreppen som de blir tillfrågade om, men känner ofta 

igen dem samt kan relatera dem till sin egen kommunikation med eleverna. Resultaten visar 

att det finns ett samband mellan planering och vad och hur lärare kommunicerar med eleverna 

i undervisningen. De lärare som aktivt planerar för formativ bedömning och dessutom gör det 

i god tid har tydligare och mer strukturerad undervisning och använder sig oftare av formativa 

bedömningsredskap . Dessutom använder de ett mer medvetet och målinriktat språk, det vill 

säga en tydligare och ändamålsenlig kommunikation och användning av språket. De har 

utvecklade arbetsmetoder som eleverna känner till, och eleverna kan då bli ett stöd i 
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planeringen och behjälpliga i undervisningen. Resultaten visar även att dessa lärare oftare ser 

möjligheter istället för svårigheter. De lärare som har ett större elevantal i sina klasser ser 

också oftare problemen med formativ bedömning, än de lärare som har färre elever sina 

grupper.  

 

 

Figur 3 – är en totalbild av kommande figurer, alltså den visar hur frekvent de kommunikativa 

redskapen användes i relation till varandra.  

 

I figuren ovan kan det läsas hur lärarnas feedback, utifrån de redskapen som observerades, var 

riktade mot eleverna och vilket innehåll lärarna hade i sitt språk med eleverna. Det är markant 

att affektiv feedback dominerar, tätt följd av försäkrande feedback.  

4.2.1 Affektiv feedback 

Resultatet från intervjun med lärare 4 visar att affektiv feedback ofta används med syftet att 

”peppa”. Framförallt med elever som ” du vet har det lite mer jobbigt, när man håller på med 

övningar som kräver lite mer kondition”. Även lärare 3 känner igen sig i affektiv feedback, 

men menar att ”den andra tror jag att man är lite mer tvingad att komma till genom det här 

nya sättet att undervisa helt enkelt, med bedömning och så, så tror jag att man måste vända 

tillbaks till den typen av feedback”. Resultatet från intervjun med Lärare 2 visar att affektiv 

feedback ofta förekommer i undervisningen och förklarar ” så jobbar jag alltid, man försöker 

pusha dem lite extra, framförallt de lite duktiga, alla elever måste ju utvecklas”. Även lärare 1 

känner igen sig och beskriver att ” Då ryter man ju till lite extra, bra jobbat, kämpa hårt”.  
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Resultaten visar att affektiv feedback är vanligt och frekvent förekommande bland samtliga 

av de intervjuade lärarna. Användningsområdet och avsikten med affektiv feedback verkar 

vara att motivera och öka ansträngningsgraden hos mottagaren. Affektiv feedback verkar ofta 

var riktat mot de mottagare som läraren anser vara i behov av det, och vara baserat på 

förhållandet mellan uppgiften och mottagaren, samt mellan förväntningar och uppfattning av 

mottagaren. Resultatet visar även att en av lärarna tycker att affektiv feedback kan vara 

bristfälligt och intetsägande i förhållande till målinriktad effektiv feedback.  

 

Utifrån observationerna så var affektiv feedback den vanligaste typen av feedback. I figur 3 

kan det läsas vilken typ av affektiv feedback som var de mest förekommande. Lärare 1 och 2 

jobbade mycket med öka elevernas ansträngning, vilket inte lärare 3 och 4 gjorde. Samtliga 

lärare jobbade mycket med att motivera eleverna, speciellt lärare 4. Lärare 4 jobbade även 

väldigt mycket med  att öka elevernas initiativförmåga, vilket var mer sparsamt hos de övriga. 

 

Figur 5 - visar hur frekvent de olika lärarna använde sig utav affektiv feedback, samt ifall den 

affektiva feedback som gavs riktade sig till att öka ansträngningen, motivationen eller att öka 

initiativförmågan hos mottagaren.  

4.2.2 Försäkrande feedback 

Lärare 4 anser sig använda försäkrande feedback ”ganska mycket, det känns så, för idrott och 

hälsa är ett sådant ämne så att man hela tiden kan ge den här direkta feedbacken, du har ju 

möjlighet att göra det hela tiden”. Lärare 4 säger ofta ”jättebra fortsätt, nu är du nära, gör så 

här nästa gång” och ser sig själv använda det ”när man gör saker som kräver en viss teknik”. 

Lärare 3 menar att försäkrande feedback ofta är baserad på den individuella eleven, och 

förklarar att ”det är ju lite individuellt det där, vissa kanske jag kräver mer utav, att de ska 
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vara rätt innan jag säger bra, kanske, mot någon annan kanske är bra fast han gör lite fel, 

men det kanske är bra att han är med och att han rör sig”. Precis som lärare 3 och 4 så menar 

lärare 1 att försäkrande feedback används hela tiden och förklarar att ”det är inget jag tänker 

på men det är inget jag tänker på liksom.”  

 

Lärare 2 förklarar att försäkrande feedback används ”Till viss del, jag försöker, jag är nog den 

som ger mycket positiv förstärkning till eleverna”. När det kommer till försäkrande feedback 

så visar resultatet att denna form av kommunikation ofta är omedveten och frekvent 

förekommande i tre av fyra fall. Resultatet visar att försäkrande feedback uttrycks olika och i 

huvudsak riktas olika beroende på vilka förväntningar lärarna har på den mottagande eleven. 

Resultaten visar även att tidigare erfarenheter om den mottagande eleven och den rådande 

kunskapsnivån i kombination med aktiviteten speglar vilken grad av försäkrande feedback 

den mottagande eleven får.  

 

 

Figur 4 – visar hur frekvent de olika lärarna använde sig utav försäkrande feedback, samt ifall 

den försäkrande feedback som gavs riktade sig till huruvida mottagarens agerande var rätt 

eller felaktigt.  

 

Observationerna undersökte hur frekvent lärarna använde sig utav försäkrande feedback, men 

även i fall förstärkningen var negativ, fel, eller positiv, rätt. Överlag så erbjuder tre av lärarna 

dubbelt så många positiva förstärkningar. Det var bara en av lärarna som nästan gav lika 

mycket positivt som negativt. Resultatet från observationerna stödjer det många av lärarna sa i 
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intervjuerna, det var det redskap som var näst vanligast i undersökningen, och lärarna ansåg 

även att det var ett vanligt sätt att ge feedback. 

4.2.3 Alternativa strategier 

Lärare 2 anser sig vara den som ofta erbjuda alternativa strategier och säger ”Jag erbjuder 

oftast lösningen själva”, men läraren förklarar att ”i den nya kursplanen vill de att eleverna 

ska komma fram till lösningen själva och det gör en del elever men man måste, där borde jag 

låta eleverna ofta tänka och komma på konkreta lösningar själv” och menar att där ”borde 

jag låta eleverna ofta tänka och komma på konkreta lösningar själv”. Lärare 1 berättar att 

”Det är mixat, ibland, det beror på, det beror på situation, hur trött man är, ibland ställer 

man ledande frågor, ibland ställer man, hur tänkte ni nu, kan man göra annorlunda, och 

ibland låter man ju aha, och ibland ger man bara direkta tips”. Resultatet från lärare 1 visar 

även att ” det beror på vilken nivå, de är ju på olika nivåer, och då måste man ju anpassa det 

lite, men nu har ni gjort den här delen och då kan vi gå till nästa del, och då kan man tänka 

så här istället, eller om det var för lätt, okej vad kan du utveckla nu, då kan du utveckla 

ledarskap istället”.  

 

Även lärare 4 anser sig erbjuda alternativa strategier, och har med det i sin planering. Lärare 4 

förklarar att ” Ibland kan det vara att jag även innan har tänkt att det här kanske ena gänget 

eller hela gänget inte behärskar detta momentet, och då kan jag visa på två olika sätt, 

nivåanpassar, ni får välja själva hur ni vill jobba just nu”. Lärare 3 förklarar att ”vanligtvis 

bryter jag hela klassen för att gå igenom just, ett rygglyft om det ska vara ett rygglyft, och på 

det sättet i stället, än att bara gå fram och visa just, just en person så där”. Lärare 3 berättar 

att det borde individualiseras ytterligare, ” det har ju också att göra med att man fortfarande 

har 27 andra, så det gäller ju att snabbt rätta till och gå vidare på något sätt, men jag tror att 

det där är bra och att åter igen vi som har jobbat i många år måste ändra oss och jobba mer 

mot det där, att ta den tiden, det gör ingenting om vi bryter och stoppar och frågar, det gör 

ingenting, det behöver inte vara aktivitet hela tiden, så att det där är bra och jag borde vara 

bättre på det.”  

 

Resultaten visar att det oftast är läraren som erbjuder färdiga lösningar till eleverna, men att 

lärarna är medvetna om att eleverna borde få vara mer delaktiga och tänka själva i större 

utsträckning. Det är även två lärare som relaterar problemen till stora grupper och den egna 

personliga dagsformen, men även omständigheterna i situationen. Resultatet visare även att en 
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av lärarna aktivt tänker kring dessa frågor i sin planering och väver in det i sina instruktioner 

till eleverna. 

 

I observationerna framkom det att lärare 1 och 2 sällan erbjuder sina elever tillfälle att 

reflektera över deras tillvägagångssätt, medan lärare 3 och 4 kombinerar konkreta lösningar 

och reflekterande frågor till eleverna. Ibland erbjuder de själva en konkret lösning och ibland 

får eleverna komma fram till lösningen själva genom reflekterande frågor. Resultaten från 

observationerna stödjer det resultat som framkom ur intervjuerna, med undantaget att lärare 3 

använder sig utav fler reflekterande frågor än vad läraren är medveten om.  

 

Figur 6 - visar hur frekvent de olika lärarna erbjöd alternativa strategier, samt ifall alternativa 

strategierna som erbjöds bestod av konkreta förslag eller reflekterande frågor till mottagaren. 

4.2.4 Målinriktad feedback 

Lärare 3 anser sig jobba med målinriktad feedback ibland, och att det beror på aktivitet ifall 

det används eller inte. Lärare 3 förklarar ”Jag kan ge dem feedback som var lite grann det här 

med, gud vad du har jobbat jätte bra idag, men det är ju egentligen inte mot något mål, det 

finns ju inget konditionsmål, så det beror lite på aktiviteter, är vi ute och sätter upp stormkök, 

då kan man ju ge mer liksom direkt feedback vad som fattas och så, så det beror på vad det är 

för aktivitet”. Målinriktad feedback är något som lärare 3 vill bli bättre på och förklarar att det 

”känns ju alltid bättre när de själva kan komma fram till jag borde gjort si eller jag ska tänka 

på det för att nå högre upp, så att jag tycker att det är bättre och jag försöker tänka på det ”.  

 

Resultatet från intervjun med lärare 1 visar att ”Det beror lite på humöret också på klassen, 

vissa grejer kan man ju, vissa grejer behöver man inte förklara, vissa saker gör man 

undermedvetet, vad är syftet med att vi lär oss fingerslag, ah vi ska använda alltid fingerslag, 
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okej, då har jag ju ändå nått målet att få någon form av bra passningsspel och det får man 

med hjälp av fingerslag, då tänker de inte på det, sedan tänker liksom om de skulle tänka 

efteråt, då tänker de, ja just det, och målet är att vi ska göra schyssta fingerslag”. Lärare 2 

anser sig jobba med målinriktad feedback ”det tycker jag att jag gör, det tror jag, det tycker 

jag att jag gör”, men menar också att eleverna ofta är passiva mottagare av informationen och 

säger att ”det där behöver jag utveckla”.  

 

Resultatet visar att lärare 4 strävar efter att jobba med ”the big five”, och beskriver det som 

”trappsteg” som eleverna vandrar på, ”har du nått de målen som är här då kan du gå ett steg 

till. Sedan får man ha lite mindre mål, en del har jättehögtflygande mål, men det kanske inte 

är något som vi hinner jobba med på skoltid”.  

 

Resultaten visar att två av fyra lärare anser sig jobba med målinriktad feedback och en av dem 

håller på att framställa en arbetsmetod som syftar till att ge målinriktad feedback, som läraren 

kallar för ”the big five” och beskriver metoden som en trappa med tydliga nivåer som 

eleverna vandrar på genom sin utbildning.  

 

Observationerna stärker intervjuerna och det visar sig att lärare 1 och 2 i mindre utsträckning 

använder sig utav målinriktad feedback, och vid de tillfällen de sker så kommer de från 

lärarna själva och eleverna förblir passiva mottagare. Lärare 3 och 4 jobbar mer aktivt med 

målinriktad feedback och varvar konkreta frågor med reflekterande frågor.  

 

Figur 7 - visar hur frekvent de olika lärarna erbjöd målinriktad feedback, samt ifall den bestod 

av konkreta förslag eller reflekterande frågor i dialogen. 
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4.2.5 Evaluering 

Resultaten visar att lärare 4 har uppmärksammat en förändring i ämnet det senaste året, ända 

sedan läraren började jobba med evaluering, eller återkoppling. Läraren förklarar att ”Det har 

blivit fler återkopplande frågor det sista året så det får reflektera själva, men för några år 

sedan så var det nog jag som styrde det. Men mer och mer för när de själva är delaktiga i 

ämnet och känner att de gör det här för att det ska bli på ett speciellt sätt och då känns det 

som att de själva blir mer delaktiga och att de själva många gånger kommer och frågar och 

jag känner att det är fler och fler som har kommit detta år som kommer och frågar vad tycker 

du att jag ska jobba mer med. Vad kan jag utveckla, vad behöver jag bli bättre på? Och en 

del som inte håller på med något var tycker du jag passar, vad tycker du jag ska börja i, 

alltså de som inte håller på med något över huvudtaget.” Resultaten visar att lärare 4 aktivt 

har arbetat med återkopplingar tillsammans med eleverna både i grupp och enskilt, vilket 

verkar ha gett positiva resultat när det kommer till elevernas intresse och ansvarstagande.  

 

Resultaten från intervjun med lärare 3 visar att läraren tycker att det är svårt men i lärarens 

grupper så har de jobbat med ”tummen upp och tummen ner och så där, och det får dem att 

haja till, idag var det en bra lektion, och de brukar komma och fråga hade jag tummen upp 

eller tummen ner idag, och det är en typ av det där, utan det bli mer på samtal som man 

skriver, och sen att man pratar med dem i 6:an, en och en, det är svårt att hinna med annars”. 

Lärare 3 förklarar att det är ”en jättefin ambition att göra det att hinna med det under 

lektionstiden, men det är svårt tyvärr”.  

 

Lärare 2 förklarar först att de jobbar med evalueringar ”varje lektion, jag jobbar ju efteråt får 

de sitta och utvärdera sina lektioner, ofta pratar vi om vad vi gjort idag och vad har ni lärt 

er, kan vi ändra på någonting, kaaaan vi göra om det till något bättre, vad fungerar inte bra, 

reflektera lite, så det gör, jobbar vi ganska bra med”. Dock ändrar lärare 2 sig efterhand och 

förklarar att ” det är också en grej som jag tycker är svårt, de borde äähh, det är tidsmässigt, 

jag vill att de ska röra på sig så mycket som möjligt, mmhh ääh egentligen skulle man kunna 

sitta längre tid, 5, 6, 7 minuter så ka, de, få diskutera med varandra, och komma på med 

varandra, vad har vi tränat och skriva med papper, och formulera något för mig, det är också 

en aspekt som alla idrottslärare kan bli bättre på. För att höja statusen också, för annars kan 

det bli, det är lite mycket lek i idrott”. Även lärare 1 ser flera svårigheter med evaluering, 

bland annat att ”väldigt svårt att göra på lektionen, 25 elever så det använder jag inte alls, det 
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är knappt, då blir den här diskussionen som man måste tänka igenom vad är det liksom, olika 

nivåerna och det var bra det var mindre bra, man måste sätta sig ner en stund och tänka, så 

jag brukar aldrig säga exakt var de ligger, det känns som att man lägger dem i fack direkt.” 

 

Resultatet visar två intressanta motpoler, dels en lärare som strävar efter att tydliggöra ämnet 

och metodiskt arbeta med ansvar och elevdeltagande i ämnet idrott och hälsa, och även 

kunnat urskilja fina resultat, och dels tre lärare som tycker att det verkar problematiskt på 

grund av tidsbrist och stora elevgrupper. 

 

Observationerna stärker dessa motpoler och som vi kan se i figur 5, så är det bara en av 

lärarna som jobbar med evaluering. Lärare 2 ansåg sig jobba mycket med evaluering, och då 

efter varje lektion, men observationerna kunde inte styrka hans svar från intervjun. 

 

 

Figur 8 - visar hur frekvent de olika lärarna evaluerade mottagarens prestation, samt ifall det 

bestod av konkreta förslag eller reflekterande frågor i dialogen. 

4.3 Hur dokumenteras och utvärderas dessa redskap? 

4.3.1 Brukar du dokumentera och hur brukar du dokumentera? 

Resultaten visar att lärare 4 sparar alla sina lokala pedagogiska planeringar samt sina matriser, 

“där det står öga hand koordination, kunna studsa en boll, ta emot fånga en boll, ett mer 

kryss schema som jag har. Så att jag vet om det klara av det“. Lärare 4 menar att 

dokumentation sker “hela tiden”, men att många gånger “reflekterar man tillbaka på veckan 

med stöd av min planering, eftersom det är dokumentationer som jag redan har och så kan 

jag titta på vad vi har gjort ja vi gjorde det här och skriva ner hur det gick ifall det var någon 
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som jag kände hade lite jobbigare med den här övningen och då har jag kanske redan 

antecknat redan efter lektionen och i fall det inte gick så bra så kan jag antecknat att det här 

kan vi jobba med några gånger till även fast jag bara hade tänkt att jobba med det en gång”. 

Lärare 3 förklarar att dokumentation är något som “det måste vi ju försöka göra, inte varje 

lektion, utan, vi har ju fått de här speciella bedömningsprotokollen som också kommer från X 

kommun, så att alla idrottslärare gör lika, och de är bra men det är också en träning, det är 

ganska nytt”. Lärare 3 säger att “dokumentationen, den är bra, men det är ändå svårt att 

skriva och göra någon form av, men det är svårt”.  

 

Resultaten från lärare 1 och 2 visar att de ofta bedömer tillsammans med varandra och så ofta 

som efter varje lektion. När de sedan sätter betyg så tittar de på elevernas “betyg som vi har 

satt efter varje lektion, sedan bedömer man“. Lärare 2 förklarar att bedömningar och 

anteckningar som sker under lektionstid används i betygsdiskussioner för att ha “ryggen 

ganska fri och då blir det lättare att sätta betyg, för man har ju ändå vissa stora moment som 

man ska genomföra i idrott och de är ju ledande för betyget, men de här kring grejorna kan ju 

om de ligger och väger mellan betyg så kan de höja och sänka”.  

4.3.2 Vad händer med dokumentationen sen? 

Lärare 4 menar att dokumentationen används vid bedömningarna “när jag sitter med 

bedömningar så tar jag ju fram de lokala pedagogiska planeringarna och tar fram år fyra då 

och ser det här har vi jobbat med och så får man se vad klarade han ja han klarade det här 

han når målen i det hära det ser jag för han har ju alla kryssen”. Även lärare 3 förklarar att 

den dokumentationen som görs används som underlag “tänker använda den som underlag till 

när jag ska prata med 6:orna i höst när de börjar, då är det mer i framåtsyftande “. Lärare 1 

och 2 förklarar att efter att de fyllt sin funktion så sparas den “någon termin eller så”.  
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5 Diskussion 

5.1 Vilka redskap använder lärarna i idrott och hälsa för att främja lärande? 

Med redskap menas de resurser, alltså både språk- och fysiska verktyg, som människan har 

tillgång till och använder när vi ska förstå vår omvärld och agera i den. Många av dessa 

redskap har utvecklats för att minimera människans skröpligheter och bristande förmågor. På 

så sätt skulle man kunna säga att formativ bedömning är ett verktyg för att främja lärande, 

eftersom formativ bedömning används för att kunna tänka kring, genomföra och främja 

effektiva läromiljöer. En av människans skröpligheter är bristen på att fokusera på flera saker 

samtidigt och kunna urskilja vad som sker. Dessa redskap som diskuteras nedan hjälper alltså 

läraren att urskilja vad som sker i verksamheten, samt att lägga fokus på väsentligheter.  

5.1.1 Självbedömning 

Självbedömning är en av de fem redskap som studien har undersökt och enligt Björklund 

Boistrup (2011) syftar självbedömning till att vara ett stöd för elevens läroprocess och en 

aktiv del av undervisningen som ska uppmärksamma eleven framsteg. Resultatet visar att få 

av lärarna använder sig utav redskapet självbedömning. Det var dock en av lärarna som 

menade att det förekom på dennes lektioner och upplever att det finns mycket att vinna 

genom att eleverna ser sig själva, men även att det under lättar bedömningen, eftersom läraren 

hinner se många fler av eleverna. Detta sistnämnda får lärare 4 stöd i från de övriga lärarna, 

men de menar att det finns många besvärligheter som förhindrar dem att använda sig utav 

självbedömning. Lärare 1, 2 och 3 lyfter tre anledningar till varför självbedömning uteblir 

från deras lektioner; för stora elevgrupper, eleverna förstår inte vad de ska göra och att det 

inte finns tid.  

 

Utifrån intervjuerna och observationerna så finns det en viss motsträvighet ifrån tre av fyra 

lärare. Dessa tre är också ofta negativa till aktiviteter som är mer tidskrävande och 

nödvändigtvis inte ger resultat direkt. Mycket av redskapen som relaterar till formativ 

bedömning kräver, precis som mycket annat livet, träning för att bli duktig. Det är inte 

nödvändigtvis så att lärare och elever måste lyckas vid första försöket. Som Säljö (2012) 

skriver så lär sig människan alltid någonting i varje situation, frågan är vad? Det kanske också 

borde frågas, hur tar vi tillvara på det vi lär oss? Det viktiga med självbedömning, och kanske 

all bedömning, är att synliggöra för oss själva vad vi lär oss och inte vara rädda för att 
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misslyckas. Att lära sig att ta till sig och ta tillvara på de lärdomar som finns i varje situation. 

Det är där läraren blir viktig, för att förtydliga och stärka innehållet som är viktigt och erbjuds 

i upplevelsen, eftersom elever inte på egen hand kan förväntas förstå de abstrakta kunskaper 

(Säljö 2012).  

5.1.2 ”Flipped” klassrum 

”Flipped” klassrum är den andra av fem redskap som studien har undersökt. Resultatet visar 

att ingen av lärarna använder sig utav detta redskap. Det visar även att ingen av lärarna i 

studien har ambition inom den närmsta framtiden att använda sig utav det heller. Dock 

menade flera av lärarna att de ser fördelarna med detta verktyg. Exempelvis, menade en av 

lärarna att det skulle effektivisera undervisningen, eftersom eleverna gör läxor i förberedande 

syfte.  

 

Det faktum att lärarna inte riktigt visste vad ”flipped” klassrum innebar visade att lärarna i 

ämnet idrott och hälsa kanske inte alltid följer med i nya rön och nödvändigtvis inte är 

speciellt uppdaterade. I relation till ”flipped” klassrum så visade observationerna att varken 

bloggar eller handouts förekom i någon av lärarnas undervisning, vilket kan antyda till samma 

slutledning.  Om andra ämnes lärare är bättre på det kan inte bevisas i denna studie, men 

mycket pekar på det. Resultaten av denna studie i relation till formativ bedömning visar en 

liknande slutledning. För att ändra detta måste lärare inom ämnet idrott och hälsa ta för sig 

och våga använda ny forskning, eventuellt forska själva för att höja statusen i ämnet. Först då, 

när statusen och ämnets betydelse för skolgången och livet, har byggts upp av lärare inom 

ämnet idrott och hälsa så kan eventuellt antal elever per grupp och tid frigöras. Studien visar 

att dessa aspekter är sammansvärjande, med andra ord så ger det ena det andra.  

5.1.3 Kamratbedömning 

Kamratbedömning är den tredje av de fem redskap som studien har undersökt. Franck (2012) 

skriver att kamratbedömning erbjuder läraren viktig information om både observatörens och 

aktörens kunskaper. Liksom självbedömning så ger även detta redskap möjlighet att filma 

verksamheten, så både elever och lärare kan gå tillbaka och metakognitivt reflektera över 

situationen och den kunskap som situationen erbjuder. Detta öppnar upp för läraren att se på 

samma film flera gånger och därmed stärka sin bedömning av eleven. Eleverna får dessutom 

möjlighet att utveckla sitt tänkande i relation till andra, kanske jämföra sin prestation med 

kamratens. Liksom självbedömning är det viktigt att läraren har förkonstruerade matriser eller 
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checklistor för eleverna att förhålla sig till, så att rätt egenskaper bedöms. Resultatet visar att 

flera av lärarna inte jobbar med kamratbedömning, men uppmärksammar fördelarna med 

kamratbedömning.  Det var enbart en av lärarna som ansåg sig aktivt jobba med 

kamratbedömning. De andra lärarna ansåg, liksom de gjorde med självbedömningen, att 

kamratbedömning tog för mycket tid, att eleverna bedömde fel saker och klasserna var för 

stora. Observationerna visade att det bara lärare 4 som använde sig utav några av dessa 

redskap. Läraren använde sig utav check-listor och ”two stars and a wish”. De övriga lärarna 

använde sig varken av de tidigare nämnda, bedömningsmatriser, eller filmning. 

 

Tid och stora grupper har varit en återkommande faktor igenom studien och det är onekligen 

ett problem som många inom lärarkåren har uttryckt. Det verkar dock som att lärare 4 istället 

använder formativa bedömnings redskap för att vinna tid och effektivera såväl planeringen 

och undervisningen. Resultaten från observationerna visar även att varken check-listor, 

filmning, eller bedömningsmatriser användes. Vilket tyder på avsaknad av planering. Tid, 

stora grupper och att eleverna inte bedömer rätt saker är ingenting som lärare 4 har lyft i sin 

intervju. Istället har det centrerat kring formativ bedömnings många fördelar, så som 

elevernas och lärarens intresse och vunna erfarenheter. Detta kan man tolka som att gedigen 

planering, att våga lyckas och lägga ner lite extra tid i början ger positiva resultat under 

lektionerna och i slutet av momentet. Detta uttrycks i form av mer elev-lärar tid under 

lektionerna, mer gemensam planering, större elevengagemang, större intresse och förståelse.  

5.1.4 Lärarobservationer 

Lärarobservationer är den fjärde av de fem redskap som studien har undersökt. Fisette och 

Franck (2012) menar att lärarobservationerna effektiviseras vid användning utav ett 

observationsschema, baserat på kunskapskraven, och som enbart fokuserar på ett begränsat 

antal elever. Observationer kan hjälpa läraren att urskilja vilka aspekter som behöver 

förstärkas eller modifieras för att öka lärandet. Det kan också hjälpa läraren att lägga märke 

till elevernas individuella progression och erbjuda nivå anpassad feedback. Resultaten från 

intervjuerna och lärarobservationerna visade att enbart hälften av lärarna arbetade med 

observationsscheman. Ingen av lärarna filmade eller före anteckningar. Båda förklarar dock 

att observationer främst sker för att synliggöra vad eleverna har lärt sig i ett visst moment, till 

exempel i ett motorikmoment. Lärare 3 förklarar att det är svårt och att det tar många 

lektioner för att hinna med att se alla. Lärare 1 och 2 menar att de konstant observerar, men 
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aldrig systematiskt. Resultaten visar även att observationer är den vanligaste av de fem 

bedömnings redskapen. Vilket säger en del om lärarnas relation till formativ bedömning. 

 

I relation till tidigare forskning och studiens resultat så behöver lärarna i studien antigen mer 

tid till planering samt mindre grupper, för att kunna använda sig utav formativ bedömning, 

eller så behöver lärarna lära sig att effektivisera sin planering, undervisning samt 

dokumentering. Det som studien kallar för formativ bedömning som innefattar de tre led 

orden, planering, undervisning och dokumentering förekom väldigt sällan i studien, vilket 

forskningen menar är väsentlig. Räcker det med att göra vissa delar av formativ bedömning 

och ändå genomdriva en tydlig formativ bedömning eller måste den genomdrivas minutiöst 

för att bli fruktfull. 

5.1.5 Elevdeltagande 

Elevdeltagande är det sista redskapet som studien har undersökt och det undersöker elevernas 

möjlighet att utveckla sin förståelse för bedömningsproceduren samt elevernas inflytande. 

Enligt Jönsson (2010) bör eleverna få möjligheten att utveckla en förståelse för 

bedömningsproceduren för att öka sitt eget inflytande och därmed sitt intresse. Även 

Lindström (2009) lyfter vikten av elevernas delaktighet i bedömningsprocessen och 

delaktighet i klassrummet. Kjellström (2009) menar att det är viktigt att 

bedömningsmatriserna är tydligt formulerade och konkreta för att eleverna och andra 

intressenter ska kunna ta del av dess innehåll. Vilket Kjellström (2009) förklarar, effektivt kan 

uppnås genom att bedömningsmatriserna skall diskuteras tillsammans med eleverna, så 

eleverna är väl insatta i hur bedömningen kommer att gå till och får möjligheten att påverka 

vägen dit. Resultatet från denna studie visar dock att enbart en lärare använder sig utav detta 

verktyg i sin undervisning. Flera av lärarna menar att eleverna får vara med och påverka vissa 

delar, till exempel lekar och musiken, men det är inte den typen av elevdeltagande som 

Kjellström, Jönsson och Lindström förespråkar. Samtliga lärare menar att det är viktigt att 

eleverna får vara med och påverka, och förklarar att det finns många positiva aspekter, till 

exempel, ett bättre samspel, förståelse och ökar intresset, men ändå är det enbart en lärare som 

väljer att använda eleverna i sitt planerande. En lärare påpekar att lärare inte får glömma bort 

att de ska lära eleverna något, och menar att det är främsta anledningen till att läraren inte 

använder sig mer utav elevernas deltagande i planeringen. Detta kontrasterar en annan lärares 

och den tidigare forskningens uppfattning. De menar att eleverna visst kan vara med, men de 

måste alltid förhålla sig till Lgr 11. Det är lärarens jobba att bryta ner och förklara för 



 

43 

 

eleverna vilka mål som skall uppnås. Problemet som lärare 1 har stött på, kanske beror på att 

han lät eleverna vara med i ett för tidigt skede i processen. Det är viktigt att testa sig fram och 

inte vara rädd att misslyckad. 

5.2 Hur genomförs och används dessa redskap i praktiken, det vill säga i 

undervisningen? 

 

Säljö (2012) skriver att kommunikation och språkanvändning är centralt och utgör länken 

mellan elever och deras omgivning. Han menar att det är genom kommunikationen om vad 

som händer i lekar och interaktion som elever blir delaktiga i hur människor i deras 

omgivning uppfattar dem och använder det som förklarar om vad som händer. Det är där 

lärandet sker.  

5.2.1 Försäkrande feedback 

En av de fem av språkliga verktyg som studien undersökte under lektionstid var försäkrande 

feedback, vilket tre av fyra lärare frekvent ansågs sig använde, dock mer eller mindre 

omedvetet. Försäkrande feedback användes också i olika syften beroende på vem mottagaren 

var och vad mottagaren hade för förväntningarna på sig. Resultaten visade även att tidigare 

erfarenheter om den mottagande eleven och den rådande kunskapsnivån hos eleven i 

kombination med aktiviteten speglade i vilken grad av försäkrande feedback den mottagande 

eleven får. Så som försäkrande feedback användes i studien i relation till Säljös (2012) 

uppfattningar kring kommunikation och dess påverkningar av lärandet, så kan det tolkas på 

två sätt. Dels att lärarna nivå anpassade sin kommunikation till den individuella elevens 

behov, under de rådande omständigheterna som fanns i situationen eller dels att lärarna 

förvirrade elevern med ospecifik information. För om försäkrande feedback används 

omedvetet så blir den inte speciellt konstruktivt och om en elev enbart får höra 

uppmuntringar, så som, bra! Där gjorde du rätt!. Så är det svårt för eleven att veta vad denne 

gjorde rätt och bra. Försäkrande feedback måste vara direkt i situationen och konstruktivt 

samt riktat mot ett mål. Så att eleven vet vad som var bra och varför det var bra. 

5.2.2 Affektiv feedback 

Ett annat av de redskap som undersöktes var affektiv feedback, vilket också användes frekvent 

utav lärarna. Det användes för att ”peppa” och motivera elever i situationer som kräver 

kondition, men även i utvecklande syfte. Det är åter igen kopplat till mottagaren, behovet, 
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samt förhållandet mellan uppgiften och förväntningarna på mottagaren. Lärarna i 

undersökningen menar att det tycker att affektiv feedback kan vara bristfällig och intetsägande 

i förhållande till målen i ämnet idrott och hälsa. Det intressanta med affektiv feedback i 

relation till resultaten från denna studie, är språkets användning. För genom språkbruket, 

alltså den kommunikation som sker mellan lärare och elever så växer eller återkonstrueras 

bilden av ämnet idrott och hälsa. Jämför exempelvis med vilken sport som helst, för i olika 

sporter så sker ofta affektiv feedback för att uppmuntra deltagarna att få bättre kondition eller 

utveckla vissa egenskaper som krävs inom sporten. Detta gör att skolämnet idrott och hälsa 

blir starkt förknippat med olika sporter och stämplas som sportinlärningsämne. Skulle istället 

affektiv feedback riktas mot elevernas sätt att kommunicera och lösa problem i ämnet idrott 

och hälsa så skulle ämnet konstrueras till ett problemlösningsämne. Poängen är att det språk 

som används av läraren kommer att påverka vad eleverna tycker och tänker om ämnet, som 

vidare kommer att sprida sig ut i samhället.  

5.2.3 Alternativa strategier 

Den tredje form av redskap som undersöktes var alternativa strategier. Resultaten visade att 

det oftast var lärarna som erbjöd alternativa strategier, eleverna fick sällan tid att tänka själva 

och finna egna strategier för att komma vidare i sin utveckling. Kjellström (2011) inspirerad 

av Frederiksen och Collins (1989) studier menar att man bör kontinuerligt ge feedback och 

konstruktiva förslag på utveckling med bedömningsmatriserna som underlag för reflektion. 

Denna reflektion bör ske tillsammans mellan lärare och elev. Alltså visar forskningen att om 

eleven är mer delaktig i detta skede i sin utveckling så gynnar det elevens utveckling. Detta 

låter tillsynes som självklart och kanske till och med enkelt, men det visade sig vara en 

svårighet att göra i praktiken. Många av lärarna i studien menade att de hade för stora grupper 

och för lite tid, men de uppger att de själva hade tid att tänka fram en alternativ strategi åt 

sina eleverna. Detta låter som en kortsiktig lösning, tänk om lärarna istället började 

uppmuntra eleverna att tänka själva, det kanske skulle ta mer tid från lektionerna i början och 

säkert bli fel ett par gånger, men sedan när eleverna själva kan komma fram till alternativa 

strategier skulle eventuellt tid frigöras. Enligt Säljö (2012)  så lär människan sig att 

uppmärksamma, beskriva och agera i sin omgivning på det sätt som omgivningen tillåter och 

uppmuntrar. Utan kommunikation mellan elever och vuxna kan det enligt Säljö (2012) 

knappast vara rimligt att anta att elevernas egna aktiviteter leder till abstrakta kunskaper.  
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5.2.4 Evaluering 

Att lärande sker genom kommunikation och interaktion med andra innebär att eleven tänker 

med och genom intellektuella redskap i form av språket som de tagit till sig i samspel med 

andra. Resultatet visade att en av lärarna aktivt arbetade med evaluering, medan de övriga inte 

ansåg sig ha tid med det. Den lärare som jobbar med evaluering säger sig ha uppmärksammat 

positiva resultat när det kommer till elevernas intresse och ansvarstagande. Läraren i fråga 

hade utvecklat ett arbetssätt där denne visar två olika strategier för att lösa uppgiften och 

ibland så fick eleverna själva bestämma med vad de behövde jobba mer med för att komma 

vidare. Det bygger på att eleverna vet var de ligger och vad de behöver träna på för att komma 

vidare i sin utveckling. En annan av lärarna har jobbat med direkt positiv och negativ 

feedback genom att visa tummen upp eller tummen ner ifall det är positivt eller negativt.  

 

Resultatet visar två intressanta motpoler, på ena sidan en lärare som strävar efter att 

tydliggöra ämnet och metodiskt arbeta med ansvar och elevdeltagande i ämnet idrott och 

hälsa, och på den andra sidan tre lärare som tycker att det verkar problematiskt på grund av 

tidsbrist och stora elevgrupper. Deras lösningar har istället resterat i en kompromiss, alltså att 

de evaluerar i större grupp, istället för individuellt. Hattie och Timperely (2007) menar att 

feedback är beroende av kontexten och måste ge information som specifikt relaterar till 

uppgiften och lärandet, informationen ska fylla luckan mellan det som redan är förstått och 

det som är eleverna strävar efter att nå. Evaluering i grupp fyller därför inte syftet, såvida det 

inte är hela gruppen som är berörd. Evaluering bör enligt Hattie och Timperely (2007) 

tydliggöra för eleven, direkt i situationen, vart denne befinner sig och tillsammans komma 

fram till vad nästa steg bör vara. Detta konstruerar, liksom tidigare nämnt, upp en 

klassrumskultur genom att språket hela tiden medvetet används som ett verktyg för 

utveckling. Att eleverna är förtrogna med bedömningsmatriserna och har utvecklat verktyg 

för att ta sig vidare, är enligt Fisette och Franck (2012) och Kjellström (2009) väsentliga i 

formativ bedömning.  Fisette och Franck (2012) hävdar att om lärare framgångsrikt ska kunna 

använda sig utav formativ bedömning krävs tydliga bedömningsmatriser samt tydliga mål 

med undervisningen. Kjellström (2009) skriver att bedömningsmatriserna måste ha tydliga 

och konkreta nivåbeskrivningar. Då krävs det att lärare medvetet och systematiskt planerar 

och konstruerar arbetsmetoder som eleverna känner igen och kan känna sig trygga i.  
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5.2.5 Målinriktad feedback 

Det femte språkverktyget som undersöktes var målinriktad feedback.  Resultatet visade att 

hälften av lärarna i studien ansågs sig jobba med målinriktad feedback. Målinriktad feedback 

handlar om att ge målorienterad feedback, alltså att tillsammans med eleven synliggöra vad 

denne behöver göra för att nå ett mål. En av lärarna menar att målinriktad feedback används 

beroende på aktiviteten och menar att det” känns ju alltid bättre när de själva kan komma 

fram till jag borde gjort si eller jag ska tänka på det för att nå högre upp, så att jag tycker att 

det är bättre och jag försöker tänka på det” Det är intressant att läraren väljer att inte 

specificera för vem det känns bättre, känns det bättre för läraren eller för eleven? En annan 

lärare menar att det bland annat beror på klassens humör och menar att ”vissa saker gör man 

undermedvetet”. Det är tydligt att det inte finns en medveten arbetsmetod kring målinriktad 

feedback, bland tre av de fyra lärarna i undersökningen. En av lärarna var precis i uppstarten 

av en arbetsmetod som läraren kallade för “the big five”. Läraren förklarade att det fungerade 

som ” trappsteg” som eleverna vandrar på, ”har du nått de målen som är här då kan du gå 

ett steg till. Men ansågs inte att målinriktad feedback förekom i den rådande verksamheten. 

Observationerna visade att ingen av lärarna använde sig utav målinriktad feedback, utan 

snarare förstärkande- och affektiv feedback. Enligt Assessment Reform Group (2002) bör 

elever få konstruktiv guidning på hur de kan utvecklas, notera att det är guidning, alltså 

tillsammans med eleverna. Eleverna skall alltså själva medverka i sin utveckling. Studien 

visade att eleverna sällan är delaktiga i vad som händer i ämnet idrott och hälsa, samt att det 

saknas utarbetade metoder för att jobba med målinriktad feedback eller liknande i dessa 

skolor. Studien visade även att flera av lärarna anser att målinriktad feedback är vettigt, men 

anser sig sakna tid för att implementera målinriktad feedback i sin egen undervisning. Det 

krävs en tydlighet genom utarbetade matriser och en framarbetad kultur för att effektivt kunna 

jobba med målinriktad feedback, precis som de ovan redan diskuterade verktygen. Att 

eleverna är aktiva deltagare och framtagare av hur de ska nå målen i ämnet idrott och hälsa 

verkar vara en nyckel för att inte arbetsbördan skall bli för tung för en enda person, läraren i 

ämnet idrott och hälsa. 

5.3 Hur dokumenteras och utvärderas dessa redskap? 

Resultatet visar att endast en av lärarna svarade att dokumentationen sparas och tas fram igen 

för att användas vid nästa planeringstillfälle. Om vi går tillbaka till den tidigare forskningen i 

studien, samt  tittar på figuren nedan så ser vi att formativ bedömning handlar om att lära sig 

utav sina erfarenheter från ett moment och använda sig utav dem i framåt strävande syfte i 
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kommande planeringar (se figuren 1.). Så även om lärarna i studien använder sig utav 

dokumentation under lektionerna och efter lektionerna för att underlätta betygssättningen och 

“ha ryggen fri” och “det måste man göra” som två av lärarna påpekade, så finns det 

ytterligare en dimension som lärarna i studien och andra lärare kan ta med sig och använda för 

sin egen utveckling och ämnet idrott och hälsa.  

 

Figur 1 – är en övergripande förenkling av tre tänkta grundvalar i ämnet Idrott och hälsa, med 

ett utgångstagande i formativ bedömning. 

 

Säljö (2012) menar han att en utvärdering av erövrade erfarenheter inom ämnet Idrott och 

hälsa är väsentligt för ämnet. Fram för allt om man väljer att se formativ bedömning som ett 

både språkligt och fysisk redskap som används att främja lärande. Då många av dessa redskap 

behöver utvecklas för att utveckla, effektivisera och konstruera lustfyllda läromiljöer. Som 

tidigare nämnts i studien så är det viktigt att uppmärksamma och utvärdera skolans 

verksamhet genom: utvecklingen och användningen av intellektuella- och fysiska redskap 

samt språkliga och de olika sätt människan utvecklar samarbete i olika kollektiva 

verksamheter.  

 

Planering 

genomförande 
Dokumentation 

och utvärdering 



 

48 

 

6 Slutdiskussion 

Det framkommer i studien att en av fyra lärare aktivt planerar i enlighet med det som den 

tidigare forskningen beskriver som formativ bedömning, samt använder många av de metoder 

som studien undersöker. Dessutom med flera positiva effekter hos både eleverna och hos 

läraren själv. Resultaten visar enligt den läraren, goda resultat i dels elevernas egen utveckling 

och dels i elevernas engagemang och delaktighet, samt förståelsen för ämnet idrott och hälsa, 

och arbetssättet ökade också den egna arbetsglädjen förklarar läraren. Denna lärare har skapat 

tydliga kriterier och förståeliga kunskapsnivåer, som både läraren och eleverna kan förhålla 

sig till. Vilket både denna lärare och Lindström (2009) kallar för, ”trappsteg”. Dessa 

”trappsteg” är framtagna av läraren själv, men hur målen ska nås är framtaget tillsammans 

med eleverna. Elevernas är alltså med och bestämmer hur de ska nå målen. Denna lärare har 

även utarbetade arbetsmetoder för att jobba med både självbedömning och kamratbedömning, 

vilket enligt Björklund Boistrup (2011) är en viktig del av formativ bedömning, eftersom det 

ger ett stöd för elevens lärprocess och i lärarens bedömningsprocess. Studien kunde dessutom 

visa att läraren uppfyller många av de tio principerna som Assessment Reform Group (2002) 

menar att formativ bedömning skall innefatta (se sida 13).  

 

Av resultaten framkom det att de lärare som metodiskt arbetar med formativ bedömning 

genom utarbetade metoder, också tänker positivt kring formativ bedömning och använder det 

allt oftare i sin undervisning. Resultatet visar även en av lärarna sällan lyfte det som de övriga 

tre lärarna såg som problematiskt, det vill säga tidsbrist, för många elever, och att eleverna 

hade bristfälliga kunskaper i att bedöma sig själva och sina kompisar. Den läraren fick en 

större insyn i hur eleverna tänkte kring sig själva, och hur de tänker om sig själva i relation till 

de förmågor som de förväntas utveckla. Lärarna fick även ett större bedömningsunderlag att 

bedöma utefter, och eftersom eleverna jobbar relativt självständigt fick läraren tid att 

kommunicera med fler elever under en lektion än vad de normalt sett skulle få. 

 

Resultatet från intervjuerna och observationerna med två av lärarna visar att det sällan sker en 

medveten planering med formativ bedömning i åtanken. Resultaten visar att många av lärarna 

ser flera svårigheter med formativ bedömning, som förmodligen avskräcker dem till att prova 

något som de annars är överlag positiva till. Tid i kombination med stora klasser och många 

klasser har varit ett återkommande dilemma, som påverkat lärarnas planering och val av 

lektionsinnehåll, exempelvis, kamratbedömning, observationer och självbedömning. Flera av 
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lärarna har även uttryckt att de är för få fördelar i förhållande till den tid som läggs på 

planeringen. Några av lärarna uttryckte även att eleverna inte känner till kunskapskraven och 

målen väl nog för att kunna vara med och påverka undervisningen samt medverka i aktiviteter 

som kamratbedömning, planering och självbedömning. Ett problem som en av lärarna löste 

genom att förenkla och förtydliga kunskapskraven först på egen hand och sedan med 

eleverna. Resultaten visar även att lärare 1 och 2, som använder sig minst av formativ 

bedömning, också planerade sina lektioner med sämre framförhållning än lärare 3 och 4 som 

använder sig mest av formativ bedömning.  

 

Studien har en väldigt stor fokus på lärare och deras uppfattning av skolan och deras eget 

arbete. Något som inte framkommer i denna studie är ifall dessa metoder faktiskt ger resultat. 

Är dessa redskap något som främjar lärande? Det vi vet är att vi alltid lär oss något i varje 

situation, för så fungerar människan (Säljö 2012). Frågan är vad vi lär oss och framförallt ifall 

detta är ett effektivt sätt att lära sig på? Skulle det eventuellt räcka med att sänka antal elever i 

varje grupp. Är fördelarna tillräckligt stora för den mängd arbete och tid som lärare lägger ner 

i sin planering, eller är de så små så att det känns onödigt att lägga ner energi och kraft på 

formativ bedömning? Det finns många frågetecken kring lärande, vi lär oss i grupp, visst men 

lär vi oss verkligen bra i för stora grupper. Vi lär oss även på egenhand, visst men passar det 

alla. Hinner lärare med att undervisa alla individuellt? Tid och många elever är återkommande 

och målas upp som problem.  

 

Studien visar dock att lärare i ämnet idrott och hälsa i stor utsträckning inte har tagit steget in i 

den nya kursplanen och inte heller följer med i den moderna forskningen. Det visar 

framförallt i det språk som lärarna använder, vilket påminner mycket om det språk som en 

coach förväntas använda. Det visar sig också i lärarnas planering, eftersom den saknar 

struktur och arbetsmetoder, samt avsaknaden av dokumentation och utvärdering av sin egen 

verksamhet. 

6.1 Vidare forskning 

Denna studie är relativt ytlig, men har ändå lyckats belysa och skapa en omfattande 

uppfattning om flera olika aspekter inom redskap för formativ bedömning. Med facit i hand så 

skulle denna studie fungera som en paraplystudie, alltså en förstudie för var och en av de 

redskap för formativ bedömning som har behandlats. Denna studie skulle således fungera 
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utmärkt som läsning och inspiration för vidare fördjupningsforskning inom varje separat 

redskap för formativ bedömning.  
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Övrig och allmän information  

Bilaga 1, Begreppsdefiniering 

Nedan följer en begreppsdefiniering på hur följande begrepp kommer att användas i denna 

studie. Begreppen är indelade i två kategorier som bygger på ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Användningen av fysiska redskap 

Flipped klassrum – betyder enligt Stridsman (hämtad 2013-04-04 från Skolverket.se) att 

eleverna får hemuppgifter som fungerar som förberedelse till en lektion, istället för det 

omvända. Flippat klassrum handlar om att frigöra läraren som resurs. Genomgångar och 

liknande läggs upp tillexempel i en klassblogg utanför klassrummet, läraren finns som resurs, 

handledare, och bollplank i klassrummet. 

 

Självbedömning – eleven bedömer sin egen insats och lärande efter bedömningsmatriser som 

är tydliga och konkreta nivåbeskrivningar och att de olika aspekterna bör definieras i relation 

till målen i Lgr 11. Detta kallas även ”att lära sig att lära sig” 

 

Lärarobservationer – observationer av lärare utifrån ett observationsschema 

 

Kamratbedömning – eleverna bedömer tillsammans varandras insatser och lärande efter 

bedömningsmatriser som är tydliga och konkreta nivåbeskrivningar och att de olika 

aspekterna bör definieras i relation till målen i Lgr 11. Detta kallas även ”att lära sig att lära 

sig” 

 

Eleven inflytande – handlar om att eleverna är med och utvecklar bedömningsproceduren 

 

Two stars and a wish – är en variant av kamratbedömning, man berömmer två saker som 

kompisen gjort bra och önskas en förbättring på inom något som kompisen kunde gjort bättre. 

 

Användningen av intellektuella redskap 

Affektiv feedback - Det vill säga att läraren hjälper till att öka ansträngningen, motivationen 

eller initiativförmågan hos eleverna.  

 

Försäkrande feedback – handlar om att förstärka när eleverna gör rätt eller fel. 
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Erbjuda alternativa strategier – precis som det låter så handlar det om att ge eleverna flera 

handlingsalternativ till att lösa uppgiften. Hur gör jag nu för att komma vidare-frågan ur 

Hattie och Timperelys modellen. 

 

Feedback som förstärkning mot ett mål – handlar om att ge målorienterad feedback, att 

tillsammans med eleven synliggöra vad denne behöver göra för att nå ett mål. Vart ska jag-

frågan ur Hattie och Timperelys modellen. 

 

Evaluering – handlar om att tillsammans med eleven granska och diskutera vart denne 

befinner sig för tillfället. Hur går det för mig-frågan ur Hattie och Timperelys modellen 

 

Feedback som visar på progression – handlar om att synliggöra de steg som eleven har gjort 

och tagit mot ett visst mål  

 

Direkt feedback - feedback som kommer direkt efter utförandet 

Feedback i efterhand – feedback som inte kommer direkt efter utförandet 

 

Effektiva frågor och svar – präglas av förlängd svarstid och ökad svars längd, frågor som inte 

är baserade på ja och nej svar, följd frågor som, varför tror du… och hur skulle man kunna 

förklara… 
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Bilaga 2, Observationsschema 

Fysiska redskap 

   Självbedömning 

Check-lista   

filmning 

  Bedömningsmatris 

 Annat redskap 

   

  Flipped 

Blogg   

Handouts   

Genomgång 

       

Lärarobservationer 

Observationsschema   

Anteckningar i pärm 

 filmning 

  Annat redskap 

 

   Kamratbedömning 

Check-lista   

Bedömningsmatris   

Two stars and a wish   

 Filmning   

Annat redskap   

  

  Elevdeltagande 

med elever   

utan elever 
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 Kommunikativa redskap 

   Affektiv feedback 

Öka ansträngning Motiverande Initiativförmågan 

      

 

  

 Försäkrande feedback 

Rätt   

Fel   

   Erbjuda alternativa strategier/Hur gör jag nu för att komma 

vidare? 

Konkreta förslag   

Reflekterande frågor   

   Målinriktad feedback/Vart ska jag? 

      

Konkreta förslag   

Reflekterande frågor   

   Evaluering/Hur går det för mig? 

Konkret återkoppling   

    

 Reflekterande frågor   
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Bilaga 3, Intervjufrågor 

Planering: utförande av undervisningen,  

1. Hur går du tillväga när du planerar dina lektioner?  

 ex. när planerar du dem? 

 Hur gör du?  

 Var brukar du vara?  

 Utifrån några riktlinjer eller idéer? syfte? 

 Tar du hänsyn till eleverna, med tanke på att vilka som ska vara med, inkludering?  

2.  Hur ser lektionen ut sen? Hur ser den ut i praktiken?  

3. Hur brukar du dokumentera detta sen? 

Fysiska redskap: Jag intresserad av vilka metoder, strategier eller knep du använder och hur 

dessa främja elevernas lärande? (planering av undervisning) 

1. De jag har hört talas om är: 

2. Självbedömning, har du erfarenheter av detta? Vilka fördelar? 

3. Flipped, har du erfarenheter av detta? 

4. Kamratbedömning, har du erfarenheter av detta? 

5. Observationer av olika slag, har du erfarenheter av detta? 

6. Elevdeltagande, har du erfarenheter av detta? 

 Är det något som du använder eller har hört talas om? 

Kommunikativa redskap: Hur pratar du med eleverna under lektionerna? Jag är intresserad 

utav hur det sedan går till i själva undervisningspraktiken? Alltså hur får du med eleverna på 

tåget? (Hur kommuniceras/genomsyrar/genomdrivs planering undervisning i praktiken?) 

När du pratar med eleverna på lektionerna; 

1. Anser du att du använder Försäkrande feedback 

2. Anser du att du ger Affektiv feedback? 

 Ökad ansträngning/motiverande/initiativförmågan 

3. Erbjuds alternativa Strategier?  

 Konkreta förslag/reflekterande frågor 

4. Anser du att du använder Evaluering 

 Återkoppling /reflekterande frågor 

5. Anser du att du använder Målinriktad feedback 

 Konkreta förslag/reflekterande frågor 

Dokumentationen och utvärderingen: 

1. Brukar du dokumentera? 

2. (Hur dokumenterar du?) 

3. Vad händer med den sen? 
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Bilaga 4, litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur 

lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med formativ bedömning. Dels undersöks hur lärarna 

planerar sitt lektionsinnehåll inför formativ bedömning och dels hur de sedan genomför och 

efterarbetar materialet efteråt. Anledningen till intresset är trenden för formativ bedömning 

från skolornas sida, då nio av tio skolor (arbetsformedlingen.se hämtat perioden 2013-03-25 - 

2013-04-01) som har tjänster upplagda på arbetsförmedlingens hemsida frågar efter lärare 

som arbetar med formativ bedömning. Mot denna bakgrund blir det intressant att ta reda på 

både vad formativ bedömning är för de lärare som arbetar aktivt inom ämnet idrott och hälsa, 

men även hur formativ bedömning bedrivs på skolorna. Följande frågeställningar används i 

studien: 

 

1. Vilka redskap använder lärarna i idrott och hälsa för att främja lärande? 

2. Hur genomförs och används dessa redskap i praktiken, det vill säga i undervisningen? 

3. Hur dokumenteras och utvärderas dessa redskap? 

  

Vilka sökord har du använt? 

Formative assessement 

 

 

Var har du sökt? 

Bibliotekskatalog: GIH:s bibliotekskatalog 

Artikeldatabaser: PubMed, Ebsco 

Sökmotorer på webben: Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Ebsco: formative assessement 

Google Scholar: formative assessement 
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Kommentarer 

Det fanns inga problem med att finna tidigare forskningen med sök ordet formative 

assessement. 

 



 

 

 


