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Sammanfattning:  
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att studera hur lärare i grundskolans tidigare år arbetar med en formativ 

bedömning i den dagliga undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Detta undersöks genom 

frågeställningar som rör lärarnas användning av formativ bedömning och hur de utvärderar 

sin undervisning, kopplat till en formativ bedömning och elevernas lärande. 

Metod 
För att skapa en bild av lärarnas dagliga arbete med formativ bedömning användes en 

kvalitativ ansats på studien. Tre verksamma lärare i ämnet idrott och hälsa för grundskolans 

yngre åldrar intervjuades och observerades utifrån frågeställningarna. Intervjuerna 

synliggjorde lärarnas egna tankar och resonemang medan observationerna visade hur lärarna 

arbetar med formativ bedömning i verkligheten.   

Resultat 
Resultatet visar att en av tre lärare arbetar delar av formativ bedömning. De andra lärarna 

berör omedvetet den formativa bedömningens nyckelstrategier. Den läraren som arbetar med 

formativ bedömning är den enda läraren som presenterar lärandemål för eleverna. En brist är 

att ingen av lärarna utforskar elevernas tänkande för att synliggöra lärandet, istället använder 

alla observation som metod. Det kan också ses en svaghet i att arbeta för att göra eleverna till 

lärande resurser för varandra och skapa förutsättningar för att eleverna ska äga sitt eget 

lärande. Att utvärdera bedömningen är en aspekt som lärare arbetar sporadiskt med, om de 

ens gör det. Studien har visat att lärarna innan bedömningen klargör hur den ska göras för att 

ge alla elever samma förutsättningar och göra bedömningen rättvis och tillförlitlig. Att sedan 

utvärdera dessa aspekter efter bedömningen sker vid enstaka tillfällen av en lärare. Däremot 

ses det som en självklarhet att utvärdera undervisningen. Den effektivaste metoden för att 

utvärdera bedömningen anses vara med hjälp av ämneskollegor. 

Slutsats 
Lärarna ses ha bristande kunskaper i formativ bedömning, vilket kan ses påverka 

användningen av formativ bedömning i den dagliga undervisningen och dess effekter på 

elevernas lärande. Det finns även en svaghet i att utvärdera den formativa bedömningen. 

Huruvida den formativa bedömningen är tillförlitlig, giltig, rättvis eller hur den påverkar 

elevernas lärande är aspekter som inte alls utvärderas eller som beaktas vid enstaka tillfällen.   
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1. Inledning 
Heta debatter om den svenska skolans framtid pågår just nu i samhället. I media kan vi läsa 

om politikers önskan om bättre studiestimulans där det ett av förslagen är att ta bort 

individuella utvecklingsplaner i form av skriftliga omdömen och istället införa betyg ifrån 

yngre åren (TT, 2014-03-24). Här delar många forskare på sina åsikter (Skolverket, 2011g). 

Betyg och poängsättning bör inte användas samtidigt som lärande pågår utan då tiden för 

lärande är slut, är en åsikt som finns. Åsikten grundar sig i att elever fokuserar på 

informationsfattiga betyg istället för på återkopplingen, det påverkar såväl studiemotivationen 

som självbilden hos elever. Samtidigt menar forskning att betyg och bedömning kan ge såväl 

elever som lärare en klar bild av kunskapsutvecklingen och visa hur eleven genom egna 

ansträngningar kan förbättra resultat. Med en regelbunden bedömning kan läraren värdera 

elevernas kunskapsutveckling och hjälpa till att upptäcka elever som halkar efter (Skolverket, 

2011g). En bedömning kan därför ha avsikten att stärka elevernas lärande, en så kallad 

formativ bedömning (Skolverket, 2011f). Utifrån denna uppståndelse väcks en diskussion hos 

mig om den formativa bedömningens betydelse för elevernas lärande. Genom att studera detta 

kan mina egna kunskaper om den formativa bedömningens betydelse och användning i den 

dagliga undervisningen öka, vilket kan hjälpa mig i min profession. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Begreppsförklaring 
Här förklaras begrepp som anses ha betydelse för studien.  

2.1.1 Elever 

I denna studie talas det om elever i grundskolans tidigare år, från förskoleklass till årskurs sex.  

2.1.2 Pedagoger  

De pedagoger som deltar i studien är alla verksamma lärare i grundskolans yngre år och 

undervisar i ämnet idrott och hälsa.  

2.1.3 Formativ bedömning och bedömning för lärande 

Både begreppet formativ bedömning och bedömning för lärande kommer att användas i 

studien med samma innebörd eftersom en formativ bedömning används för att främja 

elevernas kunskapsutveckling. Eller som man också säger, läraren gör en bedömning för 

lärande (Skolverket, 2011c).  
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2.2 Lärande 
I den kulturella krets vi lever i finns oftast föreställningen att lärandet är en individuell 

process med utgångspunkt i hjärnan (Säljö, 2000, s. 24). Många talar om termer som 

inlärning, att inhämta kunskaper eller införliva kunskaper. Att använda prefixet in- signalerar 

antagandet att kunskaper är objektliknande och kommer utifrån och in i oss. När vi sedan har 

kunskaperna lagrade i hjärnan kan vi plocka fram dem och utnyttja dem när de behövs (Säljö 

2000, s. 24).  

  Den mest nödvändiga aspekten för att lärande ska ske är att eleverna får såväl 

utmaningar som återkoppling (Hattie, 2012, s. 28). När eleverna blir sina egna lärare och 

lärarna blir de lärande i sin egen undervisning sker störst effekt på elevernas lärande (Hattie, 

2012, s. 33). Detta innebär att läraren måste vara beredd på att förstå och anpassa sig till 

elevernas lärande och dess situationer (Hattie, 2012, s. 35). Att läraren kan hålla sig i 

bakgrunden när eleven lär sig och gör framsteg mot bedömningskriterierna ses här viktigt 

(Hattie, 2012, s. 35-36, 38). En trygg miljö för den lärande tillåter misstag. På så sätt främjas 

lärandet av de misstag som sker och den återkoppling som uppstår (Hattie, 2012, s. 35).  

Att skapa pedagogiska metoder som minskar svårigheterna att få in kunskapen hos den mer 

eller mindre motsträviga eleven, är en uppfattning om problematiken kring lärandet (Säljö, 

2000, s. 24). Det är avgörande för elevernas lärande att läraren gör det viktigaste bedömbart 

och inte det enkelt mätbara till det viktigaste (Petterson, 2011, s. 37). 

2.3 Bedömning  
Lärarens arbete är att skapa effektiva lärmiljöer som kan synliggöra att lärandet går i rätt 

riktning. För att upptäcka detta är bedömning den enda vägen. Därför kan bedömning ses som 

den verkliga bron mellan undervisning och lärande. (Wiliam, 2013, s. 65) Genom en 

bedömning kan läraren samla in information för att värdera elevernas kunskaper och 

färdigheter (Skolverket, 2011c). En bedömning som stimulerar och stödjer lärandet kräver en 

analys och värdering av elevernas kunnande så att eleven kan utvecklas i sitt lärande 

(Pettersson, 2011, s. 38-39).  

  Bedömning har under det senaste århundradet gått från det muntliga till det 

skriftliga (Skolverket, 2011e). Eleverna ska aktiveras att bli självständiga i såväl planering 

och genomförande av skolarbeten som i en självvärdering av sina prestationer och insatser. I 

och med att den svenska skolan införde ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem blev 

kraven på att kommunicera om och med bedömningar högre, för både lärare och elever. Detta 

kan framförallt ses genom kommunikation och dokumentation i åtgärdsprogram, individuella 
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utvecklingsplaner och utvecklingssamtal, som alla har bidragit till en ökad fokusering på den 

enskilda eleven (Skolverket, 2011e).  

2.3.1 Bedömning för lärande  

Forskare brukar skilja mellan summativ och formativ bedömning. Den summativa 

bedömningen fungerar som en summering utav elevernas lärande medan en formativ 

bedömning används i syfte att främja elevernas kunskapsutveckling. På så sätt kan lärarna 

upptäcka de elever som inte kan, få en förståelse för vad de inte kan och kunna hjälpa de 

framåt (Skolverket, 2011b). Wiliam (2013, s. 65) konkretiserar formativ bedömning genom 

att förklara att innebörden är att få klara bevis på vad eleverna lärt sig och därifrån kunna 

fastställa nästa steg. Genom en frekvent och systematisk bedömning och feedback kan vi 

hjälpa eleverna att skapa en uppfattning om hur de ska arbeta för att utvecklas (Skolverket, 

2011b). De talar på så vis om att bedöma för lärande (Skolverket, 2011c). Att tillägga är att 

det finns forskare som skiljer en formativ bedömning och en bedömning för lärande åt, om än 

det framförallt är teoretiska skillnader (Jönsson, 2013, s. 17). Det avgörs av hur informationen 

ifrån bedömningarna hanteras. Vid en bedömning för lärande utnyttjas ett 

bedömningsmoment som ett pedagogisk redskap, vilket innebär att den i högre grad än en 

formativ bedömning, används som en integrerad del i undervisningen. Eftersom en formativ 

bedömning och en bedömning för lärande framförallt tycks ha teoretiska skillnader (Jönsson, 

2013, s. 16-18) kommer de båda begreppen att användas frekvent i studien, med samma 

innebörd. Idag används begreppet formativ bedömning framförallt för att tala om ett 

bedömningsinstrument, detta till skillnad mot tidigare då den process, genom undervisningen 

kan förbättras, har varit aktuell (Wiliam, 2013, s. 53). 

  Dylan Wiliam, en fil.dr som arbetar för att utveckla en effektiv, evidensbaserad 

formativ bedömning, menar att all undervisning styrs av tre nyckelprocesser med tre 

inblandade individer (2013, s. 60-61). Processen svarar på frågorna ”vart är eleven på väg?”, 

”var befinner sig eleven just nu?” och ”hur kommer eleven dit?”. De tre individerna som är 

inblandade är lärare, elev och kamrat. För att förstå vad en formativ bedömning innebär har 

dessa processer och individer grupperats och bildat fem nyckelstrategier som läraren bör utgå 

ifrån i det formativa bedömningsarbetet. Dessa innebär att lärandemål och kriterier måste 

klargöras, delges och förstås för och av eleverna för att framsteg ska ske. Att effektiva 

diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter genomförs för att läraren ska finna belägg för 

lärande. Att feedback som för lärandet framåt ges till eleverna. Att eleverna aktiveras för att 

bli läranderesurser för varandra och att de aktiveras till att äga sitt eget lärande (Wiliam, 2013, 

s. 61). Nyckelstrategierna kommer att preciseras i avsnittet teoretiskt perspektiv.  
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  Alla lärare använder sig utav en formativ bedömning, vare sig de vill eller inte 

menar Peter Nyström, forskare vid Umeå universitet. Den kan på så sätt vara både medveten 

och omedveten (2012, s. 4). En formativ bedömning innebär en undervisning som inkluderar 

olika bedömningsmetoder som verkar för att hjälpa eleverna vidare i lärandet (Skolverket, 

2011d). Den kan hjälpa eleverna att se syftet med momenten och skapa en förståelse för hur 

de ska göra dem bra (Lundahl, 2011, s. 90). Den används som en naturlig del i undervisningen 

och syftar till att ge elevernas lärandeprocesser stöd (Björklund Boistrup, 2011, s. 109). En 

bedömning för lärande ger lärare information om undervisningen som kan hjälpa de vidare i 

planering och undervisning (Wiliam, 2013, s. 50). Den uppmärksamma läraren är en faktor 

som återkommer i beskrivningar av formativ bedömning (Skolverket, 2011b). Först när 

läraren är medveten om elevernas lärande kan de medvetandegöra eleverna på den egna 

inlärningen och utvecklingen (Skolverket, 2011b) På så sätt kan eleverna arbeta aktivt med att 

bedöma det egna lärandet (Skolverket, 2011c).  

  Det finns inga bevis på att formativ eller summativ bedömning är en bättre 

bedömningsform än den andra, det avgörs av utformningen och användandet (Skolverket, 

2011e). Det är användningen och effekten av bedömningen, inte bedömningens karaktär eller 

utformning, som avgör om den är formativ eller summativ (Skolverket, 2011d). Samtidigt har 

det visat sig att en formativ bedömning kan dubblera hastigheten i elevernas lärande, 

framförallt på klassrumsnivå (Wiliam, 2013, s. 51). Det är framförallt den dagliga och 

stundliga formativa bedömningen i undervisningen som har potential att göra undervisningen 

effektivare (Nyström, 2012, s. 4). Vilka effekter bedömningen får avgörs av hur bedömningen 

används (Skolverket, 2011c). Den skulle kunna användas som en återkoppling till eleverna, så 

att de kan förbättra sina prestationer (Skolverket, 2011d). Eller för att synliggöra förändringar 

som läraren bör göra i undervisningen, så att elevernas förutsättning för lärande kan öka 

(Lindberg, 2011, s. 244). När bevis för elevernas prestationer tas fram, tolkas och används av 

lärare, elever eller kamrater för att fastställa hur undervisningen ska fortskrida för att bli bättre 

blir bedömningen formativ (Wiliam, 2013, s. 58). Genom relevant feedback, som har 

koppling till elevernas kunskaper, ska bedömningen verka för att identifiera elevers framsteg 

och svårigheter och hjälpa eleverna vidare i utvecklingen (Lindberg, 2011, s. 244).  

2.3.2 Bedömning kopplat till styrdokumenten 

I läroplanen står skolans uppdrag. Det säger att skolan ska främja lärandet hos varje elev 

(Skolverket, 2011a, s. 9). Eleven ska stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och 

värden, vilket betyder att eleverna behöver få med sig studiefärdigheter och metoder. Skolan 

ska erbjuda en god miljö för lärande och utveckling. Det görs genom en strävan efter en 
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levande social gemenskap som ger eleverna trygghet, vilja och lust att lära sig (Skolverket, 

2011a, s. 10). 

  Vi finner också en rad riktlinjer på vad läraren ska göra för att främja elevernas 

utveckling (Skolverket, 2011a, s. 14). Dessa belyser vikten av en undervisning som låter 

eleven utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, behov, erfarenheter och tankar. Detta ska 

medföra att eleverna stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Läraren ska 

fungera som en handledare som organiserar och genomför undervisningen så att eleverna 

upplever att kunskap är meningsfullt och känner en vilja att lära. På så sätt ska också 

elevernas tillit till den egna förmågan stärkas. Eleverna ska succesivt få ett ökat ansvar genom 

fler och större självständiga uppgifter. Lärarna ska tillsammans med eleverna både planera 

och utvärdera skolans undervisning. (Skolverket, 2011a, s. 14-15). 

  De riktlinjer som är särskilt inriktade på betyg och bedömning talar om att 

läraren ska främja elevernas sociala utveckling och kunskapsutveckling, det ska göras genom 

individuella utvecklingsplaner och utvecklingssamtal (Skolverket, 2011a, s. 18). Läraren ska 

också med utgångspunkt i kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs 

kunskapsutveckling, både muntligt och skriftligt för eleven enskilt, hemmen samt rektor. När 

själva betygsättningen sker ska läraren utnyttja all tillgänglig information som finns om 

elevens kunskaper. Dessa aspekter innebär att skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar 

förmågan att själv kunna bedöma sina resultat och kan ställa sina egna och andras 

bedömningar i relation till sina arbetsprestationer och förutsättningar. Genom detta ska eleven 

också utveckla större ansvar för sina studier (Skolverket, 2011a, s. 18).  

2.4 Utvärdering 
För att ge eleverna förutsättningar till lärande är det avgörande att läraren har en kritisk syn på 

den egna lärarrollen och kan fråga sig själv hur de påverkar elevernas lärande (Hattie, 2012, s. 

33). Genom att studera elevernas resultat, prestationer och de bedömningar som tidigare 

genomförts kan läraren få viktig information om elevernas lärande (Jönsson, 2013, s.153). 

Utifrån det kan läraren utvärdera och förbättra den egna undervisningen, vilket anses vara det 

arbetssätt som ger störst effekter på elevernas lärande. Den mest effektiva frågan att ställa sig 

vid en utvärdering av undervisningen är huruvida eleverna har lärt sig det man syftat att de 

skulle lära sig. De dokumentationer som sker, med grunden i elevernas prestationer, och de 

bedömningar som genomförs inom undervisningens ram, fungerar som viktiga 

informationskällor i utvärderingen. Att avgöra vilka faktorer som påverkat elevernas lärande i 

positivt riktning kan vara svåra att sortera ut. Däremot går det att undersöka mönster i 
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prestationer och resultat samt fråga eleverna om deras upplevelse. Att elevernas upplevelser 

påverkar deras lärande kan ses som en viktig anledning till att utvärdera deras upplevelser av 

undervisningen (Jönsson, 2013, s. 153-154, 167). Tanken med en återkommande utvärdering 

av olika verksamheter och deras förutsättningar är att de ska utvecklas kontinuerligt (Hult & 

Olofsson, 2011, s. 13). 

 

Resterande del av studien kommer att ha sin grund i begreppen lärande, bedömning och 

utvärdering. Detta eftersom det som ska undersökas är hur lärarna arbetar med, och 

utvärderar, den formativa bedömningen i sin undervisning. Genom frågeställningarna väcks 

tankar kring hur detta påverkar elevernas lärande.  

 

3 Forskningsöversikt 

3.1 Betydelsen av formativ bedömning.  
Formativ bedömning fick sitt stora genombrott i och med artikeln ”Assessment and classroom 

learning” som gjordes av fil.dr Paul Black och Dylan Wiliam år 1998 i England (Lundahl, 

2011, s. 52). Resultatet av denna studie visar att formativ bedömning leder till ett bättre 

lärande (Black & Wiliam, 2010, s. 83). Framförallt i klassrumsundervisningen kan 

användningen av bedömning för att anpassa undervisningen öka elevernas lärande, många 

gånger ökade elevernas lärande med så mycket som dubblerad hastighet (Wiliam, 2013, s. 

51). Detta är oavsett studenternas ålder, skolämne och var i världen undervisningen bedrivs 

(Black & Wiliam, 2010, s. 83).  

  Forskning som gjorts på lärares formativa bedömningsarbete och dess effekter 

på elevernas lärande är bland annat skrivna av Ní Chróinín & Cosgrave, MacPhail & Halbert 

och Hay. De två förstnämnda studierna genomfördes i Irland medan Hay har sin utgångspunkt 

i Australien. Resultat ifrån dessa undersökningar visar att lärare som använt olika strategier av 

formativ bedömning i sin undervisning har upplevt att eleverna lärde sig mer i undervisningen 

(Ní Chróinín & Cosgrave, 2013, 230) och att kunskaperna var långsiktiga (Hay, 2006, s. 317). 

Dessa lärare har också uttryckt att de själva blev bättre lärare av att använda olika 

bedömningsstrategier (Ní Chróinín & Cosgrave, 2013, 230). Det har däremot visat sig att 

lärare måste medvetandegöras och tränas i ett sådant arbetssätt innan de kan göra det till en 

naturlig del i undervisningen (Black & Wiliam, 1998, s. 11). Såväl lärarens som elevernas 

intresse för skolan ökar med en bedömning för lärande samtidigt gynnas svagare elevers 

prestationer avsevärt (Black & Wiliam, 2010, s. 83). En formativ bedömning har visat sig 
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vara grundläggande för att informera eleverna om deras nuvarande kunskapsläge och ge 

direktiv på hur de ska komma vidare (Hay, 2006, s. 317). Den tid som krävs för att planera en 

undervisning där bedömningen inkluderas samt att anpassa bedömningarna utifrån olika 

årskurser och förmågor ansågs vara en utmaning som lärarna upplevde (Ní Chróinín 

& Cosgrave, 2013, s.219). Trots att lärare upplever att en bedömning för lärande är 

tidskrävande är de ändå eniga i att en bättre planering gör undervisningen enklare att hantera 

och organisera (MacPhail & Halbert, 2010, s. 36). Det har dock visat sig att lärare saknar stöd 

för olika bedömningsredskap. Ett förslag mot detta är att låta lärarna fortbildas (Ní Chróinín 

& Cosgrave, 2013, s.230).  

3.1.1 Bedömning för lärande i idrott och hälsa.  

Den forskning som genomfördes i Australien av Hay har visat att erfarna lärare i idrott och 

hälsa generellt sett använder sig utav flertalet bedömningstekniker för att fastställa elevernas 

prestationer (Hay, 2006, s. 317). Däremot upptäcktes att enbart en fjärdedel utav lärarna 

arbetar med formativ bedömning (Hay, 2006, s. 317). Detta stämmer överens med resultat 

från en svensk studie, som gjordes som självständigt arbete inom lärarutbildningen, där 

lärares användning av formativa bedömningsredskap inom idrott och hälsa studerades 

(Ehrnholm, 2013). Här upptäcktes också att enbart en av fyra lärare arbetar med formativ 

bedömning i sin undervisning. Detta tycks bero på lärarnas oförmåga att följa med i den 

senaste läroplanen eller i forskning kring formativ bedömning. De tycks ha en brist på 

arbetsmodeller, vilket kan vara ett resultat av bristande planering. Studien visar också att 

lärarnas språkbruk avgörs av dessa aspekter, vilket påverkar deras feedback till eleverna 

(Ehrnholm, 2013, s. 2). En vidare påverkan om lärare har svårt att i ord formulera vilka 

kunskaper som ska tillägnas är att ämnets kunskapskrav med stor sannolikhet inte utgör den 

naturliga referenspunkten vid bedömning (Redelius, 2007, s. 217).  

  Forskning resulterar i att ett lärande sker genom en formativ bedömning däremot 

är det svårt att fastställa vilka de specifika ämneskunskaperna är (Hay, 2006, s. 317). I den 

svenska studien framkommer att det främst är redskap som kamratbedömning, 

självbedömning, elevdeltagande och observationer som används (Ehrnholm, 2013, s. 2). Här 

finns likheter med internationell forskning som visar att de vanligaste redskapen som 

användes var kamratbedömning, observation eller skriftlig återkoppling (Hay, 2006, s. 318). 

Vid observationer och kamratbedömningar utgår såväl lärare som elever ifrån kriterier, 

antingen som är formellt uttryckta eller som observatören själv har klart för sig. Det har dock 

visat sig att sambandet mellan elevernas engagemang och förståelse för kunskapskriterierna 

eller målen är avgörande för hur effektivt lärandet blir (Hay, 2006, s. 317-319). Såväl lärare 
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som elever anser att lärandet i idrott och hälsa har påverkats positivt genom en bedömning för 

lärandet (MacPhail & Halbert, 2010, s. 36). Enligt lärarna blev eleverna positivt engagerade i 

undervisningen i idrott och hälsa genom användningen av en formativ bedömning. Eleverna 

själva uppskattade bedömningstekniken eftersom de fick ta ett större ansvar för sitt eget 

lärande (MacPhail & Halbert, 2010, s. 36). Genom att förmedla vilka intentioner som finns 

för lektionen upplevde lärarna att de kunde fokusera på vägen mot målet samtidigt som 

eleverna fick en klar bild av vägen till målet (MacPhail & Halbert, 2010, s. 36). Lärare i 

tidigare undersökningar har belyst vikten av att medvetandegöra lärandemål, kriterier och hur 

vägen dit kan se ut för att främja elevernas lärande (Ní Chróinín & Cosgrave, 2013, s.226). 

De har talat om bedömningens betydelse för att reflektera över och planera den framtida 

undervisningen. Lärare har också belyst att de börjat använda en större variation av metoder, 

gör planeringar mer i detalj och lägger större vikt vid att reflektera över genomförda lektioner. 

Några lärare har upptäckt att de genom användandet av olika formativa bedömningsredskap 

har öppnat upp för mer avancerade dialoger med eleverna, vilket kan förbättra relationen 

mellan lärare och elev samtidigt som undervisningen kan effektiviseras. Många lärare har 

belyst värdet av att använda olika bedömningsredskap då de upplevt den inverkande det fått 

på elevernas lärande (Ní Chróinín & Cosgrave, 2013, s. 225-227).  

3.1.2 Utvärderingens aspekter 

Läraren är den som har störst påverkan på elevernas lärande (Hattie, 2009, s. 238), det är 

framförallt lärarens attityd och förhållningssätt till den egna lärarrollen som har betydelse 

(Hattie, 2012, s. 34). Därför bör läraren utvärdera vilken påverkan de har på elevernas 

lärande. Detta är taget utifrån en forskningsöversikt skriven av John Hattie, ”Visible learning 

– a synthesis of over 800 meta-analysis relating to achievement”, publicerad år 2009, där 

faktorer som påverkar elevers studieprestationer belysts (Hattie, 2012, s.7, 34). Hattie belyser 

lärarens roll i elevernas lärande och påstår att läraren måste vara väl medveten om 

intentionerna med lektionen, hur väl de uppnås och vad nästa steg i utveckling är (Hattie, 

2009, s. 23). Vidare menas att lektionen inte är slut bara för att det ringer ut. Däremot slutar 

den när läraren granskar den egna påverkan på elevernas lärande med utgångspunkt i mål och 

kriterier. Detta innebär att läraren ser till inlärningen genom elevernas ögon (Hattie, 2012, s. 

195). Att inte enbart se till det ändamålsenliga utan även effekten av undervisningen är en 

faktor som belyses. Vilket innebär att läraren bör se till huruvida metoden som användes var 

den effektivaste (Hattie, 2012, s. 195). En huvudsaklig aspekt i lärarens arbete är att träffa 

andra lärare för att diskutera, utvärdera och fastställa en vidare planering, med utgångspunkt i 

elevernas lärande (Hattie, 2009, s. 239).   
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  För att fastställa att bedömningen visar elevernas verkliga kunnande kan det 

vara av värde att utvärdera bedömningen. Wiliam har fastställt några vanliga felkällor i 

bedömningen som kan vara av värde att uppmärksamma (Pettersson, 2011, s. 38). För det 

första bör läraren reflektera över om eleverna ges möjlighet att synliggöra sitt lärande, 

innehållet på lektionen måste i och med detta vara representativt för bedömningen. Om eleven 

visar ett kunnande måste läraren både tolka och dokumentera denna för att fastställa 

bedömningen. Vanliga felkällor kan därför innebära att läraren inte tolkar och/eller 

dokumenterar alternativt tolkar och/eller dokumenterar informationen felaktigt. För att 

bedömningen ska vara tillförlitlig, trovärdig och överensstämma med elevens kunnande måste 

läraren reflektera över om det som ska bedömas bedöms? Om innehållet är relevant och 

lämpligt för bedömningen? Om sättet som används vid bedömningen är tillförlitlig? Och om 

slutsatserna av bedömningar är adekvata och riktiga? (Pettersson, 2011, s. 38-39). Utöver 

dessa aspekter bör läraren, för att vara professionell i sin pedagogiska yrkesutövning, vara 

medveten om att kön, klass och etnicitet har betydelse för resultatet (Norberg, 2011, s. 106). 

  

4. Teoretiskt perspektiv 
Genom en formativ bedömning stärks lärandet genom interaktionen mellan lärare och elev 

eller elev och elev (Lundahl, 2011, s. 54). I linje med denna uppfattning finns det 

sociokulturella perspektivet som fokuserar på samspelet mellan människor i lärandet (Säljö, 

2000, s. 18). Därför kommer den teoretiska utgångspunkten ligga i det sociokulturella 

perspektivet med användning av begreppet den potentiella utvecklingszonen. Utöver detta 

kommer den formativa bedömningens nyckelstrategier, olika typer av feedback och ramverket 

”The Wheel of Competency Assessment” att fungera som teoretiska begrepp inom studien för 

att grundligare kunna nyansera resultatet i analysen.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Inom det sociokulturella perspektivet finns ett intresse att studera hur individer och grupper 

tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser (Säljö, 2000, s. 18), detta menar 

Roger Säljö som är professor i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Göteborgs 

universitet. Frågan är inte om individerna lär sig något utan vad de lär sig i de aktuella 

situationerna (Säljö, 2000, s. 18). De kunskaper och färdigheter som utgör samhälleliga 

erfarenheter anses ha utvecklats i samhället av människor (Säljö, 2005, s. 22). Med andra ord 

så kommer lärande utifrån individen och inte inifrån. Detta innebär att frågor gällande vad 

som händer inne i den enskilde eleven när ett lärande sker inte begränsas, utan är mer 
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relaterade till hur elevens lärande går till. På så vis föregår att lärande utvecklingen. En kritik 

som brukar riktas mot ett sociokulturellt perspektiv på lärande är att ett lärande hos individer 

inte kan förklaras. Istället finns ett antagande att individen är oförutsägbar i sitt lärande. Det är 

svårt att upptäcka lärande då det är osynligt. Vi kan se lärande som en konsekvens av 

mänskliga verksamheter och individuellt agerande och dra slutsatser över lärandet utifrån 

utsagor och olika sätt att lösa problem på. Däremot kan vi inte veta hur eller när ett lärande 

sker. Lärande ses som en tyst inre process som saknar säkra yttre tecken (Säljö, 2005, s. 16, 

20, 22, 65-66).  

  Det är framförallt samspelet mellan individen och kollektivet som fokuseras 

inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000, s. 18). Vygotskij, en av de betydande 

kunskapsteoretikerna inom pedagogisk verksamhet (Sträng & Persson, 2003, s. 19), menar att 

vi till stor del lär oss utav andra människor (Phillips & Soltis, 2014, s. 93). Genom 

utgångspunkten att lärande alltid sker i bestämda sociala sammanhang skapade han ett 

intresse för elevernas inlärningspotential, som ser till vad eleverna kan prestera med hjälp av 

en lärare eller annan individ med större kunskaper. Med grunden i elevernas 

inlärningspotential skapade Vygotskij sedan begreppet potentiell utvecklingszon (Phillips & 

Soltis, 2014, s. 93), som jag återkommer till senare. Elevernas utveckling går ifrån en 

situation eller ett tillstånd där eleven klarar av uppgifter med hjälp av andra till en situation 

där eleven klarar själv (Sträng & Persson, 2003, s. 24). Genom att se till elevernas 

inlärningspotential, där en lärare är avgörande, kan vi se att eleven lär in genom att ta emot de 

kunskaper som läraren förmedlar. På så sätt kan eleverna tillämpa sig kunskaper genom att 

lagra och tillämpa dem. Denna föreställning om lärande är en uppfattning som anses helt 

avgörande för hur vi ser på lärande och undervisning idag. Samtidigt visar denna uppfattning 

på vikten utav ett socialt samspel i undervisningen (Säljö, 2000, s. 25-26).  

 John Dewey, som var en pedagog med stort intresse för det sociala lärandet, 

framhöll att skolan var en gemenskap (Phillips & Soltis, 2014, s. 89). Han menade att 

eleverna ska involveras i meningsfulla aktiviteter där ett samarbete krävs för att lösa problem 

istället för att arbeta isolerat med individuella uppgifter. Detta innebär att nyckeln till lärande 

ligger i aktiviteter i sociala sammanhang med ett tydligt ändamål. Läraren ska arbeta med 

eleven och skapa villkor som stimulerar elevernas tankar. Det är genom en normal 

kommunikation som eleverna lär sig bäst. Läraren bör därför ge eleverna möjlighet att prata, 

och inte enbart lyssna (Phillips & Soltis, 2014, s. 89-90).  

  Att härma andra människor för att lära sig är en avgörande insikt som Vygotskij 

betonat (Phillips & Soltis, 2014, s. 94). Genom ett umgänge med lärare eller andra kamrater 
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får eleven möjlighet att iaktta, imitera och slutligen utveckla högre psykiska funktioner. Detta 

ses som en nyckelfaktor i samhällets lärande. Philips och Soltis (2014, s. 94) belyser en 

forskare vid namn Banduras som ser imitation som en central del av den sociala lärteorin. Han 

menar att en avgörande del av barns lärande sker när de befinner sig i vardagliga situationer 

där andra människor är inblandade (Phillips & Soltis, 2014, s. 94).  

4.1.1 Potentiella utvecklingszonen 

Det sociokulturella perspektivet följs utav tanken att varje människa är i ständig utveckling 

och förändring, det innebär att eleverna hela tiden tillägnar sig kunskaper med grunden i vad 

de redan vet och kan (Säljö, 2000, s. 119). För att hantera elevers olika potential i 

utvecklingen skapade Vygotskij begreppet potentiell utvecklingszon, eller som den också 

kallas, zone of proximal development (Phillips & Soltis, 2014, s. 92). Denna zon definieras 

genom avståndet mellan vad en elev kan klara av ensam och utan stöd gentemot det som 

eleven kan prestera med hjälp utav en vuxen eller i samarbete med en kapabel kamrat (Säljö, 

2000, s. 119). Ett stöd kan vara i form av redogörande av ett problem eller ett klargörande av 

det efterfrågade. I större interaktiva och sociala perspektiv får detta avgörande konsekvenser. 

Genom att exponeras för olika resonemang och handlingar i sociala sammanhang lär vi oss att 

genomskåda dem för att sedan bli förtrogna med dem. På så sätt kommer vi förhoppningsvis 

att kunna genomföra handlingarna från början till slut senare. Detta är en slags modell för hur 

kunskaps- och färdighetstradering fungerar i ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000, s. 

120-121). I utvecklingszonen ligger fokus på den potential som finns utifrån elevens 

förståelse och agerande framför den kompetens som eleven redan visar. Här bör läraren utgå 

ifrån den uppnådda kompetensen för att gå vidare med utvecklingen där målsättningen ligger 

på framtida kompetens. Den mer kompetente personen bör vara den som vägleder. Vi kan se 

det som att den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar från den personen med mest 

kunskaper (Säljö, 2000, s. 121-123).  

4.2 Sociokulturella perspektivet och bedömning för lärande. 
Formativa bedömningar anses idag allmänt accepterade inom det sociokulturella perspektivet 

(Hay, 2006, s. 322). Detta kan vara för att det finns en koppling mellan en bedömning för 

lärande och ett sociokulturellt perspektiv (Skolverket, 2011f). I perspektivet betraktas 

tänkandet som i grunden socialt. Här förändras bedömningens praxis mot en mer dynamisk 

och samarbetsinriktad aktivitet där bedömningen i den naturliga undervisningen är betydande 

och där både lärare och elever är delaktiga i bedömningen (Skolverket, 2011f). Framväxande 

teorier om lärande har påverkat synen på bedömning i ämnet idrott och hälsa, detta kan bland 
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annat ses i förändringarna som sker i och med läroplansreformen, som skedde senaste år 2011 

(Hay, 2006, s. 319).  

4.3 Formativa bedömningens fem nyckelstrategier:  
Att använda bedömning som ett verktyg för lärande innebär framförallt att synliggöra elevens 

egen kunskapsutveckling genom att dokumentera och återkoppla (Skolverket, 2011b). För att 

synliggöra lärandet och fastställa fortsatt arbete kan läraren utgå ifrån den formativa 

bedömningens fem nyckelstrategier. Strategierna är formulerade av Dylan Wiliam utifrån 

tanken att all undervisning involveras av tre nyckelprocesser och tre individer (Wiliam, 2013, 

s. 61, 65). Genom nyckelprocesserna besvaras frågorna ”vart är eleven just i detta nu?”, ”vart 

är eleven på väg?” och ”hur ska eleven komma dit?”. De tre individerna som involveras är 

lärare, elev och kamrat. Genom att korsa de tre processerna med individerna skapades de fem 

nyckelstrategierna (Wiliam, 2013, s. 61). Dessa nyckelstrategier kan ses som redskap för 

bedömningen och användas i den här studien som ett analysverktyg för att se hur lärare i 

idrott och hälsas formativa bedömning används. För att förklara de fem nyckelstrategierna 

används framförallt Wiliams (2013) egen forskning och Christian Lundahls (2011) 

redogörelse av Wiliams forskning.  

4.3.1 Tydliggöra mål och förväntningar 

För att eleverna ska få möjlighet att göra sitt kunnande synligt måste skolans krav och 

förväntningar synliggöras (Lundahl, 2011, s. 89). Den första strategin innebär att läraren 

delger och klargör lärandemål och kriterier så att eleverna skapar förståelse för vad de ska lära 

(Wiliam, 2013, s. 65). Då eleverna saknar en tydlig bild över vart de ska får de svårt att ta 

ansvar för sitt lärande (Lundahl, 2011, s. 90). Detsamma gäller om eleverna saknar en tydlig 

uppfattning om olika kvaliteter i lärandet, om sina kunskaper och hur de värderas (Lundahl, 

2011, s. 90). Det kan vara mycket betydelsefullt att utveckla kriterier tillsammans med 

eleverna (Wiliam, 2013, s. 74). På så sätt kan eleverna genom diskussioner med varandra 

tillägna sig förmågan att själv kunna använda mål och kriterier i arbetet. Då läraren ska 

formulera lärandemål är det viktigt att fråga sig huruvida bedömningsmatriserna ska vara 

uppgiftsspecifika eller allmänna. Uppgiftsspecifika syftar enbart på den aktuella uppgiften 

men kan vara oerhört specifika, om än för specifika så att vi fokuserar för mycket på 

elevernas lärande. Dessa är därför betydligt bättre att använda vid en summativ bedömning. 

En allmän bedömningsmatris är av värde för att uppmuntra överföring av kunskaper mellan 

arbetsområden. Om de ska vara produktfokuserade eller processfokuserade är också ett viktigt 

ställningstagande. Lärare i idrott och hälsa är oftast mycket bra på att utveckla 
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processkriterier. Det betyder att de bryter ner komplexa färdigheter till enskilda enklare delare 

innan de sammansätts igen. Idrottslärare är många gånger medvetna om att eleverna lär sig 

bättre om processen bryts ner till flera antal steg som kan övas var för sig. Processkriterier 

anses särskilt viktiga för att eleverna ska bli ägare av sitt eget lärande. Produktfokuserade 

kriterier är istället inriktade på det eleverna förväntas kunna efter ett arbete (Wiliam, 2013, s. 

75-81). För läraren är det även viktigt att reflektera över om de ska vara skrivna med ett 

officiellt eller ett elevvänligt språk. Ett officiellt språk kan många gånger vara för komplext 

för eleverna, då kan ett elevnära språk vara värdefullt. Trots det så framhålls vikten av att 

eleverna erövrar det officiella språket (Wiliam, 2013, s. 81).  

4.3.2 Synliggöra lärandet 

Sedan kommer strategin där läraren måste främja en effektiv undervisning som kan visa att 

lärande har skett. I denna strategi blir bedömningens verkliga syfte att informera läraren om 

elevernas lärande (Wiliam, 2013, s. 89). Den måste ge eleverna möjlighet att visa vad de kan 

på olika betygsnivåer (Lundahl, 2011, s. 90). Det är innan effektiva diskussioner, uppgifter 

eller aktiviteter kan skapas som läraren måste veta vilka kunskaper eleverna har, var de 

befinner sig i sitt lärande (Wiliam, 2013, s. 91). Som lärare är det viktigt att vara medveten 

om att eleverna inte nödvändigtvis lär sig det som läraren själv tänkt att undervisningen ska 

leda till, allt är beroende av inlärningens oförutsägbara natur. Därför är det viktigt att läraren 

utforskar elevernas tänkande innan de förutspår att de förstått. Det är lätt att dra slutsatsen att 

elevens lärande är på väg åt det håll läraren avser om eleven besvarar en fråga med det svar 

läraren hoppats på. Ett viktigt verktyg för att synliggöra elevernas lärande är att ställa frågor. 

Dels blir läraren medveten om hur undervisningen ska fortskrida och dels blir eleverna aktiva 

i lärprocessen genom att generera tänkandet. Men att konstruera frågor som ger en verklig 

inblick i elevernas lärande anses svårt, men har avgörande betydelse för att förbättra elevernas 

kunskaper (Wiliam, 2013, s. 89-95).  

4.3.3 Feedback som för lärandet framåt 

Den tredje strategin talar om lärarens feedback, som ska fungera för att föra lärandet framåt 

genom att utveckla elevernas förmåga att själva äga sitt lärande (Wiliam, 2013, s. 65). 

Feedback fungerar enbart formativt om eleverna ges möjlighet att använda informationen för 

att förbättra prestationen. För att få en effekt på feedback finns tre grundprinciper. Den första 

innebär att lärarens feedback ska ge mer arbete åt eleven än för läraren. Detta innebär att 

eleverna måste ges tid till att arbeta utifrån den feedback de fått. På så sätt undviks att 

feedback blir en utvärdering av elevernas kunnande och kan istället bli en fråga om vad som 
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ska göras härnäst. Princip nummer två menar att feedback ska vara fokuserad. Feedback 

mindre ofta har visat sig effektivare än mer ofta. På så sätt kan fokus läggas på vad som ska 

göras härnäst. Den tredje principen belyser vikten av att återkopplingen relateras till de 

lärandemål och bedömningskriterier som har satts upp. Grunden i återkopplingen ska ligga i 

bedömningsmatrisen, lärandemålen eller kriterierna, om sådana finns (Wiliam, 2013, s. 143-

145). Max Strandberg visar, i sin studie om återkoppling i ett mångkulturellt klassrum, att 

feedback är grundat i det läraren tycker är viktigt och värdefullt (Strandberg, 2012, s. 2). 

Genom förutbestämda kriterier kan återkopplingen bli mindre nyanserade av egna traditioner 

och sociokulturellt grundade värderingar (Strandberg, 2012, s. 2). För att feedback ska verka 

för att öka elevernas lärande bör den också orsaka kognitiva reaktioner istället för 

emotionella, den ska med andra ord leda till att eleverna tänker och inte känner. I övrigt kan 

frågor kring hur feedback kan jämföras sinsemellan eleverna och hur detta påverkar deras 

lärande diskuteras av läraren (Wiliam, 2013, s. 141, 145).  

4.3.4 Elever som läranderesurser för varandra  

Genom den fjärde strategin ska eleverna aktiveras för att bli läranderesurser för varandra 

(Wiliam, 2013, s. 147).  Här kan elevers olikheter och deras olika syn på problem dess 

angripande och lösningar vara till stor nytta (Lundahl, 2011, s. 135). Erfarenheter av att bryta 

och byta perspektiv gör elevernas kunskap både djupare och starkare (Lundahl, 2011, s. 138). 

Med ett kollaborativt lärande ökas elevernas motivation, sociala sammanhållning och 

kognitiva utveckling samtidigt som eleverna kan lära sig mer då deras klasskamrater reder ut 

särskilda svårigheter (Wiliam, 2013, s. 147). Effekten av kamrathandledning har visat sig vara 

näst intill lika stark som en individuell undervisning av en lärare. Avsikten med 

kamratbedömning är att eleverna ska hjälpa sina kamrater att förbättra sitt arbete, de ska inte 

bedöma en elevs prestationer med avsikt att rapportera till föräldrar eller andra (Wiliam, 2013, 

s. 148). Kamratbedömning har tre stora fördelar för eleverna (Lundahl, 2011, s. 138). Deras 

förmåga att bedöma sina egna förmågor ökar när de bedömer kamraters arbete. Eleverna är 

oftast bättre resurser för varandra än vad läraren är, vilket här utnyttjas. Den tredje fördelen är 

att bedömningen skapar en kognitiv förstärkning av det egna lärandet. (Lundahl, 2011, s. 

138). Att träna sig i kamratbedömning är både svårt och kräver övning av både lärare och 

elever (Jönsson, 2013, s. 122). För att skapa ett effektivt kollaborativt lärande krävs de två 

komponenter (Wiliam, 2013, s. 149). Dels att det finns ett gemensamt mål för gruppen så att 

eleverna vet vad de ska arbeta emot. Samt att individuella ansvarsskyldigheter finns, på så sätt 

kan ingen elev åka snålskjuts på någon annan. De mer komplexa kriterierna för att föra ett 

kollaborativt lärande framåt talar om uppgifter i form utav öppna frågor. Dessa kräver mer 
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intellektuell tankeverksamhet av eleverna. Eller gruppuppgifter som avgöras av alla 

medlemmars deltagande och insatser. Det bör vara mångsidiga uppgifter med koppling till ett 

centralt intellektuellt tema plus att gruppdeltagarna blir tilldelade olika roller (Wiliam, 2013, 

s. 149-151).  

4.3.5 Att äga sitt eget lärande 

Den sista strategin innebär att eleverna ska aktiveras för att äga sitt eget lärande (Wiliam, 

2013, s. 159). Insikten att alla kan lära är en viktig utgångspunkt, man föds med andra ord inte 

smart utan man blir det (Lundahl, 2011, s. 145). För att eleverna ska aktiveras till att äga sitt 

lärande ses självbedömning som ett kraftfullt instrument (Wiliam, 2013, s. 159). Med ett 

självreglerat lärande får eleverna möjlighet att samordna sina kognitiva resurser, känslor och 

handlingar som hjälp för sina lärandemål. Läraren har den viktiga uppgiften att skapa 

lärmiljöer som bidrar till att eleverna fokuserar på utvecklingen i uppgiften istället för det 

egna välbefinnandet. Trots lärarnas engagemang att skapa lärmiljöer med betydelse för 

lärandet är det enbart eleverna själva som kan skapa lärande. För att stötta deras utveckling att 

bli självständiga studenter finns det grundläggande aspekter i denna strategi. Det är att 

presentera lärandemålet för eleverna, uppmuntra de med hjälp av en stegvis växande förmåga, 

arbeta med uppgifter som är utformade så att eleverna inte kan jämföra sig med varandra, 

använda en effektiv feedback samt utnyttja elevernas egen kontroll av lärandet. Detta är en 

komplicerad strategi då det är känslomässigt laddat att kritiskt reflektera över det egna 

lärandet. Varför det krävs tid för att utveckla dessa färdigheter, speciellt för elever som är 

vana att misslyckas (Wiliam, 2013, s. 160-166, 171).   

4.4 Feedback 
För att kunna göra en djupare analys av resultatet kommer tre olika typer utav feedback att 

användas som redskap. De olika typerna av feedback är hämtade ifrån Daryl Siedentop och 

Deborah Tannehill (2000, s. 269). De menar att feedback bör vara specifik och ha en balans 

mellan korrigerande och förstärkande kommentarer. Feedback som anses vara relevant inom 

ämnet idrott och hälsa är positiv feedback, korrigerande feedback eller den feedback som 

författarna kallar ”specific feedback with value content”, låt oss kalla den konstruktiv 

feedback. En positiv feedback används för att stötta elevens prestationer och skapa en positiv 

lärmiljö. Den kan vara såväl verbal som fysisk. Detta kan ses genom utrop som ”bra”, 

”snyggt” eller när någon klappar händerna alternativt gör en high five. Positiv feedback kan 

också vara mer specifik kring vad som gjordes, här är inte syftet att rätta till brister utan att 

uppmuntra handlingen. En korrigerande feedback syftar däremot till att rätta till fel genom 
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specifik information. Exempelvis ”Spänn kroppen när du landar” Här ges bara information 

om vad som ska korrigeras inte hur det ska gå till eller varför. Genom en konstruktiv feedback 

däremot ges både information om vad som ska förändras, hur det ska gå till och varför. Här 

kan läraren säga ”Det är bättre. När du håller upp huvudet så kan du se dina lagkamrater” eller 

”När du jobbar hårt, som nu, kommer du utvecklas snabbt” (Siedentop & Tannehill, 2000, s. 

268-269).  

4.5 The Wheel of Competency Assessment  
Efter många års studier kring ett mångsidigt ramverk för kvalitetskriterier till pedagogiska 

bedömningar, med lärande i fokus, har forskare i Nederländerna fastställt ett ramverk kallat 

”The Wheel of Competency Assessment” (Baartman, Bastiaens, Kirschner, 2006). Utifrån 

detta ramverk kan lärare utgå för att utvärdera bedömningens kvalitet. Kvalitetskriterierna kan 

användas i både summativa och formativa syften. Anders Jönssons (2013, s. 155) 

sammanfattning av ramverket redogör viktiga aspekter som är särskilt framtagna för att 

utvärdera formativa bedömningar. Dessa innehåller kvalitetskriterier som autenticitet, 

meningsfullhet och lämplighet för självbedömning (Jönsson, 2013, s. 156). Utöver dessa finns 

aspekter som utvärdera validiteten och rättvisan i bedömningarna, huruvida mål, undervisning 

och bedömning överensstämmer, tydligheten i kommunikation av mål och kriterier, elevernas 

uppfattningar kopplat till motivation och elevernas lämplighet att göra en självbedömning 

(Bartman, Bastiaens & Kirschner, 2006, s. 166). Samtidigt finns aspekter att utvärdera 

relaterade till vilka effekter bedömningen får på lärandet och hur eleverna kan anamma ett 

djupinriktat lärande (Jönsson, 2013, s. 155).  

  För att veta vad eleverna lärt sig är det avgörande att läraren bedömer de 

kunskaper som avsågs med bedömning (Jönsson, 2013 s. 153). Därför är det av största vikt att 

ta reda på om undervisningens målsättning stämmer överens med såväl undervisning som 

bedömning. Detta ses som det centrala i “the wheel of compentency assessment” (Bartman, 

Bastiaens & Kirschner, 2006, s. 165). Här kan läraren ställa sig frågor som svarar på om 

bedömningen utgår ifrån kursplanen, om endast det som anses relevant för målet tas med i 

bedömningen samt huruvida elevernas kunskaper bedöms med flera olika metoder. Dessa 

frågor svarar även på bedömningens validitet (Jönsson, 2013, s. 158). 

  För att läraren ska kunna utvärdera elevernas kunnande bör de ha klart för sig att 

de bedömde det de avsåg bedöma. Därför kan vikten av att utvärdera såväl elevernas 

kunskaper som bedömningens tillförlitlighet och validitet belysas (Jönsson, 2013, s. 157). För 

att utvärdera bedömningens validitet kan läraren diskutera om bedömningen utgår ifrån 
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kursplanen, om endast det som är relevant utifrån mål och kunskapskraven tas med i 

bedömningen samt om kunskaperna bedöms med flertal olika metoder. Om läraren däremot 

vill utvärdera tillförlitligheten i sin bedömning kan en annan lärare bedöma samma elev och 

sedan kan bedömningarna jämföras. För att fastställa att bedömningen är konsekvent kan 

läraren bedöma samma elevarbete mer än en gång. Genom en dokumentation av de bedömda 

förmågorna kan läraren säkerställa att samma förmåga bedöms vid ett flertal tillfällen. Eller 

jämföra en elevs olika uppgifter som riktar sig till samma förmåga (Jönsson, 2013, s. 159). Att 

välja en viss redovisningsform kan gynna en del elever och missgynna andra. Därför är det 

viktigt att låta eleverna få fler tillfällen och olika möjligheter att visa sina kunskaper samt att 

läraren funderar kring om någon grupp av elever systematiskt ligger högre än andra och 

undersöka vad detta kan beror på (Jönsson, 2013, s. 162). Det är av vikt att utvärdera 

elevernas uppfattningar och upplevelser av undervisningen om dessa kan påverka deras 

prestation. Om eleverna känner att undervisningen är meningsfull är det också mer sannolikt 

att det tar uppgifterna på större allvar och presterar bättre. Elevernas upplevelser kan med 

fördel användas för att utvärdera kvalitetskriterierna autenticitet, kognitiv komplexitet, 

meningsfullhet och lärande (Jönsson, 2013, s. 163-164). En väsentlig framgångsfaktor i 

elevernas lärande är att de har förståelse för de mål och kriterier som finns. Därav vikten att 

utvärdera elevernas uppfattningar om tydligheten i kommunikationen (Jönsson, 2013, s. 165). 

Genom att ge eleverna rätt förutsättningar kan de reglera sitt eget lärande. Detta gör läraren 

med ett aktivt arbete med själv- och kamratbedömning i kombination med 

bedömningsmatriser (Jönsson, 2013, s. 165-166).    

 

Resultatet kommer att analyseras med det sociokulturella perspektivet, de fem 

nyckelstrategierna, de olika typerna av feedback samt genom ramverket ”the wheel of 

competenency assessment” som verktyg.  

 

5. Syfte  
Undersökningen genomförs för att studera hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med 

formativ bedömning i den dagliga undervisningen.  

5.1 Frågeställningar 

De frågeställningar som ska undersökas är:  

 Hur använder lärare en formativ bedömning i sin undervisning? 
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 På vilket sätt utvärderar lärare den formativa bedömningen i sin undervisning?  

 

6. Metod 
6.1 Val av metod 
Eftersom studien strävat efter att undersöka lärarnas formativa bedömningsarbete i den 

dagliga undervisningen valdes en kvalitativ ansats på studien. Med en kvalitativ ansats 

studeras händelserna i sitt naturliga sammanhang med en strävan att se undervisningen i en 

helhet (Olsson & Sörensen, 2007, s. 65-66). Som datainsamlingsmetod valdes intervjuer och 

observationer. Genom intervjuer kan detaljer upptäckas, en förståelse för informanternas 

handlingar kan skapas, det kan bekräftas att aspekter förstås som de var menade och så kan 

missförstånd redas ut (Bjørndal, 2005, s. 90). Som ett komplement till intervjuerna gjordes 

observationer. Detta för att se en helhet i undervisningen med beaktande av både lärarnas 

tankar och ageranden, på så sätt kunde även lärares omedvetna användning av formativ 

bedömning upptäckas. Genom observationer studeras mönster i undervisningen och lärares 

beteenden och skeenden i deras naturliga situationer, alltså i den stund som de sker (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 91). Observationerna var direkta då det som skedde under 

observationstillfället beaktades (Olsson & Sörensen, 2007, s. 83). Alla observationer är mer 

eller minde strukturerade (Bjørndal, 2005, s. 50). Dessa observationer var dels ostrukturerade 

eftersom de gjordes i utforskande syfte, där så mycket information som möjligt hämtades till 

det aktuella problemområdet (Olsson & Sörensen, 2007, s. 83-84). Samtidigt var de 

strukturerade då öppna kategorier användes för att samla in relevant data (Bjørndal, 2005, s. 

50). En fördel med att kombinera olika datainsamlingsmetoder är att tilliten i studien kan öka. 

Det är beroende på resultatets överrensstämmelse mellan metoderna och om nya tolkningar 

kan stimuleras, det sker när resultatet visar olika (Bjørndal, 2005, s. 115).  

6.2 Urval och avgränsning 

Det första steget var att bestämma antal informanter. Med motiveringen att göra det insamlade 

materialet hanterbart, så att en överblick mellan viktiga detaljer som skiljer eller förenar 

resultatet kunde skapas och urskiljas (Trost, 2005, s. 123) valdes ett urval på tre lärare. Tre 

informanter ansågs kunna ge mig en bild av hur de arbetar med formativ bedömning i den 

dagliga undervisningen. Det är ett heterogent urval då alla lärarna aktivt undervisar i ämnet 

idrott och hälsa för grundskolans tidigare år. Samtidigt finns skillnader i urvalet grundat på 

kön, ålder, sociala bakgrund och yrkesverksamma år. Informanterna var sen tidigare kända för 
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mig vilket innebär att ett bekvämlighetsurval gjordes. Detta innebär att informanterna valdes 

efter tillgänglighet i det sociala rummet. Ett bekvämlighetsurval kan vara en nackdel då 

studiens informanter är säregna i vissa avseenden (Trost 2005, s. 117-120). Trots detta 

beslutades att de kunde gynna studien eftersom de har olika egenskaper. En tidigare VFU-

skola fanns till stöd och kunde bidra med två informanter. Den tredje läraren var sen tidigare 

känd för mig genom en gemensam bekant. Alla informanterna var sen tidigare kända men 

utan en nära bekantskap. 

6.3 Genomförande  

En informant tillfrågades i samband med att vi möttes på dennes arbetsplats. De andra av 

informanterna tillfrågades via mail. Efter att informanterna valt att vara med i studien bokades 

tider in på respektive lärares arbetsplats. Det ansågs vara den plats som var lämpligast för att 

kunna genomföra observationer och intervjuer vid samma tillfälle. Samtidigt kunde vi prata 

ostört och det passade schemamässigt för lärarna (Trost, 2005, s. 44).  

  Observationerna genomfördes under tre undervisande lektioner innan 

intervjuerna gjordes. Det var med hjälp utav ett ostrukturerat observationsschema som olika 

skeenden antecknades efterhand att de inträffade. I ett ostrukturerat observationsschema finns 

en öppenhet för att upptäcka nya aspekter som sen tidigare inte varit tänkta (Bjørndal, 2005, s. 

64). Trots att observationsschemat var ostrukturerat bestämdes ändå fastställda kategorier 

utifrån de teoretiska perspektiven. Detta innebar att en eller flera kategorier antecknades under 

tidens gång. Bearbetningen av den insamlade informationen blir på så sätt mer lätthanterlig 

(Bjørndal, 2005, s. 52). Eftersom den primära uppgiften var att observera läraren deltog jag 

inte i undervisningen, istället placerade jag mig så att jag kunde se och höra läraren hela tiden. 

Detta innebar att en viss förflyttning skedde för att följa läraren i undervisningen hela tiden. 

  Då intervjuer och observationer kom att komplettera varandra bestämdes att 

intervjuerna skulle ske som ett samtal, men med en intervjuguide (Bilaga 2) till hjälp. Att 

intervjuerna fungerade som ett samtal gör att jag som intervjuare kunde vara flexibel och 

ändra ordningsföljd på frågorna beroende på hur samtalet utvecklades (Bjørndal, 2005, s. 92). 

Intervjuguide tog form efter att litteraturen var inläst och jag var insatt i ämnet. Den berörde 

stora frågeområden för att kunna ge utrymme till konkreta följdfrågor under intervjuns gång. 

Genom att ställa frågorna som följder av svaren kunde intervjun följa informanternas 

tankegångar istället för att påtvinga andra funderingar. För att göra frågeformuleringarna så 

tydliga och tillförlitliga som möjligt upptäckte jag att de behövde justeras och ändras under 

intervjuernas gång. Samtidigt uppkom nya frågetecken som resulterade i nya frågor. Varje 



20 
 

intervju pågick i mer eller mindre 30 minuter och spelades in genom en mobiltelefon. Detta 

för att full koncentration skulle vara riktad på samtalet med dess frågor och svar (Bjørndal, 

2005, s. 98).  För att inte påverka lärarnas planering och undervisning genomfördes 

observationerna innan intervjuerna hos respektive lärare.  

6.4 Databearbetning och analysmetod 
För att kunna arbeta och analysera resultatet av såväl observationerna som intervjuerna 

behövde de genomarbetas. Intervjuerna omvandlades till text genom att lyssna på 

ljudinspelningen och ordagrant dokumentera lärarnas utsagor. Observationernas anteckningar 

förstärktes så att förkortningar och benämningar som använts skulle förstås när analysen 

påbörjades. Detta var tidskrävande men resulterade samtidigt i att nya frågeställningar 

skapades utifrån problemområdet. Genom att anteckna dessa kunde de finnas till hands vid 

bearbetningen av resultat, analys och diskussion. Varje intervju transkriberades och 

observationsanteckningarna förstärktes direkt efteråt för att tillvarata de tankar och idéer som 

uppstod under genomförandet (Patel & Davidson, 2011 s. 121). Detta innebar även att 

frågeformuleringar kunde ändras och följdfrågor läggas till för att skapa ett ”levande” 

material till följande datainsamling (Patel & Davidson, 2011, s. 121). 

  För att analysera materialet lästes de transkriberade intervjuerna igenom ett 

flertal gånger och reflektioner kring vad som sågs på observationerna gjordes (Trost, 2005, s. 

125). På så sätt gjordes ett löpande analysarbete (Patel & Davidson, 2011, s. 121). Detta 

resulterade i tankar och idéer kring arbetets fortsättning och att materialet blev ”levande” 

(Patel & Davidson, 2011, s. 121). Genom anteckningar kunde resultatet kategoriseras med 

utgångspunkt i de teoretiska begreppen. Med hjälp av kategorier hittades aspekter som var 

gemensamma mellan undersökningens deltagare, aspekter som skilde de åt och mönster som 

bildas (Hassmén & Hassmén. 2008, s. 114). Utifrån detta uppkom en text där 

observationsanteckningar och de transkriberade intervjuerna varvades med egna kommentarer 

och tolkningar (Patel & Davidson, 2011, s. 121).  

6.5 Tillförlitlighetsfrågor 
Genom att kombinera intervjuer och observationer som datainsamlingsmetod kan tilliten i 

studien öka. Detta eftersom resultatet av lärarnas agerande kan stödjas av deras utsagor, vilket 

ökar sannolikheten att resultatet är tillförlitligt (Bjørndal, 2005, s. 115). Då resultaten visar 

lika företeelser kan även trovärdigheten i studien öka (Bjørndal, 2005, s. 115). 

Tillförlitligheten i intervjuerna är beroende av intervjuarens förmåga att genomföra en 

intervju med väl genomarbetade frågor och följdfrågor. Genom att genomföra en provintervju 
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alternativ en observation kan tillförlitligheten i studien öka (Patel & Davidson, 2011, s. 83). 

En provintervju genomfördes med en verksam lärare och utgick ifrån den planerade 

intervjuguiden. Efter provintervjun utvecklades och förstärktes intervjuunderlaget vilket 

skapade större noggrannhet till studien. Även en observation gjordes innan datainsamlingen 

påbörjades för att öka tillförlitligheten i studien. Det faktum att informanterna har varit i en 

trygg och lugn miljö i undersökningen kan även påverka tillförlitligheten i studien. För att 

göra observationerna tillförlitliga genomfördes de innan intervjuerna. Så att inte 

informanterna kom att ändra undervisningen utifrån intervjuerna. Genom att spela in 

intervjuerna och transkribera de ordagrant kan noggrannheten i studien öka eftersom de kan 

lyssnas och läsas igenom ett flertal gånger, för att kontrollera att det är en korrekt uppfattning 

(Patel & Davidson, 2011, .s 104).  

6.6 Etiska aspekter 
Studien har utgått ifrån de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Innan 

observationer och intervjuerna genomfördes informerades lärarna om studiens syfte och 

bakgrund, på så sätt kan förståelse skapas för de frågor som ställs i intervjun. Lärarna 

informerades om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas om de så ville samt att 

materialet som samlas in enbart används till studiens syfte. Denna information går i enighet 

med informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Då informanterna gav sitt samtycke till 

att medverka i studien följdes även samtyckeskravet, som innebär att deltagarna själva 

bestämmer över sitt deltagande. Informanternas namn har bytts ut mot påhittade namn och de 

anteckningar som gjorts är anonyma. När studien är genomförd förstörs alla anteckningar och 

ljudinspelningarna raderas. På så sätt kan inte studien kopplas till informanterna. Detta 

betyder att konfidentialitetskravet följs. I enighet med nyttjandekravet kommer det insamlade 

materialet enbart att användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9, 12, 14). 

Informanterna kommer inte att påverkas av studien. Möjligtvis så väcks tankar hos 

informanterna som berör betydelsen av en formativ bedömning för elevernas lärande, hur de 

arbetar med formativ bedömning och hur de sedan utvärderar sin bedömning.  

 

7. Resultat 
Avsnittet inleds med en presentation av informanterna. Sedan redovisas resultatet som 

samtidigt analyseras utifrån de valda teoretiska begreppen. Resultat och analys är strukturerat 

utifrån studiens frågeställningar.  
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7.1 Informanterna  

Tre informanter har medverkat i studien. Lärare A är en kvinna på 55 år som är anställd på en 

grundskola för tidigare åren i Stockholms västerort. Hon har arbetat som aktiv lärare i drygt 

30 år. Både lärare A och lärare B har en utbildning ifrån folkhögskola med inriktning idrott. 

Lärare B, som är en 47 årig kvinna har varit inom yrket i knappt 20 år. Hon har en anställning 

på en grundskola för de yngre åren i en liten by i Dalarna. Samtidigt som studien pågår 

medverkar hon i en webbaserad kurs i bedömning. Lärare C, en man på 32 år, som varit 

utbildad och jobbat som lärare i idrott och hälsa i åtta år. Han jobbar på en skola i Stockholms 

västerort och undervisar elever i de yngre åldrarna. Lärare A och C har ingen specifik 

fortbildning inom formativ bedömning, de hänvisar istället till samtal som skett mellan 

kollegor i och med studiedagar på skolorna eller böcker de läst. 

7.2 Analys av resultat  

7. 2.1 Lärares användning av formativ bedömning i undervisningen 

7.2.1.1 Lärarnas syn på formativ bedömning.  

De tre informanternas syn på formativ bedömning skiljer sig något åt. Lärare B vill genom en 

formativ bedömning göra eleverna medvetna om sitt lärande för att kunna föra lärandet 

framåt. Det perspektiv lärare B har på formativ bedömning går i linje med Skolverket (2011b) 

som uttrycker att bedömning är ett verktyg för att synliggöra elevens egen 

kunskapsutveckling. Lärare A däremot talar om den formativa bedömningen som en 

progression under vägens gång. Hon relaterar till utsagor som hur elevernas upplevelser 

utvecklas från att vara ”obehagligt och läbbigt” till att med lärarens hjälp klara av 

uppgifterna. Hennes syn på formativ bedömning kan kopplas till det sociokulturella 

perspektivet där samspelet med andra är betydande för lärandet (Säljö, 2000, s. 18; Philips & 

Soltis, 2014, s. 93). Det handlar om vad en elev klarar av på egen hand och vad en elev kan 

erövra med hjälp av läraren, precis som i den potentiella utvecklingszonen (Säljö, 2000, s. 

118-119). Utvecklingen ses då gå från att eleven behöver hjälp utav läraren eller annan 

kompetent kamrat till att klara sig helt på egen hand (Sträng & Persson, 2003, s. 24). Även 

lärare C är inne på samma spår som lärare A. Han säger ”det är det jag uppfattar är 

processen. Man tittar på vad de gör och så där.” Efter ett förtydligande så berättar han att han 

även menar den vidare planeringen och det framtida arbetet för elevernas lärande. På så sätt 

arbetar han mot de tre processerna i formativ bedömning, han studerar vad eleverna kan just 

här i detta nu, bestämmer var de är på väg och hur de ska ta sig framåt (Wiliam, 2013, s. 60-

61). Lärare C säger att den svårighet som finns med att arbeta med formativ bedömning i den 

dagliga undervisningen är att han är ensam lärare på 25-30 elever vilket gör det svårt att se 
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alla elever så mycket som han önskar. Lärare B tror att hon kan undvika att göra massa jobb i 

onödan samtidigt som det kan bli bättre och mer tydligt för eleverna vad hon bedömer genom 

en mer planerad bedömning för lärandet. 

 Informanterna försöker besvara hur elevernas lärande påverkas av det formativa 

arbetssättet. Lärare C uttrycker att eleverna blivit mer medvetna om bedömning i och med att 

de började tala mer om det vid införandet av betyg i årskurs sex. Dock relaterar denna lärare 

enbart till betygsättningen och att eleverna medvetandegörs på konsekvenserna i betygen. 

Lärare A tror att lärare har ett formativt arbetssätt naturligt och att hon arbetar så hela tiden. 

Trots detta menar hon att hon inte upplever någon skillnad på elevernas lärande med en 

medveten formativ bedömning eller ”om man har det med lite sådär.”. Detta kan relateras till 

det sociokulturella perspektivet på lärande där frågan inte är om eleverna lär sig, utan vad de 

lär sig (Säljö, 2000, s. 18). Här sägs det också att lärandet är osynligt, varför det är svårt att 

upptäcka (Säljö, 2005, s. 16). Lärare B tror att en formativ bedömning har stor betydelse för 

självförtroendet. Att eleverna på så sätt får en bättre insikt i vad de kan. Hon fortsätter med att 

de skapar en förståelse för att man måste träna för att lära sig. Utifrån detta kan också viljan 

att utvecklas och lära sig mer komma anser hon.  

7.2.1.2 Användningen av formativ bedömning i undervisningen 

Lärarnas redogörelser skiljer sig också åt när de beskriver hur de använder formativ 

bedömning i undervisningen. Lärare A menar att hon jobbar med bedömning för lärandet hela 

tiden. Hon pratar om de samspel som sker mellan henne och eleverna hela tiden och att hon 

medvetandegör eleverna om utvecklingen. Huruvida läraren medvetandegör eleverna om 

kunskapsutvecklingen kan inte urskiljas på någon av observationerna. Det samspel mellan 

henne och eleverna som hon talar om kan kopplas till det sociokulturella perspektivet och 

Deweys utsaga att skolan är en gemenskap, där lärandets nyckel är aktiviteter i sociala 

sammanhang (Philips & Soltis, 2014, s. 89). Tanken kring att hon kontinuerligt 

medvetandegör eleverna på deras lärande kan kopplas till de fem nyckelstrategiernas 

grundtanke, att synliggöra lärandet för läraren, eleven och kamrater (Wiliam, 2013, s. 65). 

Lärare C:s uttalanden är i riktning med Lärare A:s. Han säger: ”det är likadant i allt man gör 

egentligen […] man bedömer de men ändå att man vill att de ska framåt”. Sedan tar han ett 

exempel, med utgångspunkt i en av observationerna. Han berättar att han valt att stå vid 

längdhoppsgropen under lektionen. Där har han följt eleverna genom att studera hur de 

hoppar och alltid gett de nått tips på vad de kan tänka på till nästa gång. Hans beskrivning 

stämmer inte överens med det observationerna visade då enbart ett fåtal tips gavs. Men 

lärarens utsaga kan relateras till den formativa bedömningens nyckelstrategi nummer två och 
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tre, att synliggöra lärandet och att använda feedback som för lärandet framåt (Wiliam, 2013, s. 

65). Lärare B däremot uttrycker att hon inte alltid håller på med formativ bedömning. Hon 

menar att det krävs ett medvetet tänk kring formativ bedömning som man måste träna sig i 

och att det inte alltid passar i undervisningen, ibland måste andra bedömningsformer användas 

eller ingen bedömning alls. Hon poängterar vikten av att eleverna får veta när en bedömning 

sker. Lärare A och B är överens om att de ser den formativa bedömningen hos sig själv 

genom att följa progressionen i eleverna utveckling.  

  Lärare B och C jämför olika aktiviteter och belyser att det är enklare att arbeta 

med formativ bedömning i redskapsgymnastik än i lekar och bollspel. ”Det är svårare i 

röriga aktiviteter” påstår Lärare C och förklarar att det beror på att det händer så mycket 

samtidigt. När jag observerar Lärare B kan jag se att det faller sig mer naturligt att använda 

sig utav formativa bedömningsredskap i stationsbanan med redskap än i lekarna.  

7.2.1.2.1 Användning av formativ bedömning utifrån de fem nyckelstrategierna. 

Jag frågar lärarna vilka förutsättningar de ger eleverna för att de ska förstå vad de förväntas 

lära sig. Lärare A säger att detta är det hon tycker är enklast inom området formativ 

bedömning eftersom eleverna ser varandra och skapar därigenom en förståelse för vad de 

förväntas lära sig. I det sociokulturella perspektivet har imitation en betydelse för människors 

lärande (Philips & Soltis, 2014, s. 94). Det är genom imitation som eleverna lär sig i 

vardagliga situationer, vilket leder till högre utvecklade psykiska funktioner (Philips & Soltis, 

2014, s. 94). Detta kan kopplas till den fjärde nyckelstrategin som innebär att eleverna blir 

läranderesurser för varandra (Wiliam, 2013, s. 149). Samtidigt kräver denna strategi mer 

medvetenhet av läraren eftersom hon ska förmedla ett gemensamt mål för eleverna och 

tilldela eleverna individuella ansvarsskyldigheter (Wiliam, 2013, s. 149). Detta är något som 

läraren inte gör. När lärare A inleder lektionerna som observeras är det inte tal om vad 

eleverna ska lära sig utan fokus ligger på lekarnas regler. Lärare C inleder lektionen med att 

säga ”vi ska träna på de flesta grenarna idag”, exakt vilka kvaliteter som ska tränas 

framkommer dock inte. Både lärare A och C uttrycker hur de pratar med eleverna i årskurs 

fyra, fem och sex om kunskapskraven. Samtidigt hänvisar Lärare A till den LPP (lokal 

pedagogisk planering) som eleverna får tillgång till på anslagstavlan, i anslutning till 

idrottshallen. En LPP kan ses vara en allmän bedömningsmatris som har betydelse för att en 

överföring av kunskaper sker mellan arbetsområden (Wiliam, 2013, s. 78). Lärare A och C 

ger också båda exempel på hur de bryter ner övningarna till kunskapskraven för att kunna 

konkretisera vad eleverna ska kunna för respektive betygssteg. Att de bryter ner övningarna 

till kunskapskraven visar på en kompetens att göra processfokuserade kunskapskrav, som är 
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av betydelse för att eleverna ska äga sitt eget lärande (Wiliam, 2013, 78-79). Lärare C berättar 

att han inte arbetar lika medvetet med de yngre eleverna vad gäller att berätta vad de ska lära 

sig, istället berättar han för dem vad de redan kan. Genom att inte synliggöra skolans krav och 

förväntningar får eleverna svårigheter med att göra det egna kunnandet synligt och ta ansvar 

för sitt lärande (Lundahl, 2011, s.89-90). Lärare B däremot berättar att hon brukar inleda nya 

perioder med att berätta för eleverna vad de förväntas lära sig, oavsett vilken årskurs eleverna 

går i. Men det är inte alla gånger, ibland vet de själva menar hon. Samtidigt tycker lärare B att 

det är en svårighet att framföra lärandemål till eleverna på ett begripligt sätt. Hon talar om 

tiden som hon önskar lägga på varje enskild elev för att de ska förstå, men som hon saknar. 

Den svårighet hon upplever kan kopplas till den betydelse språket har för elevernas förståelse 

(Wiliam, 2013, s. 81). Under observationerna kan ses att läraren vid lekar använder sig utav 

förklaringar som ”vi ska värma upp så att ni inte skadar er” och vid redskapsövningar uttalar 

hon lärandet i termer av vad de ska träna på. Som: ”här ska vi träna balansen genom att gå 

framåt och bakåt”. Detta innebär att eleverna i större utsträckning ges en djupare förståelse 

för vad de ska lära sig i redskapsgymnastik än i lekar och spel. 

  Alla informanterna är överens om att de till största delen ser på eleven för att 

förstå vad de kan och bygger vidare ifrån det. Ingen annan metod användes under någon 

observation. Enligt den andra nyckelstrategin är det bedömningens verkliga syfte att 

informera läraren om vad som bör göras härnäst, varför läraren ska synliggöra det (Wiliam, 

2013, s. 92). Lärare C berättar att han har filmat eleverna för att kunna se flera gånger och 

säkerställa att hans bedömning av elevernas kunskaper var likvärdig. Utifrån det han ser 

brukar han direkt dokumentera det i en bedömningsmatris. Han relaterar till en 

uppgiftsspecifik bedömningsmatris, som enbart används i en uppgift och som kan ses fungera 

bättre vid summativ bedömning (Wiliam, 2013, s.78). Ingen av lärarna talar om att utforska 

elevernas tänkande (Wiliam, 2013, s. 91). Det är heller ingen av lärarna som använder sig 

utav det viktiga verktyget att ställa frågor och diskutera med eleverna för att synliggöra deras 

lärande (Wiliam, 2013, s. 94-95). Lärare B visar dock ett arbete som går i den riktningen då 

hon vid det ena observationstillfället frågade eleverna enskilt i aktiviteten om de kände det. 

Med frågan menas om eleverna kände vad som hände i kroppen i och med rörelsen, detta bör 

kräva att eleverna aktiverar tänkandet för att reflektera över kroppens görande. En 

förutsättning för att sedan kunna äga sitt eget lärande (Wiliam, 2013, s. 165). I slutet av 

lektionerna frågar Lärare A sina elever hur lektionen gått. Dock är det bara en elev på varje 

lektionstillfälle som får komma till tals, sedan fortsätter läraren själv att berätta vad som var 

bra. Så en början till att försöka nå en elevs tänkande påbörjas, men avslutas nästan direkt. 
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Lärare C anser att han kan ta del av elevernas utsagor när de i gruppaktiviteter pratar med 

varandra. Samtidigt är det i ett naturligt samtal som eleverna lär sig bäst, enligt det 

sociokulturella perspektivet (Philips & Soltis, 2014, s. 90). Lärare A talar om fördelen med att 

ha en kollega att diskutera bedömningen med för att säkerställa att de tolkat elevernas 

kunnande lika. Detta är samtidigt en aspekt som Lärare B uttrycker missnöje över. De tre 

lärarna följer med sina elever under hela skolgången och belyser detta som en följd av att det 

räcker med att titta på eleverna för att synliggöra lärandet. Däremot blir eleverna inte aktiva i 

lärprocessen (Wiliam, 2013, s. 94).  

  Lärare B berättar om hur hennes arbetssätt och tankar kring feedback har ändrats 

de senaste åren. ”Jag var väldigt snabb på att säga bra. Och, om allting […] jag trodde nog 

att jag gjorde det i all välmening […] så det har jag försökt att börja tänka på. Det är ju 

ingen bra feedback. Egentligen. För det säger ju ingenting. Det blir ingen effekt.”. Denna 

utsaga går i linje med den tredje nyckelstrategin som menar att feedback enbart fungerar 

formativt om eleverna använder informationen för att utvecklas (Wiliam, 2013, s. 142). En 

sådan feedback som hon tidigare gett är inte effektiv för att eleverna inte ges något arbete, den 

är inte fokuserad och är inte grundad i lärandemål och kriterier. Det blir inte heller en effektiv 

feedback då forskning visat att feedback mindre ofta är bättre än mer (Wiliam, 2013, s. 142-

143). Så som hon tidigare framfört feedback kan ses vara en positiv feedback, där hennes 

syfte skulle kunnat vara att stötta elevernas prestationer och forma en positiv lärmiljö 

(Siedentop & Tannehill, 2000, s. 269). Istället menar hon att fokus läggs på vad eleven kan nu 

och sedan vad eleven behöver träna på. Denna form utav feedback kan relateras till en 

korrigerande eller konstruktiv feedback beroende på om läraren beslutar sig för att redogöra 

för hur och varför utvecklingen ska ske (Siedentop & Tannehill, 2000, s.19) Utifrån 

observationerna så upptäcktes att Lärare B i större utsträckning använde uttryck som ”bra” i 

bollspel och lekar som de gjorde. I redskapsgymnastiken fick varje elev feedback som liknade 

”Spänn kroppen. En gång till. Upp med båda benen. Det kan vara bra att börja träna mot 

väggen för att hitta balansen” eller ”Tryck ner händerna ordentligt i mattan så att du får 

balansen”. Denna feedback kan ses vara en konstruktiv feedback, eftersom hon påpekar vad 

eleverna ska förändra, hur det ska gå till och varför (Siedentop & Tannehill, 2000, s. 269). Det 

är vanligt förekommande att hon frågar eleverna om de kände i kroppen. Det skulle kunna 

innebära att eleverna måste reflektera över vad de gör och hur det känns, vilket är en 

förutsättning för att lärandet ska öka (Wiliam, 2013, s. 145). Samtidigt ger det mer arbete åt 

eleverna än åt läraren, en aspekt för att skapa en effektiv feedback (Wiliam, 2013, s. 145). I 

feedbacken visar hon också praktiskt skillnaden på hur eleven gör nu och hur de ska göra. 
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Lärare A däremot lyfter mer en feedback som ger uppmuntran och en peppning i rätt riktning, 

en positiv feedback (Siedentop & Tannehill, 2000, s. 269). I observationen kan en 

korrigerande feedback ses, ”Håll varandra i händerna Olle, för då vet andra laget att ni 

befriar”. Eller en positiv feedback (Siedentop & Tannehill, 2000, s. 269) som ”Aa, vad ni är 

duktiga. Hjälper varandra ut ur fängelset. Taktiken verkar fungera.”. Samtidigt säger hon att 

feedbacken ges i ”alla syften, alla syften du kan komma på”. Den tredje läraren, Lärare C, 

säger att tanken med feedbacken är att alla ska förbättra sig. Men också att de ska få veta var i 

utvecklingen de är. Samtidigt säger han att han alltid försöker säga något bra först för att 

sedan fortsätta med någonting de kan förbättra. Detta går i linje med att feedback bör ha en 

balans mellan att vara korrigerande och förstärkande (Siedentop & Tannehill, 2000, s. 269). 

Eftersom läraren talar om för eleverna var de befinner sig och vad de ska förbättra kan denna 

feedback som han beskriver kopplas till en korrigerande feedback (Siedentop & Tannehill, 

2000, s. 269). Däremot visar observationerna med denna lärare att det i allra största grad 

förekommer positiv återkoppling så som ”Aa, det där långt”. Ofta mäts prestationerna i 

meter, minuter och sekunder. Det är endast vid ett par tillfällen som återkoppling ges som kan 

ses syfta till att korrigera rörelsen, en korrigerande feedback med andra ord (Siedentop & 

Tannehill, 2000, s. 269). Den återkopplingen kan hos läraren uttryckas ”Bra Marcus! Du 

hoppar så snett, du får försöka landa rakt.”.  

  Att arbeta aktivt med att tillåta eleverna att bli lärande resurser för varandra är 

en brist som ses i varje informants undervisning. Trots att vi genom det sociokulturella 

perspektivet kan se vikten av att eleverna blir involverade i meningsfulla aktiviteter som 

kräver ett samarbete (Philips & Soltis, 2014, s. 89-90). Det sägs att nyckeln till lärande finns i 

aktiviteter i sociala sammanhang som har ett tydligt lärandemål (Philips & Soltis, 2014, s. 89-

90). Lärare B uttrycker att hon önskar bli bättre på denna aspekt, men att hon tycker att det är 

svårt och behöver träna på detta. Kamratbedömning anses svårt och innebär att såväl lärare 

som elever behöver arbeta på detta arbetssätt ett flertal gånger (Jönsson, 2013, s. 122). Hon 

tycker också att det är svårt i ämnet idrott och hälsa eftersom eleverna kan ha svårt att bedöma 

och uttrycka rätt saker. Då har hon inte medvetet presenterat det gemensamma målet och de 

kriterier som de ska bedöma för eleverna, som är en avgörande komponent i kollaborativt 

lärande (Wiliam, 2013, s. 149). Samtidigt ska inte syftet vara att låta eleverna bedöma 

varandra utan hjälpa varandra framåt i arbetet (Wiliam, 2013, s. 148). Lärare A anser att 

kamratbedömning är att eleverna ska bedöma varandra utifrån vem som är bra respektive 

dålig. Varför hon inte alls säger sig arbeta med detta. Detta går emot avsikten med 

kamratbedömning som inte alls är att bedöma elevers prestationer med avsikten att rapportera 
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de vidare, istället ska det fungera som en hjälp för att förbättra arbetet (Wiliam, 2013, s. 148). 

Lärare C belyser ett kollaborativt lärande då han redogör för olika gruppaktiviteter som krävt 

såväl diskussion med sina kamrater som att finnas till hands vid instruktioner. Genom ett 

sådant arbetssätt kan elevers olikheter, deras olika syn på problem, angripande och lösningar 

vara värdefulla (Lundahl, 2011, s. 135). I alla observationerna kan det ses att eleverna 

använder varandra som resurser för att utvecklas. De frågar varandra och förklarar, visar och 

instruerar de olika uppgifterna. På så sätt kan aspekten att kamrater för det mesta är bättre 

resurser för varandra än lärare är utnyttjas (Lundahl, 2011, s. 138). Utifrån det sociokulturella 

perspektivet är det genom en normal kommunikation som eleverna lär sig bäst (Philips & 

Soltis, 2014, s. 89-90). När jag påtalar detta för informanterna menar de att det görs 

omedvetet. Samtidigt kommer de på sig själva med att de säger åt eleverna att fråga en 

kompis, att ta hjälp av sina kamrater. Lärare B säger till exempel ”titta på hur Johannes har 

pannan när han står på huvudet, så försöker du att göra lika” eller uppmuntrar att eleverna 

lär varandra genom att säga ”Bra Johannes, Malin lärde sig utav din förklaring”. Det kan ses 

att lärarna på detta sätt arbetar utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande då de 

uppmuntrar ett socialt samspel i undervisningen och en normal kommunikation, som eleverna 

lär sig bäst i (Philips & Soltis, 2014, s. 89-90). 

  Elevernas möjligheter att äga sitt eget lärande är en aspekt som lärarna arbetar 

sporadiskt med, om de ens arbetar med det. Lärare A kopplar denna aspekt till betygen i 

årkurs sex och att hon ställer frågan till den enskilda eleven vilken betygsnivå hen ligger på. 

Även Lärare C drar parallellen till betygen i årkurs sex när denna fråga ställs. Däremot menar 

han att han presenterar för eleverna var i utvecklingen de är, när tiden finns för det. Han tror 

också att eleverna ser vad de kan och vad de inte kan i undervisningen när han visar och de 

agerar. Här kan återigen betydelsen av att härma sina kamrater ses (Philips & Soltis, 2014, s. 

94). Lärare B däremot berättar att hon med jämna mellanrum försöker få eleverna att 

reflektera efteråt. Frågor som berör hur det har känts, vad de har gjort eller är nöjda med 

uttrycks. ”Så att de blir medvetna om vad de har gjort.” är en anledning hon ger till detta. 

Hon fortsätter med: ”Det är ju hur de värderar, jag lägger ju ingen värdering i vad de säger, 

utan det är deras grej.”. Hon menar att vikten ligger i att de börjar träna på att reflektera mer 

än vad de reflekterar över. Svårigheten i denna nyckelstrategi ligger i de känslor som uppstår 

vid en kritisk granskning av det egna lärandet (Wiliam, 2013, s. 171), hon menar att detta kan 

undvikas genom att inte värdera elevernas utsagor. Både lärare A och B uttrycker 

problematiken att många elever inte har synen av att det är ett ämne där de lär sig någonting 

utan att de är där för att ha kul. Utifrån det uttrycker Lärare B svårigheten att få eleverna att 
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tänka ut saker de ska lära sig eller har lärt sig, här syns också problematiken vilken aktivitet 

det handlar om och vilken ålder det är på eleverna. Detta kan dock kopplas till de aspekter 

som krävs för att stötta elevernas utveckling i att äga sitt eget lärande. Det är avgörande att 

läraren presenterar lärandemål, uppmuntrar eleverna genom den stegvis växande förmågan, 

arbetar med uppgifter där elevers prestationer inte kan jämföras med varandra, jobba med en 

effektiv feedback och utnyttja den egna kontrollen på lärandet (Wiliam, 2013, s. 165-166). 

Med andra ord påverkar lärarnas arbete i de andra nyckelstrategierna elevernas möjlighet att 

äga sitt eget lärande. Vid observationerna kan ses att lärare A använder sig utav 

självbedömning en gång när hon frågar en elev hur det gick med taktiken. I Lärare C:s 

undervisning kunde möjligheten att äga sitt eget lärande inte alls ses.  

7.2.2 Lärares utvärdering av den formativa bedömningen 

7.2.2.1. Lärares utvärdering 

Alla informanterna uttrycker att de utvärderar sin undervisning kontinuerligt efter varje 

lektion eller dag. En av informanterna dokumenterar sin utvärdering av undervisningen, detta 

genom att skriva ner några rader i en bok. Lärare A säger ”jag utvärderar mig själv varje 

gång. Varje dag.”. När hon fortsätter denna utsaga riktas uppmärksamheten mer mot metoden 

som används. ”Man behöver ju liksom anpassa något litet beroende på vilken klass man 

har.” säger Lärare C när vi talar om syftet med utvärderingen. Lärare B berättar att hon 

emellanåt brukar göra en muntlig utvärdering av undervisningen med eleverna i slutet av 

lektionen, om än det blir lite för sällan. Detta var en aspekt som syntes på observationen av 

såväl lärare A som B. Däremot så upplevdes det att Lärare A inte gav eleverna utrymme att 

reflektera över detta utan lät en elev komma till tals och fortsatte sedan själv genom att säga 

”Det är ju väldigt bra att använda det.” alternativt ställde ledande frågor som ”visst var det 

ganska bra?”. Att utvärdera elevernas uppfattningar och upplevelser av undervisningen är 

värdefullt om detta är en påverkansfaktor på deras prestationer (Jönsson, 2013, s. 163). När 

jag frågar informanterna över syftet med en utvärdering av undervisningen utbrister de att det 

är för att göra undervisningen så bra som möjligt, de gör det med andra ord i planeringssyfte. 

”Om jag utvärderar undervisningen, en lektion och hur det har gått och hur det har varit så 

gynnar det elevernas lärande för då kan ju jag se vad vi ska göra nästa gång och vad vi ska 

utveckla mer och så.” säger Lärare B. Genom att ställa frågor riktade kring undervisningen 

kan de också utvärdera autencitet, kognitiv komplexitet, meningsfullhet och elevernas lärande 

(Jönsson, 2013, s.164). 

  När jag istället frågar informanterna över hur de utvärderar den formativa 

bedömningen som de jobbar med. Blir svaret från Lärare A och B att de inte gör det. Lärare B 
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kan inte se någon anledning till att hon inte utvärderar bedömningen utan påstår att det inte 

finns med i tankarna. Trots denna utsaga kan ses att hon tidigare har utvärderat sin bedömning 

i och med de tankar som fått henne att utveckla sin feedback. Även om lärarna säger att de 

inte utvärderar den formativa bedömningen i undervisningen börjar de reflektera över detta 

när följdfrågor kring utvärdering av bedömningen ställs. Lärare B kommer fram till att hon 

brukar tänka bakvänt, att hon först tänker vad som ska bedömas och hur det ska ske för att alla 

elever ska erbjudas samma förutsättningar. Detta förutsätter inte att läraren bedömer de hon 

avsett bedöma (Jönsson, 2013, s. 153). Hon tar upp rättvisan som en aspekt. För att se över 

rättvisan i bedömningarna skulle läraren också kunna fundera kring om några elever 

konsekvent bedöms högre än andra och vad detta beror på (Jönsson, 2013, s. 162). Samtidigt 

berättar hon att hon brukar sitta för sig själv och fundera kring vad som bedömdes och vad 

eleverna kan. Enligt ramverket måste läraren först ha klart för sig att hon bedömde vad hon 

ämnade bedöma innan hon kan fastställa vad eleverna kan (Jönsson, 2013, s. 157). Innan 

bedömningen sker brukar hon reflektera över hur anteckningar eller dokumentation ska ske. 

Hon berättar att hon brukar göra olika bedömningsmatriser eller mallar för att enklare kunna 

dokumentera det som ska bedömas. De dokumentationer hon gör kan användas för att 

fastställa att samma förmåga bedöms vid ett flertal tillfällen, tillförlitligheten kan i 

bedömningarna kan då utvärderas (Jönsson, 2013, s. 159). Huruvida hon gör det framkommer 

inte. Lärare C berättar att han har använt sig utav att filma eleverna. När han sedan tittat på 

filmen kan han jämföra den bedömningen han dokumenterade på lektionen med den han 

gjorde när han såg filmen. När han bedömer samma sak flera gånger kan han fastställa att 

bedömningen är konsekvent (Jönsson, 2013, s. 159). Vidare berättar han att han tillsammans 

med sin kollega kan titta på filmen och diskutera bedömningen. Det är också ett sätt att 

utvärdera sin egen bedömning menar han. Lärare A menar att bedömningen blir rättvis när 

hon och kollegan pratar och jämför sina bedömningar sinsemellan. Detta är en aspekt som 

lärare B uttrycker saknad till eftersom hon arbetar som ensam lärare inom idrott och hälsa på 

skolan. Hon menar att hon med en kollega inom samma ämne skulle kunna ifrågasätta och 

diskutera olika metoder och dess legitimitet till bedömningen. De lärare som bedömer samma 

elev och sedan jämför bedömningarna med sin kollega skapar förutsättningar för att utvärdera 

tillförlitligheten i bedömningen (Jönsson, 2013, s. 159). I frågan om det finns några specifika 

aspekter som är viktiga att utvärdera med koppling till den formativa bedömningen pratar 

Lärare C om rättvisan. ”Man tänker på det hela tiden” säger han och fortsätter samtidigt med 

”det går inte att få det millimeter rättvist, men, men man försöker så gott det går.”. En aspekt 

som både Lärare A och C belyser är vikten av att använda olika aktiviteter för att eleverna ska 
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få möjlighet att visa sina kunskaper på fler sätt. Lärare C menar att detta bidrar till att göra 

bedömningen rättvis. Att använda flertalet metoder vid bedömningen kan vara till hjälp för att 

säkerställa bedömningens validitet (Jönsson, 2013, s. 158). Det är också en metod för att ta 

reda på om undervisningens målsättning överensstämmer med både undervisning och 

bedömning (Bartman, Bastiaens & Kirschner, 2006, s. 165; Jönsson, 2013, s. 158). 

7.2.2.2 Hur elevernas lärande påverkas av lärarnas utvärdering.  

Samtidigt som lärarna uttrycker att de inte utvärderar bedömningen redogör de över betydelse 

av att göra det. Lärare B menar att lärare ska ha kritiska ögon på hela undervisningen, 

bedömningen inkluderad. Hon säger: ”Vi måste ju faktiskt titta att gör jag rätt på det eller 

liksom eller vad är det som är bra med om jag gör så här eller att jag gör bedömningen på 

det här sättet.” Fortsättningsvis menar hon att genom att utvärdera bedömningen så får hon 

som lärare också en vägvisning på vart eleverna är på väg. Lärare A anser att det är 

jätteviktigt att utvärdera bedömningen för att hon ska kunna se om olika arbetssätt fungerar, 

huruvida flertalet sidor kunde ses hos eleven, om det finns en spridning mellan betygsstegen i 

klasserna, om hon kunde urskilja olika aspekter eller om det enbart blev en sörja. Lärare C 

utbrister ”jag tror inte att de märker själva att, att det påverkar de men jag tror det påverkar 

de ganska mycket ändå.” Till detta drar han parallellen att eleverna påverkas av att han hela 

tiden vill förbättra sig själv och den undervisning han bedriver. Samtidigt menar han att de 

påverkar rättvisan i bedömningen. En viktig aspekt att utvärdera är huruvida elevernas lärande 

påverkas av bedömningen (Jönsson, 2013, s. 155). När han utvärdera sin bedömning kan han 

också göra en mer rättvis bedömning.  

7.3 Sammanfattning av resultat 
Resultatet visar att en av tre lärare arbetar med övervägande delar av formativ bedömning. De 

andra lärarna berör omedvetet den formativa bedömningens nyckelstrategier. Den läraren som 

arbetar med formativ bedömning är den enda läraren som presenterar lärandemål för eleverna. 

Övriga informanter menar att detta framkommer genom kopplingar till kunskapskraven 

alternativt genom att observera kamraternas görande. De tre informanterna använder 

observation för att synliggöra lärandet och kunna fastställa den vidare undervisningen, det 

framkommer dock inte om observationerna är relaterade till lärandemålen. En brist är att 

ingen av lärarna utforskar elevernas tänkande för att synliggöra lärandet. Enbart den ena 

läraren ger en konstruktiv feedback och skapar förutsättningar för en effektiv feedback. De 

andra lärarna arbetar framförallt med positiv eller korrigerande feedback och saknar grund i 

aspekterna för effektiv feedback. Dock har det visat sig svårare att ge en effektiv återkoppling 
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i lekar och bollsporter. Att arbeta för att göra eleverna till lärande resurser för varandra är en 

brist som ses hos alla lärarna. Trots detta är lärarna omedvetna om att de tillåter ett 

undervisningsklimat där eleverna får hjälpa varandra. Att skapa förutsättningar för eleverna 

att äga sitt eget lärande är det bara den ena läraren som gör. Att utvärdera bedömningen är en 

aspekt som lärare arbetar sporadiskt med, om de ens gör det. Det har visat sig att de innan 

bedömningen tänker över hur den ska göras för att ge alla elever samma förutsättningar och 

göra bedömningen rättvis och tillförlitlig. Att sedan utvärdera dessa aspekter efteråt sker vid 

enstaka tillfällen av en av lärarna. Däremot ses det som en självklarhet att utvärdera 

undervisningen. Den effektivaste metoden för att utvärdera bedömningen anses vara med 

hjälp av ämneskollegor. 

 

8. Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion  
För att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med formativ bedömning i den 

dagliga undervisningen har intervjuer och observationer gjorts av och med tre aktiva lärare, 

som undervisar i idrott och hälsa för skolår F-6.  

8. 1.1 Lärares användning av formativ bedömning i undervisningen 

8.1.1.1 Lärarnas syn på formativ bedömning.  

Lärare B och C menar att en formativ bedömning hjälper de att föra lärandet framåt. Detta kan 

relateras till den konkretisering Dylan Wiliam gjort av formativ bedömning. Nämligen att 

läraren genom formativ bedömning får svar på vad eleverna lärt sig, vilket används som 

utgångspunkt för den vidare planeringen (Wiliam, 2013, s. 65). Samtidigt kräver detta att 

lärarna får fram reell information om elevernas kunskapsläge. Att lärare använder sig utav 

formativ bedömning både medvetet och omedvetet i sin undervisning är en åsikt som Lärare 

A delar med Peter Nyström (2012, s. 4). Hur bedömningen används ses vara avgörande för de 

effekter som uppstår (Skolverket, 2011d). Lärare B menar att hon använder formativ 

bedömning för att göra eleverna medvetna om lärandet och därifrån kunna föra lärandet 

framåt. På så sätt använder hon bedömningen som en återkoppling till eleverna (Skolverket, 

2011d). Samtidigt säger hon och Lärare C att de använder en formativ bedömning för att 

synliggöra hur den fortsatta undervisningen ska fortskrida. Bedömningen blir formativ när 

lärare tar fram, tolkar och använder bevis för elevernas kunnande som sedan används vid 

planering av fortsatt undervisning (Wiliam, 2013, s. 58), precis som de två informanterna 

uttrycker. Lärarna belyser aspekten av att använda flertalet olika metoder i bedömning, vilket 
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är en grundtanke inom den formativa bedömningen för att utveckla lärandet (Skolverket, 

2011d). Lärare i tidigare studier har också framfört värde av att använda olika 

bedömningsmetoder, de har relaterat detta till en inverkan på ett bättre lärande (Ní Chróinín 

& Cosgrave, 2013, s.226). I denna studie har lärarna relaterat detta till rättvisan eller 

tillförlitligheten i bedömningen och inte elevernas lärande. Genom varierade metoder kan fler 

elever utmanas och utveckla lärandet utifrån sina egna förutsättningar, behov, erfarenheter 

och tänkande. Att eleverna får utmanas är en av de nödvändigaste aspekterna för att lärande 

ska ske (Hattie, 2012, s. 28). Att undervisningen utgår ifrån elevens individuella utveckling är 

en riktlinje på vad läraren ska göra för att främja elevernas utveckling (Skolverket, 2011a, s. 

14). 

  Tidigare studier har visat att lärare som använt olika strategier av formativ 

bedömning har upplevt att elevernas lärande blev bättre (Ní Chróinín & Cosgrave, 2013, 

s.230). När lärarna i denna studie ska besvara frågan kring hur elevernas lärande påverkas av 

ett formativt arbetssätt uttrycker alla lärare olika aspekter. Lärare A märker ingen skillnad på 

elevernas lärande, detta är oberoende på om hon arbetar medvetet eller omedvetet med 

formativ bedömning menar hon. Samtidigt har resultatet visat att denna lärare inte aktivt 

arbetar med den formativa bedömningens nyckelstrategier. Tidigare studier har visat att en 

bedömning för lärande kan dubblera hastigheten i elevernas lärande, dock är detta framförallt 

i klassrumsundervisningen (Wiliam, 2013, s. 51). Frågan är om en undervisning i idrott och 

hälsa inte ger fullt lika stora effekter som klassrumsundervisning? Eller om det beror på att 

lärarnas dagliga och stundliga formativa bedömning är bristfällig? (Nyström, 2012, s. 4). I 

lärare A och C:s uttalande finns många gånger kopplingar till bedömning och betygsättning. 

Exempelvis så berättar de hur de konkretiserar varje betygssteg i övningarna eller hur de 

dokumenterar bedömningen i en bedömningsmatris, som sedan ligger till grund för det 

slutgiltiga betyget. Eftersom det inte är bedömningens karaktär eller utformande, utan 

användningen och effekten av bedömningen, som avgör om bedömningen blir summativ eller 

formativ (Skolverket, 2011d) kan frågor rörande lärarnas användning av bedömningen 

diskuteras. Därför kan också det faktum att lärare A inte upplever en skillnad i elevernas 

lärande, med en bedömning för lärande, ifrågasättas. Samtidigt frågar jag mig om dessa 

informanter tolkar frågorna som jag ämnade. Den tredje läraren har uttryckt att en formativ 

bedömning har betydelse för elevernas självförtroende eftersom de får en bättre insikt i vad de 

kan och var de ska. På så sätt kommer också viljan att lära sig fortsätter hon. Detta svarar mot 

lärarnas riktlinjer, som bland annat säger att läraren ska fungera som en handledare för 

eleverna och skapa en undervisning som gör att eleverna upplever att kunskap är meningsfullt 
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med en vilja att lära (Skolverket, 2011a, s. 14). Vilket innebär att eleverna också utvecklar ett 

större ansvar för skolan (Skolverket, 2011a, s. 18). Skillnaden mellan studierna kan bero på 

att lärarna i den tidigare studien börjat att arbeta med formativ bedömning medvetet med 

grundläggande kunskaper, medan lärarna i denna studie tycks ha skiftande kunskaper om den 

formativa bedömningens strategier. Vilket resulterar i en undervisning med varierad 

medvetenhet på formativ bedömning. Samtidigt kan informanternas svårigheter att besvara 

denna fråga bero på det faktum att det är svårt att fastställa vilka specifika ämneskunskaper 

formativ bedömning leder till (Hay, 2006, s. 317). Eller det faktum att lärandet är en tyst 

process utan säkra yttre tecken, vilket innebär att lärande blir osynligt (Säljö, 2005, s. 16).  

8.1.1.2. Användningen av formativ bedömning i undervisningen 

Lärare A menar att eleverna genom att titta på varandra skapar förståelse för vad de ska lära 

sig. Frågan är då om eleverna faktiskt skapar förståelse för dem lärandemål som läraren 

bestämt? Som är innebörden av strategin (Wiliam, 2013, s. 65). Och hur vet läraren att 

eleverna har förståelse för samma lärandemål som hon ämnade? Detta kan i längre grad 

påverka elevernas lärande eftersom de kan lära sig felaktiga aspekter alternativt sakna 

uppfattning om vad som ska läras. Vid två av informanternas svar framkommer det att de 

yngre eleverna oftast inte blir presenterade för lärandemål och kriterier utan att detta 

framförallt sker för eleverna i årskurs fyra, fem och sex. Då är lärandemål och kriterier oftast 

grundade i betygen och vad eleverna ska kunna på respektive betygssteg. En bedömning för 

lärande måste också ge eleverna möjlighet att visa vad de kan på olika betygsnivåer (Lundahl, 

2011, s. 90), om läraren med utgångspunkt i kunskapskraven utvärdera elevernas utveckling 

(Skolverket, 2011a, s. 18). Å andra sidan innebär detta att eleverna inte medvetandegörs på 

grunderna i lärandet från start. Störst effekt på lärandet sker när eleverna är sina egna lärare 

och lärarna lär sig i den egna undervisningen (Hattie, 2012, s. 33). För att eleverna ska kunna 

vara sina egna lärare så måste läraren styra eleverna i rätt riktning. Med andra ord så kräver 

detta att lärare medvetandegör eleverna på vad eleverna förväntas lära sig. När eleverna inte 

har en tydlig bild av vad de ska lära får de också svårigheter i att äga sitt eget lärande 

(Lundahl, 2011, s. 90). En av skolans riktlinjer säger att skolan ska arbeta för att varje elev 

utvecklar förmågan att själv kunna bedöma sina resultat och ställa egna och andras 

bedömningar i relation till egna prestationer och förutsättningar (Skolverket, 2011a, s. 18). Så 

hur klarar skolan denna riktlinje om lärandemålen inte presenteras?  

  Lärare B uttrycker svårigheten i att formulera sig så att eleverna verkligen 

förstår. Av tidigare studier har det visat sig att en brist på arbetsmodeller kan vara avgörande 
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för lärarnas språkbruk, vilket också kan påverka deras feedback till eleverna (Ehrnholm, 2013, 

s. 2). Med andra ord skulle denna lärare kunna arbeta med sina arbetsmodeller. Konsekvensen 

av ett bristande språk kan bli att läraren inte använder ämnets kunskapskrav som den naturliga 

referenspunkten vid bedömning (Redelius, 2007, s. 217). Istället kan läraren komma att 

bedöma med grunden i magkänslan eller egenkonstruerade lärandemål. Att eleverna 

engageras och har förståelse för de kunskapskriterier eller mål som finns uppsatta är 

avgörande för deras lärande (Hay, 2006, s. 319). Detta skulle då kunna vara ett svar på varför 

inte lärarna ser den formativa bedömningens specifika betydelse för elevernas lärande. 

Lärarna uppfattar att eleverna har synen av att ämnet idrott och hälsa innebär att de ska ha kul, 

inte att de ska lära sig något. Det kan bero på att eleverna inte har en förståelse för vad de 

förväntas lära sig, vilket påverkar deras vilja att lära. I den Australienska studien framkom 

sambandet mellan elevernas engagemang och förståelse för kunskapskriterierna och hur 

effektivt elevernas lärande blir (Hay, 2006, s. 319).  

  Både nationell och internationell forskning har visat att observation är en av de 

vanligaste arbetsmetoderna lärare använder sig av för att synliggöra lärandet (Ehrnholm, 

2013, s. 2; Hay, 2006, s. 318). Informanterna i denna studie är överens om att observation är 

det mest effektiva arbetssättet för att synliggöra elevernas kunnande, det är också det 

vanligaste arbetssättet för att synliggöra lärande. Med andra ord går detta resultat i linje med 

tidigare studier. Däremot har frågor väckts kring vilka kvaliteter lärare C ämnade se under 

observationstillfällena, då han stod vid stationen i längdhopp under hela lektionen. Genom att 

mäta längden på elevernas hopp kan frågas om läraren har gjort det viktigaste bedömbart eller 

det enkel mätbara till det viktigaste? (Pettersson, 2011, s. 37). Enligt den andra 

nyckelstrategin är det bedömningens verkliga syfte att informera läraren om vad som bör 

göras härnäst, varför läraren ska synliggöra lärandet (Wiliam, 2013, s. 92). Huruvida läraren 

kan göra en relevant planering för det fortsatta arbetet genom att studera en aktivitet är en 

fråga som väcks och består. Likt tidigare resultat använder dessa lärare sig utav både formellt 

uttryckta kriterier och dolda kriterier, som enbart observatören själv känner till (Hay, 2006, s. 

317-318). Vid enstaka tillfällen använder de bedömningsmatriser, dock uppfattas deras 

redogörelse som att detta sker när eleverna ska bedömas summativt på ett specifikt 

arbetsområde. Frågan är hur effekten på lärandet förändras om lärarna väljer att utgå ifrån 

specifika kriterier vid observationerna och använder de i formativt syfte? Detta är en metod 

som lärare i tidigare studier utgått ifrån, lärare som har uttryckt att ett lärande sker genom en 

formativ bedömning (Hay, 2006, s. 317-318). Att synliggöra lärandet kan göras på många 

sätt, ett utav de viktiga verktygen är att ställa frågor och diskutera med eleverna (Wiliam, 
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2013, s. 94-95). Genom att prata med eleverna görs de också aktiva i lärprocessen och 

medvetandegörs på undervisningens gång (Wiliam, 2013, s. 94). Att lärarna inte använder sig 

utav detta verktyg skulle kunna få konsekvenser för elevernas lärande. Det är viktigt att 

läraren är medveten om att eleverna inte lär sig det undervisningen ämnade, det sägs vara 

beroende av lärandets oförutsägbara natur (Wiliam, 2013 s. 91). Så genom att enbart 

observera elevernas lärande kan läraren missa att generera elevernas tänkande. Samtidigt kan 

ämnet idrott och hälsa vila på de fysiska prestationerna, varför lärarna väljer observation som 

det främsta verktyget för att synliggöra elevernas lärande. Att Lärare A enbart låter en elev 

komma till tals innan hon själv tar över ordet kan tänkas bero på att läraren har svårt att 

konstruera frågor som skapar en tydlig förståelse för elevernas lärande. Vilket samtidigt är 

avgörande för elevernas fortsatta kunskapsutveckling (Wiliam, 2013, s. 93).  

  Genom att ge individuell återkoppling till eleverna kan deras egna 

förutsättningar och behov tas tillvara, detta är en riktlinje på vad lärare ska göra (Skolverket, 

2011a, s. 14). Att lärare B har börjat reflektera kring den feedback som ges kan vara beroende 

av den fortbildning hon medverkar i medan studien pågår. Hon har till skillnad från de andra 

informanterna tankar om en effektiv feedback. Hon är medveten om att feedback ger mer 

effekt om den är mer fokuserad och ges sällan och att eleverna måste använda återkopplingen 

för att kunna ta sig vidare i lärandet. Detta anses vara grundläggande för att förmedla en 

effektiv feedback (Wiliam, 2013, s. 143-144). Att få återkoppling är också nödvändigt för att 

lärande ska ske (Hattie, 2012, s. 28). Däremot belyser hon inte den sista grundprincipen i 

effektiv feedback, att återkopplingen ska ge mer jobb för eleven än för läraren (Wiliam, 2013, 

s. 143). Vid observationen i redskapsgymnastik sågs att den feedback som Lärare B gav var 

relaterad till de rörelsekvaliteter eleverna förväntades lära sig. Den återkoppling som Lärare A 

och Lärare C gav kunde relateras till en positiv feedback, vilken kan ses fungera för att skapa 

en god miljö för lärande (Siedentop & Tannehill, 2000, s. 268), som är ett av skolans uppdrag 

(Skolverket, 2011a, s. 10). Samtidigt ska relevant feedback verka för att identifiera både 

framsteg och svårigheter (Lindberg, 2011, s. 244). Att Lärare B i större utsträckning använde 

uttryck som ”bra” i bollspel och lekar kan ses gå i relation till hennes åsikt att det är svårare 

att arbeta formativt i undervisning med lekar och bollspel. Det faktum att lärarna inte 

använder en konstruktiv feedback i undervisningen kan leda till att eleverna inte förstår varför 

de ska träna vidare och hur det ska gå till (Siedentop & Tannehill, 2000, s. 269). Om eleverna 

inte vet hur de ska lära sig så är frågan om de kommer lära sig det läraren avser? Huruvida 

positiv feedback utifrån prestationer som mäts i längd och tid genererar kognitiva eller 

emotionella reaktioner hos eleverna kan undersökas, detta är en viktig aspekt i en effektiv 
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feedback (Wiliam, 2013, s. 141).  

  Eftersom skolan ska erbjuda en god miljö för lärande och utveckling, genom en 

levande social gemenskap där eleverna känner trygghet, vilja och lust att lära (Skolverket, 

2011a, s. 10) kan vikten av ett lärande med hjälp av kamraterna ses. Varje lärare främjar ett 

klimat i undervisningen som tillåter eleverna att bli lärande resurser för varandra. Däremot är 

det ingen av lärarna som aktivt arbetar för att göra eleverna till resurser. Trots att elevernas 

motivation och sociala sammanhållning ökar i och med ett kollaborativt lärande (Wiliam, 

2013, s. 147). Samtidigt har observationerna visat att kamraterna kan hjälpa till i vissa 

svårigheter. Eftersom effekten av en kamrathandledning har upptäckts vara näst intill lika 

stark som en individuell undervisning (Wiliam, 2013, s. 148) ställs frågan hur elevernas 

lärande påverkas i och med detta? Då nyckeln till lärande finns i aktiviteter i sociala 

sammanhang som har ett tydligt lärandemål (Philips & Soltis, 2014, s. 89-90). När kamraterna 

hjälper varandra utgår de inte ifrån något gemensamt mål och det finns ingen individuell 

ansvarsskyldighet, som är två komponenter i ett effektiv kollaborativt lärande (Wiliam, 2013, 

s. 149). Genom att de två aspekterna inte finns med blir heller inte elevernas lärande det mest 

effektiva. Det skulle också kunna vara så att eleverna lär felaktiga kvaliteter av varandra, om 

de inte vet åt vilket håll de ska. De gånger lärarna praktiskt visar i vilken riktning eleverna ska 

sträva undrar jag om elever och lärare uppfattar kvaliteterna lika, eller om eleverna tolkar fritt 

och uppfattar något helt annat? Det faktum att lärarna inte arbetar med kamratbedömning kan 

ses vara beroende av okunskap eftersom det krävs träning i arbetssättet av såväl lärare som 

elever (Jönsson, 2013, s. 122).  

  Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar förmågan att själv kunna bedöma 

sina resultat, för att sedan kunna ställa egna och andras bedömningar i relation till sina 

prestationer och förutsättningar (Skolverket, 2011a, s. 18). Denna strävan kan visa på vikten 

av att arbeta med självbedömning i all undervisningen. Trots detta finns knappt 

självbedömning med i någon av informanternas undervisning. Lärare B berättar att hon inte 

lägger någon vikt i hur eleverna värderar sig själv utan ser mer värdet i att de börjar träna sig i 

självvärdering. På så sätt skulle hon kunna mena att eleverna börjar träna denna förmåga. Hon 

uttrycker också svårigheter för eleverna att komma på någonting som de har lärt sig. Vilket 

kan bero på att det tar tid att lära sig självbedömning (Wiliam, 2013, s. 171), vilket de därför 

behöver träna på. Lärare C kopplar denna aspekt till betygen, dels till att eleverna får bedöma 

vilken betygsnivå de tillhör men också att läraren presenterar vilken betygsnivå var och en 

tillhör. För att läraren ska kunna medvetandegöra eleverna på deras inlärning och utveckling 

måste först läraren vara väl medveten om elevernas lärande (Skolverket, 2011b). Samtidigt är 
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det bara eleverna som kan äga sitt eget lärande. Därför väcks frågan vad det har för betydelse 

för elevernas möjlighet att äga sitt eget lärande att läraren presenterar kunnandet? Lärare C 

tror också att eleverna ser vad de kan och vad de inte kan i undervisningen när han visar och 

de agerar. Detta kan ses vara beroende på om han skapar lärmiljöer som får eleverna att 

fokusera på utvecklingen och inte välbefinnandet (Wiliam, 2013, s.165). Samtidigt är det bara 

eleverna själva som kan skapa lärande (Wiliam, 2013, s. 171). För att stötta eleverna i 

utvecklingen att äga sitt eget lärande bör läraren presentera lärandemålen (Wiliam, 2013, s. 

165), vilket informanterna gör i varierad utsträckning. De bör också arbeta med uppgifter som 

inte kan jämföras med varandra (Wiliam, 2013, s. 165), detta kan ses vara problematiskt i 

vissa fysiska aktiviteter samtidigt som lärarna kan främja en sådan undervisning om de har 

kunskaperna. I den undervisning som Lärare C bedriver används mätning. Observationerna 

visar att eleverna jämför dem mätbara prestationer med varandra. Med andra ord är detta en 

påverkansfaktor till att självbedömning inte främjas i undervisningen. Till skillnad från 

tidigare studier (Ehrnholm, 2013, s. 2; Hay, 2006, s. 318) kan det ses att kamratbedömning 

och självbedömning inte är vanliga redskap som används i de undersökta lärarnas 

undervisning. En av de Irländska studierna visade att lärarna upplevde eleverna som positivt 

engagerade eftersom de fick ta ett större ansvar för sina studier (MacPhail & Halbert, 2010, s. 

36). Att lärarna i denna studie inte uttrycker denna aspekt kan vara beroende av att eleverna 

inte ges fullständiga förutsättningar till att äga sitt eget lärande.  

  Att det är svårare att arbeta med formativ bedömning i röriga aktiviteter som 

lekar och bollspel är en åsikt som Lärare B och C har framfört. Tidigare forskning har visat att 

lärare måste medvetandegöras och tränas i ett formativt arbetssätt för att kunna använda det 

som en naturlig del i undervisningen (Black & Wiliam, 1998, s. 11). Därför kan frågas om 

lärarna behöver mer träning och kunskaper i att arbeta med formativ bedömning i de röriga 

aktiviteterna? Lärare B är medveten om detta själv. När det kommer till kamratbedömning 

säger hon att det är en aspekt som hon anser svår och som hon behöver öva sig på, för hon 

önskar bli bättre inom detta arbetssätt. Samtidigt kan ses att alla informanterna, även i mer 

strukturerade och ordnade aktiviteter, behöver mer kunskaper och träning. En lösning skulle 

kunna vara att fortbildas inom formativ bedömning. Detta har varit ett förslag i tidigare 

studier där lärare saknat stöd för olika bedömningsredskap (Ní Chróinín & Cosgrave, 2013, 

s.230). Samtidigt upplever inte studiens informanter tidsaspekten som en utmaning, så som 

lärare i tidigare studier upplevt. Tidigare resultat har visat en brist på den tid som är 

nödvändig för att kunna planera en undervisning med grunden i en bedömning för lärandet. 

Däremot ser Lärare C problematiken i att vara ensam lärare med 25-30 elever och kunna se så 
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mycket han önskar. Utifrån de observationer som gjorts kan slutsatsen dras att Lärare B inte 

ser denna problematik då hon oftast undervisar hälften så stora elevgrupper. På den 

observerade lektionen i gymnastik upplevdes att alla eleverna synliggjordes, gavs feedback 

och kunde få individuella utmaningar. Med andra ord de mest nödvändiga aspekterna för att 

lärandet ska ske (Hattie, 2012, s. 28). Trots den bristande tiden, som tidigare studier har 

belyst, finns också åsikterna att en bättre planering innebär en enklare, hanterbar och mer 

organiserade undervisning (MacPhail & Halbert, 2010, s. 36). Detta är något som lärare B 

håller med om då hon har hypotesen att onödigt arbete kan minska och en bättre undervisning 

kan skapas om en bättre planering sker. 

8.1.2. Lärares utvärdering av den formativa bedömningen.  

Ingen av informanterna har belyst aspekten att eleverna ska vara sina egna lärare och att 

lärarna ska vara de lärande i sin undervisning, trots att detta tycks ge störst effekter på 

lärandet (Hattie, 2012, s. 33). Däremot har de alla belyst vikten av att utvärdera den egna 

undervisningen. Lärare B säger att det ingår i lärares yrke att ha kritiska ögon på både 

undervisningen och bedömningen. Att lärare har en kritisk syn på sig själv som lärare och kan 

fråga sig hur de påverkar elevernas lärande anses vara avgörande för att ge eleverna 

förutsättningar till lärande (Hattie, 2012, s. 33). Huruvida informanterna utvärderar med 

kritiska ögon på sig själv är däremot oklart. Eftersom läraren är den som har störst påverkan 

på elevernas lärande kan det ses särskilt viktigt att utvärdera sin egen attityd och sitt 

förhållningssätt till den egna lärarrollen (Hattie, 2009, s. 238; Hattie, 2012, s. 34). Om 

informanterna utvärderar den egna attityden eller lärarrollen har inte framkommit i studien. 

Men antydningar visar att det framförallt är arbetsmetoderna som utvärderas, det vill säga om 

lektionen fungerar. Om eleverna har lärt sig det som ämnades lära är den mest effektiva 

frågan vid en utvärdering av undervisningen (Jönsson, 2013, s. 153). Därför tolkar jag detta 

som att hon utvärderar metoden kopplat till elevernas utveckling mer än den egna lärarrollen. 

Å andra sidan kan det vara svårt att avgöra vilka faktorer som påverkar elevernas lärande i 

positiv riktning (Jönsson, 2013, s. 154). Genom att göra en muntlig utvärdering tillsammans 

med eleverna, som Lärare B gör sporadiskt, kan läraren få en bild av elevernas upplevelser 

(Jönsson, 2013, s. 154). Då Lärare A frågar eleverna om undervisningen i lektionens slut tar 

hon över ordet efter att en elev fått säga sitt. Det innebär att elevernas olikheter och dess syn 

på problem, deras angripande och lösningar inte utnyttjas (Lundahl, 2011, s. 135). Det kan 

också innebära att elevernas prestationer försämras om de inte upplever en meningsfullhet i 

undervisningen (Jönsson, 2013, s. 163), missnöjet skulle kunna synliggöras genom elevernas 

utsagor. Även autencitet, kognitiv komplexitet, meningsfullhet och elevernas lärande kan 
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missuppfattas (Jönsson, 2013, s. 164). Samtidigt är det viktigt att se till effekten av 

undervisningen och inte enbart det ändamålsenliga, på så sätt bör lärare se till om den 

metoden som användes var den effektivaste (Hattie, 2012, s. 195). Ingen lärare talar heller om 

att utvärdera för att se vilken metod som var effektivast för lärandet. Att använda 

utvärderingen som en vägvisare i resterande undervisning är en aspekt som uppkommer i 

intervjuerna. Det är genom att studera elevernas resultat, prestationer och bedömningar som 

läraren får information kring elevernas lärande. Denna information måste läraren sen 

utvärdera för att kunna förbättra undervisningen (Jönsson, 2013, s. 154).  

  När det kommer till att utvärdera den formativa bedömningen efteråt är det 

ingen av lärarna som ser som en självklarhet. De anser det däremot vara en självklarhet att 

innan bedömningen tänka kring dess validitet, rättvisa och dokumentation. Lärare B brukar 

vid planeringen av bedömningen fråga sig vad som ska bedömas och hur det ska ske. Detta 

innebär att hennes bedömning inte med säkerhet är trovärdig, tillförlitlig eller överensstämmer 

med elevernas kunnande (Pettersson, 2011, s. 39), eftersom hon inte frågar sig själv om hon 

bedömde det som avsågs bedömas, om metoden var relevant och tillförlitligt eller om de 

slutsatser som görs är adekvata och riktiga (Pettersson, 2011, s. 38-39). Varför det kommer 

sig att de i större utsträckning utvärderar den egna undervisningen än bedömningen kan bero 

på otillräckliga kunskaper. Som tidigare undersökningar visat har lärare saknat kunskaper för 

olika bedömningsredskap och getts förslaget om fortbildning (Ní Chróinín & Cosgrave, 2013, 

s.230). Att kunna utvärdera bedömningar tillsammans med andra lärare är en huvudsaklig 

aspekt i lärares arbete (Hattie, 2009, s. 239). Detta är en bit som Lärare B säger sig sakna och 

som både Lärare A och Lärare C uttrycker uppskattning för. Lärare A talar också om rättvisan 

i bedömningen. Hon menar att bedömningen blir rättvis när hon och kollegan pratar och 

jämför sina bedömningar sinsemellan. Detta är en aspekt som lärare B uttrycker saknad till 

eftersom hon arbetar som ensam lärare inom idrott och hälsa på skolan. Hon menar att hon 

med en kollega inom samma ämne skulle kunna ifrågasätta och diskutera olika metoder och 

dess legitimitet till bedömningen. Att träffa andra lärare och diskutera, utvärdera och fastställa 

den framtida planeringen är en huvudsaklig aspekt i lärarens arbete (Hattie, 2009, s. 239). Den 

lärare som tillsammans med sin kollega diskuterar och jämför bedömningen med sin kollega 

utvärderar tillförlitligheten i bedömningen (Jönsson, 2013, s. 159) framför rättvisan som han 

uttrycker. Denna lärare kan också fastställa att bedömningen är konsekvent (Jönsson, 2013, s. 

159). Han relaterar även denna aspekt till en rättvis bedömning. Här frågar jag mig dock om 

det är den summativa bedömningen han relaterar till? Detta är ingen aspekt som de andra 

lärarna talar om. Alla informanterna följer sina elever från förskoleklass till sexan, detta 
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menar de betyder att det räcker med att observera eleverna för att synliggöra deras lärande. 

Här frågar jag mig hur denna bedömning då blir tillförlitlig? Både Lärare A och C belyser 

vikten av att använda olika metoder för att eleverna ska få möjlighet att visa sina kunskaper 

på fler sätt. Lärare C menar att detta bidrar till att göra bedömningen rättvis medan Lärare B 

talar om att ge alla elever samma förutsättningar. Detta svarar på det Jönsson (2013, s. 162) 

menar, att en viss redovisningsform kan gynna vissa elever men missgynna andra. Därför bör 

eleverna ges fler tillfällen genom olika metoder (Jönsson, 2013, s. 162). Detta ses också vara 

en av lärandets problematik, att skapa pedagogiska metoder som gynnar alla (Säljö, 2000, s. 

24). 

  På vilket sätt elevernas lärande påverkas av att lärarna utvärdera såväl 

undervisningen som bedömningen har informanterna svårt att förklara. Lärare C menar att 

eleverna själva inte märker det men att han tror att deras lärande ändå påverkas. Till detta 

menar han att deras möjligheter till lärande påverkas av att han vill bli bättre och skapa en 

bättre undervisning. Detta stämmer med att läraren är den som har störst påverkan på 

elevernas lärande (Hattie, 2009, s. 238). Att de blir mer medvetna om betygsättningen är 

också en parallell han drar. Många gånger frågar jag mig om Lärare A och C talar om den 

formativa bedömningen eller den summativa bedömningen. Samtidigt är det användningen 

och effekten av bedömningen som avgör om den är summativ eller formativ (Skolverket, 

2011d). Detta kan också ha med otillräckliga kunskaper att göra, att de inte kan skilja de två 

typerna av bedömningarna åt, att de och jag har olika tankar kring formativ bedömning eller 

att de missförstår frågeställningarna.  

8.1.3 Slutsats 

Studien visar att lärarnas bristande kunskaper kring formativ bedömning begränsar 

användningen i den dagliga undervisningen. Lärarna saknar insikt i de fem 

nyckelstrategiernas innebörder och arbetsmetoder, vilket kan ses vara orsaken till att lärarna 

inte upplever specifika skillnader i elevernas lärande i och med formativ bedömning. Att 

presentera lärandemål, tillåta eleverna att arbeta med återkopplingen samt använda 

kamratbedömning och självbedömning som metod är brister som ses i lärarnas formativa 

bedömningsarbete. Däremot ses lärarna lägga stor vikt i att observera eleverna för att 

synliggöra deras lärande. Resultatet har också visat att lärarnas utvärdering av bedömningen 

är bristfällig. Reflektioner kring hur den påverkar elevernas lärande, om den är giltig, rättvis 

eller tillförlitlig är aspekter som lärarna utvärderar efter bedömningen vid enstaka tillfällen, 

om de ens gör det. Innan bedömningar görs tycks lärarna däremot reflektera över hur dessa 

aspekter ska beaktas i den kommande bedömningssituationen.  
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8.2 Metoddiskussion 
En viktig förmåga som observatören eller intervjuaren bör ha är att kunna uppmärksamma 

tonfall och kroppsspråk (Trost, 2005, s. 112). Eftersom jag saknar både erfarenhet och 

kunskaper i detta kan en brist ses för att göra studien tillförlitlig. Validiteten i studien kan 

kopplas till hur väl intervjuaren kan fånga det mångtydiga och motsägelsefulla i intervjuerna 

(Patel & Davidson, 2011, s. 106), även här saknas kunskaper vilket kan ha påverkat 

validiteten. I en vidare studie skulle fler informanter ha valts ut för att nå en större 

noggrannhet på resultatet. Då skulle också intervjuerna ha sammanfattats skriftligt för att 

kunna låta varje informant godkänna att de uppfattats rätt, på så sätt kan tillförlitligheten i 

studien öka. Att använda observationer som komplement till intervjuerna anses ha gett resultat 

som har stärkt studiens resultat, eftersom resultaten från de olika metoderna har 

sammanställts. Däremot skulle observationerna ha dokumenterats genom videoinspelning för 

att ta tillvara på detaljer, möjliggöra att studera observationerna ett flertal gånger och göra 

resultatet mer tillförlitligt (Bjørndal, 2005, s. 72). En kvantitativ studie valdes bort eftersom 

resultatet spåddes bli smalt och inte uttömmande, i och med att frågeställningarna var stora 

och breda. Det skulle också kunna bli ett större bortfall vid en enkätstudie eftersom det skulle 

krävas mer tid och arbete av informanterna.  
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Bilaga 1- Litteratursökning 
Syfte och frågeställningar: Undersökningen görs för att studera hur lärare i ämnet idrott och 

hälsa arbetar med formativ bedömning i den dagliga undervisningen. 

De frågeställningar som ska undersökas är:  

 Hur använder lärare en formativ bedömning i sin undervisning? 

 På vilket sätt utvärderar lärare den formativa bedömningen i sin undervisning?  

 Vilka sökord har du använt? 

  

Var har du sökt?  

  

 

Sökningar som gav relevant resultat:  

 

 

Kommentarer: 

  

 

Formative assessment, formativ bedömning, physical education, idrott och hälsa, learning, 

bedömning. Assessment for learning, utvärdering.  

Bibliotekskataloger: GIH:s bibliotekskatalog, Ebsco,  

Artikeldatabaser: Ebsco 

Övrigt: Skolverket, Google scholar, Diva 

Ebsco: formative assessment and physical education. 

Skolverket: bedömning 

Google Scholar: Assessment for learning and physical education. 

Internationell forskning relaterad till hur lärare använder formativ bedömning i idrott och 

hälsa och såväl nationell som internationell forskning relaterad till lärarens utvärdering av 

bedömning har visat sig vara svår att finna. Däremot finns mycket forskning om formativ 

bedömning generellt och dess betydelse för lärande.   



 
 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

Intervjuunderlag 

Inledning 

Syftet med studien är att studera hur lärare, i grundskolans tidigare år, i idrott och hälsa 

arbetar med en formativ bedömning i den dagliga undervisningen. Det konkretiseras i 

frågeställningar som rör lärarnas användning av formativ bedömning och hur de utvärderar 

sin undervisning kopplat till en formativ bedömning och elevernas lärande. 

Forskningsetiska principerna. 

Kön: Ålder:  Yrkesverksamma år:  Undervisar årskurs:  Utbildning:  

Intervjufrågor:  

Läraren och den formativa bedömningen:  

1. Har du fått fortbildning inom formativ bedömning? 

2. Vad är formativ bedömning för dig? 

3. På vilket sätt kan du se att en formativ bedömning används i din undervisning? 

4. Kan du se några svårigheter med att arbeta med en formativ bedömning i den dagliga 

undervisningen? 

5. Vilka förutsättningar ges eleverna för att förstå vad de förväntas lära sig?  

6. På vilket sätt får du information om hur eleverna lärt sig det du vill att de ska lära?  

7. Vad har du för tankar kring den feedback du ger eleverna? Vilket syfte har du med 

feedbacken?  Positiv? Justerande? Konstuktiv?  

8. Tillåts eleverna att bli lärande resurser för varandra? Hur?  

9. Hur ser du på elevernas möjlighet att äga sitt eget lärande? Självbedömning – vad jag 

kan- var jag ska- hur jag ska komma dit?  

10. Hur tror du att elevernas lärande påverkas av en formativ bedömning? Konsekvenser? 

Lärarens utvärdering av undervisningen:   

11. Hur utvärderar du din undervisning? Har du några generella strategier?  

12. Vad har du för tankar kring att utvärdera den formativa bedömningen? 

13. Finns det några särskilda aspekter som du anser viktiga att utvärdera relaterat till en 

formativ bedömning? Varför? Validitet? Att det som ska bedömas bedöms?  

14. Vilken betydelse har det för elevernas lärande att du utvärderar både undervisning och 

bedömningen?  

15. Övriga synpunkter och tankar. 


