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Sammanfattning 

Syfte  

Syftet med denna studie är att granska och analysera lärarens syn på formativ bedömning, 

samt bedömningsarbetets giltighet och tillförlitlighet i ämnet idrott och hälsa.  

Frågeställningar 

 Hur tänker lärare i ämnet idrott och hälsa kring formativ bedömning? 

 På vilket sätt synliggörs Wiliams fem nyckelstrategier i lärarens didaktiska 

verksamhet? 

 Hur skapar lärare i ämnet idrott och hälsa en tillförlitlig och giltig bedömning av 

elevers prestation/kunskap?   

Metod 

För att belysa studiens problemområde valdes en kvalitativ ansats. Studiens avsikt är att 

undersöka lärarens syn samt tillämpning av formativ bedömning. Urvalet ur populationen 

motsvarar lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa. Intervjuerna utfördes på avtalad 

tid och plats på respektive skola. Ljudinspelning användes vid samtliga intervjuer för att få 

en ordagrann återgivning av intervjun. Efter varje genomförd intervju transkriberades 

materialet, verbala utsagor överfördes från ljud till text. 

Resultat  

Det framkommer i studien att användnigen av formativ bedömningen skiljer sig åt mellan 

informanterna. Resultatet visar att en av fem informanter arbetar med formativ bedömning 

i form av Wiliams nyckelstrategier. Läraren som använder sig av formativ bedömning är 

den enda som använder metoder där eleven får öva sin förmåga att reflektera över sin 

prestation och kunskap, samt använder sig av effektiv feedaback som för lärandet framåt. 

Informanterna uppfyller vissa grundläggande strategier för att skapa en giltig och 

tillförlitlig bedömning.   

Slutsats  

Enbart en lärare har goda kunskaper inom formativ bedömning, vilket kan beror på att den 

formativa bedömningen betonas allt starkare i dagens läroplan. Den nyexaminerade läraren 

har tilldelats kunskaper inom formativ bedömning på lärarutbildningen. En annan 

förklaring till att så få lärare i studien använder formativ bedömning kan bero på faktorer i 

form av tid, som skapar hinder för skolor och lärare i deras undervisning. 
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1. Inledning 

De olika betygsystemens huvudsakliga syften och funktioner har varierat under åren, vilket 

beror på samhällets och utbildningens behov och villkor (Hult & Olofsson 2013, s. 79). 

Under min skoltid i grundskolan och gymnasiet upplevde jag att betygen enbart användes 

som ett konkurrensmedel när jag som elev skulle ansöka till högre utbildningar. Betygen 

fungerade då enbart som ett urvalsinstrument, vilket gjorde att andra huvudsakliga syften 

och funktioner helt avsaknades. Jag förstod egentligen inte varför jag lärde mig vissa saker 

och vilka målen var. I dagens läroplan betonas elevernas förmåga att bedöma och kritiskt 

granska egna och andras kunskaper.  

Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier. Skolans 

mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa 

egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och 

förutsättningarna (Skolverket 2011a, s. 15) 

Läroplanens mer komplexa mål att främja elevernas kommunikativa utveckling, deras 

kreativitet, ansvar och inflytande, bidrar till att eleverna blir säkrare och självständigare i 

sin egen lärandeprocess menar Lundahl (Lundahl 2011, s. 9)  

 

Jag kom i kontakt med Dylan Wiliam när jag läste kursen Didaktik II – att dokumentera 

och bedöma kunskapsbildningen, som ingår i det allmänna utbildningsområdet och är 

obligatoriskt för alla lärarutbildningar. Personligen hade jag tidigare inte i min utbildning 

kommit i kontakt med Wiliam. Artikeln Assessment and classroom learning (Black & 

Wiliam 1998) har fått stor uppmärksamhet på grund av de forskningsresultat som 

presenterades gällande formativ bedömning. Black och Wiliam har i sin artikel undersökt 

hur vi som lärare kan förbättra lärandet och bedömningskompetens genom formativ 

bedömning. De betonar vikten i att synliggöra lärandet, för att upptäcka hur och vad elever 

lär sig. Genom att betrakta betygsättningen som en integrerande del av hela 

undervisningsprocessen, bidrar det till att elevers lärande och lärares undervisning 

utvecklas (Wiliam 2014, s. 12-14).  
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2. Bakgrund 

I denna del diskuterars olika historiska och teoretiska perspektiv som påverkat 

kunskapssynen och användning av olika strategier för bedömning i den didaktiska 

verksamheten. Olika nyckelstrategier i formativ bedömning kommer även att diskuteraras, 

samt bedömningens kvalitet utifrån giltighet och tillförlitlighet. 

 

2.1  Bedömning i ett historiskt perspektiv 

Kunskapssynen i den svenska skolan har genomgått förändringar, vilket har skapat nya sätt 

att se på bedömning. Olika metoder har utformats för att kunna stödja elevernas lärande på 

ett effektivt sätt genom olika bedömningsformer (Korp 2011, s 11-12).  

Behaviorismen var den ledande inlärningsteorin till slutet av 1970-talet, som hade stort 

inflytande gällande skolans kunskapsbedömning. Denna teori utgår från en bild av eleven 

som ett tomt kärl, som ska fyllas med kunskap. Lärarens uppdrag var att förmedla kunskap 

till eleven, samtidigt som eleven skulle lagra kunskapen. I slutet av 1970-talet började 

komplexa kognitiva processer spela en allt större roll i undervisningen, vilket innebar en 

teoretisk omorientering. Elevers bristande förmåga till självständigt tänkande ledde till att 

den ensidiga och linjära beteendebaserade teorin inte längre var lika användbar. 

Behaviorismen fick därför lämna plats för andra teorier som kognitiva och sociokulturella 

perspektiv, som utformade en mer formativ bedömning (Korp 2011, s. 63). Bedömningen 

av elevernas kunskap kom i och med detta perspektivskifte att ställa nya krav på formerna 

för kunskapsbedömning, samt på elevernas delaktighet i bedömningsprocessen. 

Bedömningen ska ses som en integrerad del av undervisningen och samtidigt stimulera det 

lärande som undervisningen syftar till (Korp 2011, s. 11-12). 

I denna studie diskuteras dessa teorier utifrån ett historiskt perspektiv, eftersom de har 

grundlagt synsätt som fortfarande har genomslagskraft i den svenska skolan. Dessa 

perspektiv och teorier har skapat mönster för olika sätt att tänka, olika sätt att studera och 

olika sätt att samla empirisk data. De har varit betydelsefulla för att beskriva, analysera och 

förklara de frågor kring undervisning och lärande som varit aktuellt i samhället (Rostvall & 

Selander 2008, s. 33). 
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2.2 Bedömning  

Pedagogisk bedömning är ett sätt att tolka elevers prestation i förhållande till någonting. 

Fram till 1994 användes en så kallad normrelaterad bedömning i Sverige, där elevernas 

presationer jämfördes med andra elevers presationer. I dagens mål- och kunskapsrelaterade 

betygsystem ska elevernas prestation jämföras med kunskapskraven i kursplanen. Lärarens 

arbete är att tolka och beskriva elevers prestationer i förhållande till kunskapskraven, för 

att sedan kunna avgöra vilken nivå respektive elev presterar på. (Jönsson 2013, s. 13-14). 

Annerstedt (2002) menar att när vi gör bedömningar innebär det att vi värderar våra intryck 

i relation till någon eller något (Annerstedt 2002, s. 126).  En bedömning kan både vara 

summativ och formativ. Den summativa bedömningen brukar används för att ta reda på om 

eleven har uppnått ett visst mål. Den formativa bedömningen användas för att ge 

information som ger vägledning till eleverna, resultatet används sedan för att kunna 

anpassa eller förändra något (Wikström 2013, s. 59). Wiliam (2014) menar att lärarens 

uppgift är att skapa effektiva lärmiljöer som tydligt visar att elevernas lärande går i rätt 

riktning. Den enda vägen att nå dit är genom bedömning. Bedömning är den centrala 

processen i undervisning för att skapa en effektiv lärmiljö. Genom bedömning synliggör vi 

vad eleverna lärt sig och hur vi bör utforma undervisningen (Wiliam 2014, s. 63-65).  

I översikten ”Svensk forskning om bedömning” diskuterar Forsberg och Lindberg sin syn 

angående omfånget av den forskning som finns gällande bedömning. Författarna menar att 

ur ett pedagogiskt perspektiv kan bedömning betraktas som ett av de system genom vilket 

utbildningen signalerar vilken kunskap som är viktig, liksom hur kunnande kan uttryckas 

och hur kunnighet kan urskiljas och kommuniceras (Skolverket, 2011d). 

 

2.3 Definition av formativ bedömning  

Wiliam och Black (1998) definierar formativ bedömning i artikeln Assessment and 

classroom learning: 

Encompassing all those activities undertaken by teacher, and/or by their students, 

which provide information to be used as feedback to modify the teaching and 

learning activities in which they are engaged (Black & Wiliam 1998, s. 7).  

Detta citat är den ursprungliga definitionen av formativ bedömningen från Black och 

Wiliam. Eftersom den formativa bedömningen har fått en signifikant betydelse för 

elevernas lärande har det uppstått flera olika definitioner av formativ bedömning (Wiliam 

2013, s. 53). Vissa forskare betraktar den formativa bedömningen som en process andra 

som ett verktyg. Bronwen Cowie och Beverly Bell har definierat den formativa 
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bedömningen som den process som lärare och elever under lärandet använder för att känna 

igen och reagera på elevens lärande, för att förbättra lärandet. Andra definierar formativ 

bedömning som ett verktyg som lärare använder för att mäta om eleverna har förstått 

specifika ämnen och färdigheter som de lär ut (Wiliam 2014, s. 53) Forskare som Popham 

och Shepard menar att bedömning för lärande är ett tydligare uttryck, eftersom termen 

formativ kan tolkas på många olika sätt. Denna definitionsfråga gällande formativ 

bedömning eller bedömning för lärande är egentligen oväsentligt menar Wiliam (2013). 

Det som egentligen betyder något är vilka redskap och processer vi värderar (Wiliam 2013, 

s. 54-55). Wiliam (2013) tydliggör begreppet formativ bedömning i sin bok ”Att följa 

lärande – formativ bedömning i praktiken”:  

Bedömning fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas och 

används av lärare, elever eller deras karmater för att besluta om nästa steg i 

undervisingen som förmodligen blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut de 

skulle ha fattat om bevis inte hade funnits (Wiliam 2013, s. 58)  

Citatet innehåller tre nyckelprocesser och tre involverade individer som undervisingen ska 

utgå från för att skapa en formativ bedömning. Nyckelprocessen är att ta reda på var 

eleverna befinner sig i sitt lärande, att ta reda på vart de är på väg och hur man ska komma 

dit. De tre individerna som Wiliam berör innefattar läraren, eleven och kamraten. Dessa 

individer bör samverka i undervisingen för att skapa ett positivt lärande (Wiliam 2013, s. 

60-61). Dessa nyckelprocesser och individer har Wiliam sedan grupperat till fem 

nyckelstrategier, som kommer att förklaras senare i studien. Begreppen formativ 

bedömning och bedömning för lärande kommer att användas i denna studie med samma 

innebörd. 

 

2.4 Bedömning kopplat till styrdokumenten 

I läroplanen för grundskolan gällande bedömning och betyg står det skrivet att  

Betyg uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella 

kunskapskraven som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns 

ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygsteg (Skolverket 2011a, s. 15).  

Betygens roll och funktion är en het politisk fråga, samt varierar beroende på ideologisk 

och politisk ståndpunkt. Vad som är föremål för bedömning och betygsättning är ett mått 

på vilka kunskaper som värdesätts framför andra. Det finns fyra olika skäl till varför vi har 

betyg i den svenska skolan idag. Betyg används som urvalsinstrument, att ge information 
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hur eleven ligger till, att skapa utvärdering och kontroll av vad som sker i undervisingen 

samt som motivationsskapare (Redelius 2010, s. 218-219).  

 

I följande del kommer studien att granska styrdokumenten, samt undersöka om 

dokumenten stödjer den formativa bedömningen med de fem nyckelstrategierna som 

utgångspunkt. I skolans värdegrund står det att skolan ska klargöra för eleverna vilka 

målen för utbildningen är.  Den enskilda skolan ska även vara tydlig i fråga om mål, 

innehåll och arbetsformer. Detta är en förutsättning för elevernas rätt till inflytande och 

påverkan (Skolverket 2011a, s. 5). Ovanstående stycke från skolans värdegrund och 

uppdrag är tydligt kopplat till den första strategin, klargöra, delge och förstå lärandemålet.  

Skolan ska utveckla elevers förmåga att ta personligt ansvar, samt stimulera elevernas 

kreativitet nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva egna idéer och att lösa 

problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att 

arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra (Skolverket 2011a, s. 6). Denna del 

kan kopplas till punkt fyra och fem, aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra 

samt äga sitt eget lärande. Skolans verksamhet måste ständigt prövas, resultaten måste 

följas upp och utväderas och nya metoder ska prövas och utvecklas kontinuerligt. Ett 

sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever (Skolverket 

2011a, s. 8) Denna värdegrund och uppdrag kan anslutas till Wiliams tredje nyckelstrategi, 

att skapa framåtsyftande feedback. 

 

2.5 Strategier för formativ bedömning  

Wilima (2014) har tillsammans med Leahy, Lyon och Thompson utformat fem 

nyckelstrategier för formativ bedömning. Dessa nyckelstrategier ska besvara och 

tydliggöra frågor som: var eleven befinner sig i sitt lärande, vart de är på väg samt hur de 

kommer dit (Wiliam 2014, s. 60ff). I de efterföljande avsnitten kommer nyckelstrategierna 

närmare redogöras. 

 

2.5.1 Klargöra, delge och förstå lärandemål  

En grundpelare för formativ bedömning är att lärandemålen ska vara tydliga för eleverna 

(Grönlund 2010, s. 2) Det mest väsentliga för att förbättra elevers studieresultat är att 

synliggöra lärandet för elever och lärare (Hattie 2013, s. 7). Skolans krav och förväntningar 

måste vara synliga menar Lundahl (2011) för att eleverna i sin tur ska få möjlighet att göra 

sitt kunnande synligt (Lundhal 2011, s. 89) Wiliam poängterar att det är viktigt att elever 
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vet vart de är på väg i sitt lärande och att läraren skapar framstegskriterier för eleverna 

(Wiliam, 2014, s. 85). Flera forskningsstudier har betonat vikten av att elever förstår vad 

de ska lära sig och detta har visat sig vara extra viktigt för lågpresterade elever (Wiliam 

2014, s. 68). Hur ska då läraren förverkliga denna strategi, att klargöra och skapa 

delaktighet i intentionerna med undervisningen och kriterierna för att lyckas i sitt lärande? 

Det första som krävs för att synliggöra skolans mål är att läraren genomför en 

genomgripande tolkning av läroplanen, kursplanen och kunskapskraven. För att sedan 

kunna konkretisera mål och kunskapskrav till undervisningen (Lundahl 2011, s. 90).  

En nyckelkunskap som Wiliam (2014) skriver om är att utveckla lärandemålen 

tillsammans med eleverna, en process som ibland kallas ”medkonstruktion”.  Eleverna kan 

lättare tillägna sig målen, genom att eleverna diskuterar och själva tillämpar lärandemålen 

och framstegkriterierna i sitt arbete (Wiliam 2014, s. 74-75). Lärare och elever får inte 

tappa lektionens mål ur sikte. Det är därför värdefullt menar Hattie (2013) att använda 

”bakåtkonstruktion”, vilket innebär att börja med att förstå slutet och sedan fråga hur man 

ska flytta eleverna från den punkt där de för närvarande befinner sig, till slutpunkten 

(Hattie 2013, s. 153). En annan metod som lyfts fram i forskningen är användningen av 

bedömningsmatriser. Matriserna gör förväntningarna och kriterierna tydliga, vilket stärker 

återkopplingen och möjligheten till självbedömning (Grönlund 2010, s. 2). 

Bedömningsmatriser som är alltför detaljerade kan bli kontraproduktiva menar Wilima 

(2014). Ju tydligare man är med vad man önskar, desto mer troligt är det att man får det, 

men det är mindre sannolikt att det är meningsfullt (Wiliam 2014, s. 76) Lärare ska därför 

undvika alltför uppgiftsspecifika matriser, eftersom fokus då riktas endast på en specifik 

uppgift (Wiliam 2014, s. 78). 

 

2.5.2 Skapa tecken för lärande 

En förutsättning för att skapa tecken på lärande är att designa aktiviteter eller uppgifter där 

eleverna får visa vad de kan, samt att läraren kan avgöra var eleven befinner sig i sitt 

lärande (Wiliam 2014, s. 87) Denna strategi har två syften, dels att ge lärarna information 

om elevens lärande för att kunna ge formativ återkoppling, men också att ge information 

om hur undervisningen fungerat för att kunna göra lämpliga justeringar i sin planering 

(Grönlund 2010, s. 3). För att ta reda på vad eleverna befinner sig i sitt lärande bör läraren 

konstruera uppgifter samt frågor som kan användas formativt. Läraren måste vara 

medveten om att eleverna inte nödvändigtvis lär sig var läraren avser (Wiliam 2014, s 91). 

Läraren måste därför göra avstämningar för att konstatera att eleverna förstått lektionens 
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mål (Lundahl 2011, s. 113). Forskning visar att lärarna som använder formativa strategier 

förändrar frågorna i klassrummet och urvalet av uppgifter så att de verkligen blev möjliga 

att använda i en formativ process (Grönlund 2010, s. 3). Genom att ta skapa synliga tecken 

på lärande blir klassrummet en mer engagerad plats för eleven, där läraren effektivt kan 

anpassa undervisningsen för att gå alla elevers behov till mötes (Wiliam 2014, s. 119). 

 

2.5.3 Framåtsyftande feedback 

Feedback och återkoppling är kärnan i formativ bedömning (Lundahl 2011, s. 127) 

Feedback fungerar formativt endast om eleverna använder den information de får tillbaka 

för att förbättra sin presation. Det är viktigt att ge eleverna recept för framtida åtgärder. 

(Wiliam 2014, s. 134).  Återkopplingen måste därför vara fokuserande, specifik och tydlig 

för att den ska leda till framsteg i lärandet (Hattie 2013, s. 182) För att göra återkopplingen 

effektiv måste läraren ha god förståelse för var eleverna befinner sig och var de förväntas 

vara (Hattie 2013, s. 157). Betyg samt poängsammanställning på uppgifter har en tendens 

att leda till att eleverna jämför sig med varandra och förbiser informationen i bedömningen 

(Lundahl 2011, s. 128). När bedömning betraktas som ett sätt att få återkoppling som får 

lärare att modifiera, stärka eller ändra sina strategier så blir vinsten större än när 

bedömningen enbart ses som ett sätt att informera eleverna om deras nuvarande status. 

Detta menar Hattie är själva kärnan i formativ bedömning (Hattie 2013 s. 182). Målet med 

formativ bedömning är att generera tänkande elever som analyserar och granskar sina svar 

eller arbeten utifrån lärarens kommentarer. Läraren bör därför undvika värderande 

omdömen och istället fokusera på beskrivande omdömen (Lundahl 2011, s. 128). 

Feedbacken ska även vara fokuserad och relaterad till lärandemålet som har delgivits eller 

utformats tillsammans med eleverna (Wiliam 2014, s. 144). 

 

2.5.4 Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra 

Hur kan vi arbete med bedömning som främjar det kollektiva lärandet? Att aktivera 

eleverna som läranderesurser för varandra har visats sig var positivt för elevernas 

motivation, sociala sammanhållning samt deras kognitiva utveckling (Wiliam 2014, s. 

147). Genom att eleverna är olika och angriper och löser problem på skilda sätt kan detta 

utnyttjas i den didaktiska verksamheten (Lundahl 2011, s. 135). Jönsson (2011) poängterar 

att kamratbedömningar har tre stora fördelar. När eleverna bedömer andras arbeten främjas 

deras förmåga att bedöma sin egen förmåga, de kan lättare se styrkor och svagheter i sitt 

eget arbete. Eleverna utgör i många fall bättre resurser för varandra än vad läraren gör, 
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samt att bedöma varandras arbeten skapar en kognitiv förstärkning av det egna lärandet. 

Det krävs att läraren arbetar kontinuerligt med kamratbedömning i undervisingen samt gör 

goda etiska avvägningar. Det är viktigt att eleverna lär sig att ge kommentarer som inte 

sårar kamrater eller på något annat sätt förstör lärandet (Jönsson 2011, s. 138). Hattie 

menar att ett optimalt klassrumsklimat för lärande är ett klimat som skapar en 

förtroendefull atmosfär, ett klimat i vilket man förstår att det är okej att göra misstag, 

eftersom misstag är en väsentlig del av lärandet (Hattie 2013, s. 46). 

 

2.5.5 Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande  

Learning by doing är John Deweys kanske mest kända uttryckssätt. Detta uttryck var som 

argument för en allsidig skola som utvecklade tankeförmågan hos eleverna. Målsättningen 

är att eleverna skall lära sig att göra, veta och förstå. Eleverna ska skapa sitt eget kunnande 

(Säljö 2003. s 73). Den sista och femte strategin handlar om att aktivera eleverna i deras 

eget lärande. Wiliam (2014) menar att läraren spelar en avgörande roll för att skapa miljöer 

där lärandet sker, men det är endast elever som kan skapa lärande (Wiliam 2014, s. 171). 

Om skolan och eleverna ska få möjlighet att arbeta med denna strategi förutsätts det att 

eleverna får en kontinuerlig handledning för att på djupet lära känna läroplanen och 

kursplanens mål (Johansson, 2002, s. 141). Johansson (2002) menar att målen i kursplanen 

bör vara elevernas egendom. Eleverna måste få tillfälle till ständig måldiskussion och 

dessutom tillfälle att med egna ord förklara vad målen innebär (Johansson 2002, s. 148). 

Självbedömningen är ett kraftfullt instrument för att öka elevers prestation samt en 

förutsättning för att elevernas ska ta ett större ansvar och blir mer aktiva i sitt eget lärande 

(Wiliam 2014, s. 160) Elever som tidigt upplever att de har svårt i skolan formar sin 

skolvardag, så att de undviker utmaningar (Jönsson 2011, s. 146) Det är särskilt viktigt för 

dessa elever som är vana att misslyckas, att kritiskt reflektera över sitt eget lärande. Det tar 

tid att utveckla sådana färdigheter och det är även känslomässigt laddat (Wiliam 2014, s. 

171). En viktig faktor är den miljö som finns på skolan. Det sociala klimat som råder på 

skola, det vill säga i vilken omfattning eleverna känner sig trygga, sedda och respekterade 

spelar en avgörande roll (Johansson 2002, s. 141)  
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2.6 Bedömningens tillförlitlighet och giltighet  

Två grundläggande begrepp gällande bedömning är giltiget och tillförlitlighet (Lundgren & 

Säljö 2014, s. 580). Dessa begrepp är nödvändiga för att bedömningar ska vara etiskt 

försvarbara och pedagogiskt brukbara (Lundgren & Säljö 2014, s. 582). Dessa begrepp 

även kallad validitet och reliabilitet kommer att förklaras tydligare nedan. 

 

2.6.1 Tillförlitlighet - reliabilitet 

Tillförlitlighet handlar om att inte låta slumpen få allt för stor inverkan på resultatet, 

gällande bedömning handlar om att pricka in så noga som möjligt var på kartan eleven 

befinner sig. För att bedömning ska vara meningsfull måste den innehålla någon grad av 

tillförlitlighet. Däremot kan tillförlitligheten tillåtas vara olika hög beroende på hur 

informationen ska användas. Bedömningen kan aldrig bli helt perfekt, eftersom det inte 

finns en objektiv sanning om hur en människans kunskap ser ut. Det finns en mängd 

felkällor som kan påverka bedömningen och göra den mer eller mindre tillförlitlig (Jönsson 

2011, s. 64-65) Ett naturligt sätt att öka tillförlitligheten vid bedömning är att använda flera 

olika bedömningar som riktar sig mot samma förmåga (Jönsson 2013, s. 67). Enstaka 

mätningar är mer sårbar och blir därför problematiskt i fråga om tillförlitlighet (Wikström 

2013, s. 41). Tillförlitligheten gynnas även av detaljerade bedömningsanvisningar och 

konkreta exempel eller beskrivningar på elevprestationer av olika kvaliteter. Felkällor i 

lärarens bedömning kan motverkas genom träning, samarbete och diskussioner med andra 

lärare (Jönsson 2013, s. 86). Om bedömningen ska vara tillförlitlig krävs det att olika lärare 

gör samma bedömning av vilken grad av kunskaper en elev har. För att nå en enhetlig och 

tillförlitlig bedömning krävs det att lärare för gemensamma samtal kring hur 

kunskapskraven ska tolkas (Skolverket 2012e, s. 4). 

 

2.6.2 Giltighet - validitet 

Giltighet handlar om att försäkra sig om att informationen är lämplig utifrån det man vill 

bedöma, mäter provet det man ville att det skulle mäta? (Jönsson 2013, s. 69. Det mest 

grundläggande för en hög giltighet är att de uppgifter elever får och att de bedömningar 

som görs överensstämmer med kunskapskraven (Skolverket 2012e, s. 4) Begreppet 

validitet är mer komplext än begreppet reliabilitet. Det har gjorts flera vetenskapliga 

artiklar och böcker kring begreppets innebörd och de har även presenterats olika modeller 

för vad man ska ta hänsyn till när man undersöker validiteten (Wikström 2013, s. 44).  
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Kanes validitetsprocess kommer att redovisas senare i studien under teoretiska 

utgångspunkter. För att insamla en korrekt och lämplig information om var eleven befinner 

sig i förhållande till kursplanen, måste bedömningen vara valid. Bedömningens validitet 

gynnas genom att planera sin bedömning på förhand, bedöma varje förmåga med flera 

olika bedömningsformer samt skapa stöd av tydliga bedömningsanvisningar (Jönsson 

2013, s. 86). 

 

3. Forskningsöversikt 

I denna del sammanfattas den forskning som har haft betydelse gällande den formativa 

bedömningens inverkan i den didaktiska verksamheten. Bedömningens giltighet och 

tillförlitlighet utifrån tidigare forsking kommer även att diskuteras.   

 

3.1 Forskningsöversikt av formativ bedömning 

I forskningen delas bedömningen in i summativ och formativ. Den summativa 

bedömningen sammanfattar elevernas kunskapsnivå i förhållande till något kriterium. 

Formativ bedömning syftar till att utveckla elevernas kunskaper, men även lärarens 

undervisning under själva utbildningsprocessen (Lundahl 2011, s. 11). Den formativa 

bedömningen har sitt ursprung från kognitiva och konstruktivistiska teorier om lärande.  

Roos och Hamilton (2005) beskriver den formativa bedömningens historiska och teoretiska 

ursprung som kan spåras tillbaka till 1930- och 1940-talen (Ross & Hamilton 2005, s. 7). 

Första gången termen formativ bedömning används var 1967 av Michael Scriven för att 

beskriva vilken roll utväderingen kunde spela för den pågående förbättringen av 

undervisningsplanen (Wiliam 2014, s 49). Artikel ”Assessment and classroom learning” 

(1998) fick stor vetenskaplig uppmärksamhet, vilket var betydande för den formativa 

bedömningens utveckling. Den brittiska forskningsgruppen publicerade senare ”Inside the 

black box, raising standards through classroom assessment”. Black och Wiliams (2010) 

poängterar att många länder behandlar klassummet som en svart låda, genom att fokusera 

på input eller output i utbildningssystemet har man åsidosatt det som händer i klassrummet 

(Black & Wiliam 2010, s. 81) Klassrummet är det viktigaste området att fokusera på om 

man vill höja resultatet i skolan. Det är i klassrummet som lärandet sker och där resultatet 

skapas. Vet man inte vad som sker i klassrummet går det heller inte att se några samband 

mellan det man stoppar in i lådan och det som kommer ut (Lundahl 2011, s. 52). How can 

anyone be sure that particular set of new inputs will produce better outputs if we don´t at 
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least study what happens inside? (Black & Wiliam, 2010, s. 81). Studien bygger på en 

genomgång av 580 artiklar och kapitel, där Black och Wiliam genomför en omfattande 

kartläggning av forskningslitteraruren. Författarna ställde tre frågor till 

forskningslitteraturen  

1. Finns det bevis för att formativ bedömning förbättrar och höjer standarden? 

2. Finns det bevis för att det finns utrymme för förbättring? 

3. Finns det bevis om hur man kan förbättra formativ bedömning? 

Svaret på de tre frågorna ovan blev helt klart ja (Balck & Wiliam 2010, s. 82). Resultatet 

av studien visar att formativ bedömning skapar bättre lärande för eleverna och ett ökat 

studieresultat (Black & Wiliam 2010, s 83). Dessutom visar deras studie att lärarens 

bedömningskompentens utvecklas med hjälp av formativ bedömning (Lundahl 2011, s. 

53). Studien visar att förbättrad formativ bedömning hjälper lågpresterade elever mer än 

andra studenter. Motivation och lusten för skolan ökar för både elever och lärare, eftersom 

underviningen blir mer givande när lärandet hamnar i första rummet. För att den formativa 

bedömningen ska leda till positiva resultat måste eleverna involveras, bedömningen måste 

vara framåtsyftande samt främja elevernas självkänsla (Black & Wiliam 2010, s. 83).   

 

3.2 Formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa 

Implementing formative assessment in primary physical education: Teachers perspective 

and experience (2011) är en irländsk studie av Ni Chróinin och Cosgrave som belyser 

lärarens formativa bedömningsarbete och effekterna på elevernas lärande. Resultatet visar 

att tillämpningen av och olika formativa bedömningsstrategier förbättrar kvaliteten på 

idrottsundervisningen och elevernas lärarande. Olika bedömningsstrategier i 

undervisningen skapar även positiva upplevelser för både lärarna och eleverna, lärarna 

upplevde att eleverna lärde sig mer. En utmaning som lärarna upplever är att formativ 

bedömning är relativt tidskrävande, samt att planera undervisning där bedömningen ska 

inkluderas och att samtidigt anpassa bedömningen utifrån olika åldrar och förmågor. 

Studien belyser att lärarna behöver stöd med olika bedömningsredskap.  Den 

grundläggande lärarutbildningen bör lägga större vikt vid metoder för bedömning i ämnet 

idrott (Ni Chróinin & Cosgrave 2011, s. 230-231). 

MacPhail och Halbert har även gjort en studie angående lärares formativa 

bedömningsarbete. Denna studie uppkom som ett svar på ett upplevt behov av pedagogisk 

litteratur inom ämnet idrott, med fokus på formativ bedömning och effekterna på elevernas 

lärande (MacPhail & Harlbert 2010, s. 23). Studien visar att kvaliteten på elevernas lärande 
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i ämnet idrott förbättras genom formativ bedömning. Eleverna uppskattade att de fick ta ett 

större ansvar över sitt eget lärande. Genom att tydliggöra lärandemålet för eleverna kunde 

lärarna fokusera på vägen till målet, samtidigt som eleverna fick en tydligare bild av vägen 

till målet. Användning av återkoppling i den didaktiska verksamheten ökade elevernas 

engagemang under idrottslektionerna. Lärarna i studien upplever att formativ bedömning 

är tidskrävande, men de är samtidigt eniga om att standarden på undervisingen förbättras 

avsevärt. Bättre planering leder till att undervisningen blir lättare att organisera och hantera 

menar lärarna (MacPhail & Harlbert 2010, s. 36). 

 

3.3 Vikten av hög tillförlitlighet och giltighet 

Tobias Janssons studie ”Vad kommer på provet?” har han analyserat lärares prov för att se 

vilka kunskapsformer som testas på prov. I studien framkommer det att proven innehåller 

minnesfrågor men även andra kunskapsformer där eleverna ska visa förståelse eller 

förmåga att analysera. Andelen minnesfrågor och frågor med andra kunskapsformer 

varierar mellan olika lärares prov vilket enligt Jansson kan medföra att bedömningen inte 

blir likvärdig. Studien visar även att proven används främst summativt för att skapa 

underlag vid betygssättning (Skolverket, 2011c). Det finns en tydlig överensstämmelse 

mellan hur lärarna förklarar skillnaden mellan de olika betygen och vad betygskriterierna 

uttrycker. Det saknas däremot en tydlig koppling mellan kursmålen och lärarens prov 

(Jansson 2011, s. 140) Sammantaget visar studien att lärarnas prov inte helt 

överensstämmer med de betygskriterier som de är tänkta att testa. Detta gäller både om 

proven jämförs med själva betygskriterierna och om de jämförs med lärarnas egen 

beskrivning av betyg. Studien förstärker tidigare forskning med den problematik som finns 

gällande likvärdigheten i lärares betygsättning och bedömning. Detta innebär att elevers 

betyg sätts på olika grunder, eftersom den variation som finns i lärarnas prov innebär att 

eleverna testas på olika kunskaper beroende på vilken lärare de har (Jansson 2011, s. 141). 

Redelius poängterade att lärare i idrott och hälsa har svårt att i ord formulera vilka 

kunskaper eleverna ska tillägna sig, vilket innebär att ämnets kunskapsmål inte utgör den 

självklara referenspunkten vid bedömning av eleverna (Redelius 2007, s. 217). Forskning 

visar att lärare inte sätter betyg på samma grunder och utifrån likvärdiga kriterier, vilket är 

problematiskt när det gäller elevers rättssäkert. Dagens betygsystem bygger på att lärare 

har kompetens att tolka och konkretisera de nationella målen och betygskriterierna, vilket i 

sin tur bygger på att lärarna får fortbildning, stöd och vägledning (Redelius 2007, s. 223). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Valda teoretiska utgångspunkter till denna studie är den sociokulturella teorin, 

läroplansteorin samt Kanes validitetsmodell. Dessa teorier kommer att vara vägledande 

genom hela studien och användas för att utforma analyser av den insamlade empirin och att 

tolka den.  

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv på formativ bedömning 

Den sociokulturella traditionen har sitt ursprung i Lev Vygotskijs arbete om utveckling, 

lärande och språk (Lundgren & Säljö 2014, s. 297). Detta perspektiv utvecklas på 1920-

talet, men som sedan mer eller mindre försvann på grund av behaviorismen som hade stort 

inflytande och trängde ut alla andra sätt att se på lärande (Lundgren & Säljö 2014, s. 306). 

Både i Sverige och internationellt har diskussioner om betyg och bedömning fått en ökad 

fokusering gällande bedömningens roll i lärprocessen. Elevers delaktighet i bedömningen, 

dokumentation av lärande och fortlöpande bedömning har fått en allt större betydelse i 

bedömningsprocessen. En koppling finns till det sociokulturella perspektivet på lärande där 

interaktion och kommunikation är nycklar till lärande och utveckling. Det sociokulturella 

perspektivet på lärande förändrar bedömningens praxis mot en mer rörlig och 

samarbetsinriktad verksamhet, där bedömningens roll i undervisningssituationen betonas 

liksom vikten av att både lärare och elever är delaktiga i bedömningen (Skolverket 2010b). 

Enligt detta perspektiv är det lärarens uppgift att definiera elevens kunskapsmässiga 

position och att sedan kunna ge tydliga stödinstruktioner för att skapa en god 

lärandeprocess. Vygotskijs teori om proximala utvecklingszoner betyder att läraren 

introducerar uppgifter som är relaterade till elevens mognad och kunskapsnivå (Korp 2011, 

s. 67).  Lärandet sker i ett samsspel mellan elever och lärare, där de tillsammans löser 

uppgifter som de har ett gemensamt intresse av (Korp 2011, s. 69). Vygotskij skriver i ett 

avsnitt 1926, ”för dagens undervisning är det inte så viktigt att lära ut en vis mängd 

kunskap som att utbilda förmågan att skaffa sig dessa kunskaper och använda dem”. Denna 

text kunde varit hämtad ur den senaste svenska läroplanen. Vygotskij skriver även om 

vikten att medvetandegöra målen för inlärningen för eleverna, vilket är ännu en fras som 

tydliggör hur hans tankegångar har letat sig in i de svenska styrdokumenten (Bjärvall, 

2014, s.77) 
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4.2 Läroplansteorin 

Hur ska vi organisera vårt vetande – så att vi kan lära ut det?  Detta är läroplansteorins 

grundläggande fråga. Utbildningens innehåll och utformning hänger ihop med samhällets 

ekonomiska, kulturella och sociala struktur (Lundgren & Säljö 2014, s. 141). 

Undervisningen och dess utformning styrs av olika processer, vilket Linde behandlar med 

begreppen formulering, transformering och realisering. De beslut som påverkar 

undervisningens utformning och innehåll styrs av formuleringsarenan, 

transformeringsarenan, där skilda aktörer tolkar läroplanen, samt på realiseringsarean där 

själva verkställandet av undervisningen behandlas mer eller mindre enligt läroplanen 

(Linde 2006, s 56). När det kommer till lärarens beslut om undervisingens innehåll och 

utformning poängterar Linde att det inte alltid överensstämmer med läroplanen. Lärarna 

tolkar läroplanen beroende på egna intentioner, rutiner och repertoarer, vilket skapar både 

tillägg och fråndrag av den formulerade läroplanen (Linde 2006, s. 18). Lärarens inflytande 

och möjlighet att välja innehåll utifrån de nationella målen ökades stegvis under 1970-talet 

(Lundgren & Säljö 2014, s. 220). Linde har observerat klassrumsinteraktionen i 

östafrikanska länder. Det genomgående mönstret i underviningen är att läraren läser 

lärobokstexter innantill och därefter ställer frågor till eleverna, som sedan exakt ska återge 

text som läraren läst. Denna metod avspeglas från den svenska skolhistorian med 

katekesläsningen. Syftet med denna metod var att skola folket i den rena lutherska läran 

utan tillägg eller från val (Linde 2006, s. 68-69). Eleverna ska inte tänka, pröva eller 

granska självständigt utan lära in och acceptera (Linde 2006, s. 72). De ramar som tidigare 

styrde undervisningsprocessen har försvagats genom decentralisering och målstyrning 

(Linde 2006, s. 71). Elevernas ökade inflytande har spelat en allt större roll i den didaktiska 

verksamheten. I den moderna undervisningen ska eleverna öva upp sin förmåga att tänka, 

kritiskt granska, självständigt lösa problem, söka relevant kunskap och utveckla sin 

kreativitet (Linde 2006, s. 72). Linde menar att lärandet inte är att fylla på med ytterligare 

kunskap, utan dess innebörd är att erövra nya och mer avancerade tankeformer, det vill 

säga att omstrukturera sitt tänkande (Linde 2006, s. 73).  

 

4.2.1 Ramfaktorteori  

Läroplansforskningen använder ramfaktorteorin för att studera relationen mellan resultat, 

undervisningsförlopp och begränsade yttre betingelser (Linde 2006, s.15). Denna teori 

utvecklas av Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren. Lundgren menar att ramfaktorer är 

faktorer som begränsar, bestämmer undervisningsprocessen samt skapar ett samband 
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mellan pedagogiska ramar, processer och resultat. Dessa ramar styr undervisingen 

samtidigt som ramarna ger uttryck för samhällets behov och krav på utbildningen. Jansson 

skriver i sin studie att interna och externa faktorer kan påverka lärarens bedömning. De 

interna faktorerna så som lärarens kunskaper inom ämnet, pedagogik, deras förväntningar, 

förhållningssätt och liknande kan påverka bedömningen. De externa faktorerna kan vara 

föräldrars inflytande, politiska beslut, förhållandet i klassrummet och elevernas tidigare 

erfarenheter. Dessa faktorer menar Jansson påverkar lärarens bedömningsbeslut och kan 

ses som ramar inom vilken bedömningar görs (Jansson 2010, s.30) 

Jansson tar upp de administrativa ramarna som handlar om skolans organisation. En viktig 

faktor för lärares arbete är tid. Den decentraliserade och målstyrda skolan har inneburit 

ökat friutrymme för lärarna, men detta har även resulterat i större arbetsinsatser. Det ökade 

behovet av dokumentation och individualisering medför att lärarna känner sig stressade, 

vilket även begränsar utrymme för att planera mer avancerade bedömningar (Jansson 2010, 

s. 32-33). De organisationsrelaterade ramarna handlar om relationerna lärare emellan och 

relationerna mellan lärare och elever. En viktig ram är kollegorna, vilket inkluderar samtal 

och samarbete mellan lärare emellan. Jansson menar att samverkan mellan lärare kring 

betygsättning är ovanligt, även om det blir alltmer av samarbete i till exempel arbetslag 

(Jansson 2010, s. 33) 

 

4.3 Kanes validitetsmodell 

Michael Kane är en viktig person inom validitetsteorin. Kane undersökte 

valideringsprocessen, gällande bedömningens giltighet (Wikström 2013, s. 50). Kane 

menar att det krävs en trovärdig tolkning av vad resultatet från bedömningen representerar, 

för att kunna dra en slutstas om elevers kunskap vid det aktuella bedömningstillfället 

(Jönsson 2013, s. 60). Tolkningen delas in i tre led, observation av prestation, omdöme på 

enskilda uppgifter samt flera likartade uppgifter. I det första ledet observeras elevernas 

prestation, som kan var skriftlig, muntlig eller skapande. Den observerade prestationen ska 

sedan tolkas för att kunna ange elevens kunskapsnivå. Trovärdigheten i tolkningen beror 

på hur tydliga bedömningskriterierna är och hur de tillämpas. I det andra ledet handlar det 

om att tolka och utveckla bedömningstillfället, hur man kan byta ut de specifika 

uppgifterna mot andra likvärdiga uppgifter. Genom att använda flera uppgifter som prövar 

samma förmåga skapas bättre underlag för en valid tolkning (Jönsson 2013, s. 60-61). Det 

tredje ledet handlar om att undersöka i vilken grad provet verkligen ger den information 

som fastställts i det första ledet (Wikström 2013, s. 51). Tolkningen handlar om hur 
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resultatet från det specifika bedömningstillfället är giltigt även under andra förhållanden. 

Tolkningen är mer trovärdig ju bättre överrensstämmelsen är mellan bedömningen och den 

förmåga som ska prövas (Jönsson 2013, s. 61). Autentisk bedömning innebär att 

bedömningen ger eleverna relativt fria tyglar när det gäller att lösa eller besvara uppgifter. 

Uppgifterna strävar mot att efterlikna den komplexitet som finns i verkliga situationer 

(Jönsson 2013, 85). Genom att ge eleverna en autentisk uppgift blir det relativt lätt att mäta 

resultatet från bedömningssituationen till målet. Däremot är det svårt att göra en 

bedömning utifrån de observerade prestationerna, vilket resulterar i att dessa autentiska 

övningar ger låg tillförlitlighet (Jönsson 2013, s. 63). Kanes validitetsmodell är relevant 

vid utförandet av olika bedömningstillfällen, för att beskriva uppgiften samt hur väl 

uppgiften verkligen uppfyller dessa förväntningar (Wikström 2012, s. 52).  

 

5. Syfte 

Syftet med denna studie är att granska och analysera lärarens syn på formativ bedömning, 

samt bedömningsarbetets giltighet och tillförlitlighet i ämnet idrott och hälsa.  

 

5.1 Frågeställningar 

 Hur tänker lärare i ämnet idrott och hälsa kring formativ bedömning? 

 På vilket sätt synliggörs Wiliams fem nyckelstrategier i lärarens didaktiska 

verksamhet? 

 Hur skapar lärare i ämnet idrott och hälsa en tillförlitlig och giltig bedömning av 

elevers prestation/kunskap?   

 

6.  Metod 

I denna del kommer val av metod beskrivas, samt hur den kvalitativa studien planerades 

och genomfördes med samtliga informanter. Urvalet ur populationen kommer att redovisas 

och beskrivas. De forskningsetiska kraven kommer även att redogöras.  

 

6.1 Val av metod 

Studiens avsikt är att undersöka lärarens syn på formativ bedömning utifrån Wiliams fem 

nyckelstrategier. Studien eftersträvar även att undersöka bedömningsarbetets giltighet och 

tillförlitlighet i ämnet idrott och hälsa i grundskolan. För att belysa detta problemområde 

valdes en kvalitativ ansats i studien. I en kvalitativ studie undersöks vanligen avgränsade 
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och specifika miljöer, där målet är att ge en helhetsbeskrivning av processer och särdrag i 

dessa miljöer (Repstad 2007, s. 23). I denna studie genomförs kvalitativa intervjuer med 

lärare, som är ansvariga för den didaktiska verksamheten i ämnet idrott och hälsa. 

Intervjuerna utförs för att kartlägga och presentera hur lärare i ämnet idrott och hälsa 

tänker kring formativ bedömning. Bjørndal menar att intervjuer är ett bra sätt att ta del av 

informantens tankar och upplevelser, samt att närma sig personens perspektiv. Eventuella 

missförstånd kan redas ut, eftersom informanten kan bekräfta och tydliggöra sina åsikter 

och tankar (Bjørndal 2009, s. 90). I studien används standardiserade intervjuer med öppna 

frågor och svar. Denna intervjuform består av ett fast antal frågor som sedan ska besvaras i 

ordningsföljd (se bilaga 1), samtliga frågor som ställs och de svar som återges är av öppen 

karaktär. För att sedan kunna jämföra svaren som de olika informanterna ger (Bjørndal 

2009, s. 92). 

 

6.2 Urval och avgränsning 

Valet av informanter gjordes utifrån bekvämlighetsprincipen, eftersom samtliga 

informanter var sedan tidigare kända för mig. Fem intervjuer genomfördes på två utvalda 

skolor i skilda kommuner för att få en ingående analys. Urvalet ur populationen motsvarar 

lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Det finns skillnader i urvalet 

gällande informanternas ålder, kön samt antal år inom yrket. Urvalet består av fem 

informanter, tre kvinnor och två män. Enligt konfidentitetskravet ska all information lagras 

och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av 

utomstående (Vetenskapsrådet etiska regler, s. 12). Samtliga informanter presenteras med 

ett kodnamn A, B, C, D och E. Lärare A och B arbetar på en innerstadsskola i Stockholm 

och har studerat på lärarhögskolan i Stockholm, med inriktning idrott och hälsa. De har 

arbetat som lärare i sju respektive åtta år och de undervisar elever i de äldre åldrarna. 

Lärare A, kvinna 30 år och lärare B, man 33 år. Lärare C har arbetat som lärare i två år och 

är utbildad idrottslärare på Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm. Lärare C är 27 år 

och arbetar med elever i de äldre åldrarna på en innerstadsskola i Stockholm. Lärare D och 

E arbetar som lärare i en liten stad i Dalarna. De är utbildade på Dalarnas högskola med 

inriktning idrott och hälsa. Lärare D är man, 34 år och har arbetat som lärare i tio år och 

undervisar elever i de yngre åldrarna. Lärare E är kvinna, 45 år och har arbetat som lärare i 

femton år och undervisar elever i de yngre åldrarna.   
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6.3 Genomförande 

Det valda problemområdet undersöktes med hjälp av tidigare forskning, artiklar och 

litteratur, för att sedan kunna utforma problemformuleringar. Studiens syfte samt 

frågeställningar utformades för att strukturera och begränsa forskningsområdet.   

Samtliga informanter tillfrågades via telefon och mail, där de även informerades om 

studiens innehåll. När intervjupersonerna valde att delta i studien bokades intervjuerna in 

på respektive lärares skola. Intervjufrågorna utformades utifrån studiens syfte och sedan 

ställdes frågor inom ramen för problemområdet. De utarbetade och strukturerade 

frågeschemat som användes vid intervjuerna har utprövats i förväg, vid en så kallad 

pilotintervju (Repstad 2007, s 86-87). Intervjuerna genomfördes på avtalad tid i mindre 

grupprum, för att skapa en lugn avskärmad miljö. Ljudinspelning användes vid 

intervjuerna, efter informanternas samtycke. Samtliga intervjupersoner informerades om 

att inspelningarna kommer att raderas när studien är avslutad och att det inte finns någon 

risk för att de kommer på villovägar. Repstad (2007) menar att finns många fördelar med 

att banda intervjuerna. Vid analysfasen är det en stor fördel att ha en ordagrann återgivning 

av intervjun, utan filtrering som anteckningar och minne innebär (Repstad 2007, s. 93-94). 

Anteckningar fördes även under intervjuerna för att notera speciella kommentarer, egna 

reflektioner eller något som skulle tas upp senare under intervjun (Bjørndal 2009, s. 98). 

 

6.4 Databearbetning  

För att kunna anlysera den insamlade datan från intervjuerna behövde materialet 

genomarbetas. Efter varje genomförd intervju transkriberades materialet, för att sedan 

kunna skapa en struktur av den insamlade datan. Intervjuerna återgavs ordagrant, verbala 

utsagor överfördes från ljud till text (Bjørndal 2009, s 86). För att organisera, tematisera 

och analysera studiens material valdes en hermeneutisk tolkning. En hermeneutisk process 

handlar om tolkningar, vilket innebär att den nedskriva intervjun granskas ett flertal gånger 

för att försöka få en helhetsbild. Den insamlade datan sorterades utifrån olika 

intervjufrågor, för att sedan skapa en mer reflekterande tolkning av helheten. För att denna 

process ska fungera och skapa ett trovärdigt resultat, bör författarens kunskap om det valda 

ämnesområdet vara mycket god. Eftersom denna process handlar om tolkningar, vilket 

innebär att författaren läser in generella egenskaper och sammanhang i det konkreta 

materialet (Repstad 2007, s. 137). 
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6.5 Tillförlitlighetsfrågor 

En viktig del av dataanalysen består av att inta ett kritiskt förhållningssätt när det gäller 

kvaliteten på den forskning som man utfört. Datainsamling, bearbetning, analys och 

tolkning bör därför göras på ett självkritiskt sätt vid en kvalitetsbedömning (Repstad, 2007, 

s. 153). Inom den kvalitativa forskningen används begreppen trovärdighet och rimlighet. 

Med trovärdighet övertygas läsaren om att forskningen har utförts på ett 

förtroendeingivande sätt. Rimlighet handlar om hur exakt och väl mätinstrumenten 

fungerade, huruvida man lyckats mäta det man velat mäta (Repstad, 2007, s. 151-152). För 

att skapa en god rimlighet har författaren ständigt granskat och ifrågasatt den information 

som man tagit del av och de analyser som utvecklats (Dimenäs 2008, s. 151). Under 

forskningsprocessen har delresultat även presenteras för gruppdeltagare och en handledare. 

Detta för att få värdefulla synpunkter och samtidigt diskutera olika dilemman som har 

uppkommit under processen gång. För att skapa en god trovärdighet utforskades det 

aktuella problemområdet noggrant för att sedan kunna skapa en god överblick av området. 

För att belysa detta problemområde valdes en kvalitativ ansats i studien, där de utvalda 

intervjupersonerna har erfarenhet och kunskap av det område som man valt att behandla 

(Dimenäs 2008, s. 49). Ljudinspelning användes för att ytterligare förbättra trovärdigheten, 

för att få intervjupersonernas egna ord (Dimenäs 2008, s. 232). Resultatet av studien har 

jämförts med tidigare forskningsresultat för att eventuellt ge bättre underlag för ett 

ställningstagande för hur pass allmängiltig denna studies resultat är (Bjørndal 2009, s. 

115). 

 

6.6 Etiska aspekter 

Studien har utgått från de forskningsetiska principerna inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002). Det grundläggande 

individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskning, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inför 

intervjuerna informerades undersökningsdeltagarna om deras uppgift i studien, samt vilka 

villkor som gäller för deras deltagande. Informanterna upplystes även att deras deltagande 

är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). I 

enlighet med samtyckeskravet inhämtades deltagarnas samtycke, eftersom de som 

medverkar i undersökningen skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på 

vilka villkor de skall delta (Vetenskapsrådet 2002, s. 9-10) Undersökningsdeltagarnas 
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namn har bytts ut för att säkerställa att enskilda människor ej kan identifieras av 

utomstående (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Den insamlad data kommer enbart användas 

för forskningsändamål i enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 14) 

 

7 Resultat och analys 

I denna del kommer den insamlade datan att analyseras samt bearbetas med hjälp av 

utvalda teoretiska perspektiv och teorier. De valda perspektiven som är relevanta för 

studiens syfte, sociokulturellt perspektiv, Kanes validitetsmodell och läroplansteorin – 

ramfaktorteorin.  

 

7.1 Lärarens syn på formativ bedömning 

Informanternas syn på formativ bedömning skiljer sig åt. Lärare A förstår inte begreppet 

formativ bedömning och dess betydelse. Begreppet formativ bedömning förklaras och 

ställs i kontrast till summativ bedömning för att skapa en förståelse av de båda begreppen. 

Lärare A säger ”Jag kan ärligt säga att jag inte använder mig av formativ bedömning i den 

dagliga undervisingen. Jag ger eleverna återkoppling på prov, sedan går vi igenom 

provsvaren tillsammans på lektionen”. Lärare C menar att formativ bedömning är ett sätt 

att ge feedback till eleverna, eller som hon utrycker sig ”feedforwad”. Feedback ger 

eleverna möjlighet att utvecklas genom konstruktiv kritik på vad de redan gör menar 

Lärare C. Lärare B, D och E betonar även att feedback har en betydande roll inom formativ 

bedömning. Lärare D säger ”det är framåtsyftande, att man försöker ge feedback vad 

eleven gjorde bra och vad kan de tänka på till nästa gång”. Enligt det sociokulturella 

perspektiver är det lärarens uppgift att definiera elevernas kunskapsmässiga position för att 

sedan kunna ge tydliga instruktioner och återkoppling för att skapa en god lärandeprocess 

(Korp 2011, s. 67) Lärare D och E talar om att det är viktigt att eleverna vet vad som ska 

bedömas, samt att eleverna vet skillnaden mellan olika bedömningssteg. De poängterar 

även vikten i att skapen en dialog med eleverna för att skapa en större delaktighet i 

undervisingen. Deras syn på formativ bedömning kan kopplas till det sociokulturella 

perspektivet på lärande, där språket och kommunikation är nycklar till lärande och 

utveckling (Phillips & Soltis 2010, s. 93). Lärare C har läst kurser kring formativ och 

summativ bedömning på lärarutbildning. Lärare B, D och E har läst artiklar och böcker om 

formativ bedömning under sin tid som verksamma lärare. Samtliga informanter i studien 
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poängterar att formativ bedömning är tidskrävande, men att de är överens om att formativ 

bedömning är bra för samtliga elever och deras kunskapsutveckling. Lärare C säger:  

 

I en ideal värld skulle vi använda formativ bedömning varje dag och vi skulle ha de 

senaste verktygen som finns i det allra senaste rönen. Jag tror eleverna svara väldigt 

bra på formativ bedömning. Om man verkligen använder det hela tiden och att det 

blir en kontinuitet. Men sen i realiteten är det jättesvårt att få tid. Formativ 

bedömning kräver tid, engagemang och fortutbildning. Det måste även finnas ett 

kollegialt sammarbete (Lärare C, 2014-12-04). 

 

En betydande faktor för lärarna är tid något som ramfaktorerteorin diskuterar. Ramfaktorer 

är faktorer som begränsar och styr lärarna i undervisningsprocessen (Jansson 2010, s. 30). 

Det ökande behovet av dokumentation och andra administrativa faktorer innebär att 

utrymmet för att planera den formativa bedömningen begränsas (Jansson, 2010, s. 33).  

 

7.2 Lärarens användning av formativ bedömning 

7.2.1 Att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för 

framsteg 

Informanterna i studien är överens om att tydlighet är en viktig faktor för att samtliga 

elever ska förstå lärandemålet. Lärare D poängterar ”genom att bryta ner målet och 

konkretisera det […] att bara berätta det som står gör det svårt för eleverna att förstå”. 

Lärare E säger ”det bästa för eleverna är att ge exempel, det här är ett A, det här är ett C 

och E” Lärare C menar att läraren måste visa och demonstrera vad en komplex rörelse är 

för att eleverna ska förstå innebörden av en komplex rörelse. Vygotskij som är en av 

grundarna till det sociokulturella lärandeperspektivet menade att unga människor lär sig 

genom att iaktta och imitera (Phillips & Soltis 2010, s. 94). Lärare D berättar att han går 

igenom lärandemålet med eleverna, vad eleverna ska arbeta med innan lektionen börjar.  

Wiliam menar att resan till målet kan bli helt förstörd om man talar om för eleverna vart de 

är på väg. Eleverna kan då tappa lusten helt, om de alltid får höra målet i början av 

lektionen (Wiliam 2013, s. 73).  

Ingen av informanterna i studien undersöker om eleverna har förstått eller tolkat 

lärandemålet korrekt. Lärare A säger ”det är inget jag kontrollerar utan det ser man när 

man gör praktiska och teoretiska prov”. Lärarna betonar att det är svårt att hinna med, det 

är tiden som inte räcker till. Lundahl menar att lärarna måste använda mer avancerade 
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frågetekniker i undervisingen, för att skapa information om elevernas kunnande och för att 

få reda på om eleverna har förstått undervisningsmålen (Lundahl, 2011, s. 109). 

 

7.2.2 Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och 

inlärningsuppgifter som visar att lärande har skett 

Informanternas metodik inom denna strategi skiljer sig något åt.  Det är enbart en lärare i 

studien som uttrycker att hon använder metoder där eleverna får öva sin förmåga att 

kritiskt granska och utvärdera sin prestation eller kunskap. Lärare C säger:  

Jag arbetar mycket med att eleverna får utvärdera sig själva på papper eller muntligt. 

Jag försöker hitta olika typer av strategier för att deras lärande ska komma fram, 

eftersom de är ju bra på olika saker, vissa utrycker sig jättebra i text andra uttrycker 

sig bra muntligt. De måste ju komma fram även i ett ämne som idrott, där det är lätt 

att vi hamnar i en situation att allt teoretiskt gör vi på papper och så får man det 

avklarat och allt praktiskt då slänger man ut en boll i idrottshallen (Lärare C, 2014-

12-01).  

Genom att bedöma elevernas kunskap med flera olika metoder stärks även bedömningen 

giltighet något som kommer att diskuteras senare i detta kapitel. Läraren C arbetar även 

med loggböcker, där eleverna får svara på frågor, som varför gjorde vi det här, vad är min 

roll och hur hade jag kunnat göra denna övning annorlunda? Eleverna får med denna 

metod reflektera över vad de gör, vilket är en förutsättning för lärande (Wiliam 2013, s. 

145). De återstående fyra lärarna använder enbart formella prov, där eleverna inte får öva 

sin förmåga att självständigt tänka och reflektera över sin egen eller andras prestation. 

Lärare D berättar att han inte har kommit på någon bra metod, där eleverna får resonera 

och diskutera med varandra. Enligt läroplansteorin styrs utblidingens innehåll och 

utformning efter samhällets ekonomiska, kulturella och sociala struktur (Lundgren & Säljö 

2014, s. 220). Fram till 1970-talet var det lärarens uppdrag att förmedla kunskap till eleven, 

samtidigt som eleven skulle lagra kunskapen. I slutet av 1970-talet började komplexa 

kognitiva processer spela en allt större roll i undervisningen. Elevers bristande förmåga till 

reflektion och problemlösning ledde till att den beteendebaserade teorin inte längre var lika 

användbar. Behaviorismen fick därför lämna plats för andra teorier som kognitiva och 

metakognitiva teorier (Korp 2011, s. 63). Denna studie visar tydligt att gammalt tänkande 

ligger kvar på skolan. Detta kan vara en förklaring till att huvudsakliga syften och 

funktioner, så som diskussioner och reflektioner helt avsaknades i informanternas 

planering och undervisning.  
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7.2.3 Att ge feedback som för lärandet framåt 

Samtliga informanter i studien använder positiv feedback för att uppmuntra eleverna, samt 

uppgiftsrelaterade feedback för att korrigera om en övning är rätt eller fel. Wiliam menar 

att formativ feedaback måste utformas så att den leder till framsteg i lärandet (Wiliam 

2014, s. s 134) I enlighet med det sociokulturella perspektivet måste läraren ge tydlig 

handledning för att skapa en god lärandeprocess (Korp 2011, s. 67). Vygotskij menar att 

med rätt anpassade uppgifter och användbar återkoppling får eleverna hjälp med att flytta 

fram gränserna för sin egen förmåga (Korp 2011, s. 12). Enbart en av lärarna i studien 

säger att hon använder framåtsyftande feedback, eleverna ska använda den information 

som de får för att utvecklas. Lärare C säger ”jag använder mig utav 90 procent muntlig 

feedback 10 procent skriftlig feedback […] hur de ska arbeta vidare och utvecklas ännu 

mer”. Lärare E menar att det är svårt att ge alla elever feedback.  

När vi gör individuella uppgifter är det lättare att ge återkoppling […] när vi arbetar 

med lagspel är det svårare att återkoppla och ge feedback till varje person, då blir det 

att den som har utmärkt sig på ett eller annat sätt kan få en återkoppling, men den 

stora massan får ingen återkoppling (Lärare E, 2014-12-09). 

 

7.2.4 Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varnadra 

Informanterna skiljer sig markant åt inom denna strategi. Lärare A menar att 

kamratbedömning, att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra enbart 

stimulera de starka eleverna i klassen ”jag har valt att inte använda mig av 

kamratbedömning”. Lundahl poängterar att det är viktigt som lärare att avdramatisera det 

summativa resultatet, annars finns det risk att det bara förstärker ett ytligt jämförande 

eleverna emellan (Lundahl 2011, s. 144). Vygotskij menade att vi till stor del lär oss av 

varnadra (Phillips & Soltis 2010, s. 93). Tre av informanterna i studien berättar att de 

använder elever som resurser eller som extra lärare. Elever som har kunskap av olika 

områden, övningar eller sporter används i undervisning vid till exempel demonstrationer. 

Lärare C säger:  

För att stimulera de duktiga eleverna och samtidigt de elever som är nybörjare. Jag 

uppmuntrar eleverna att prata och samarbeta med varandra […] det är bra att 

använda den kompetensen som finns i klassen […] för då får vi fler lärare. 

Lärare D poängterar vikten av att eleverna hjälper varandra och inte tvärtom, att klanka ner 

på varandra. Lärare E säger ”det gäller att prata med eleverna om karmatbedömning, så 

att det inte handlar om att kritisera varandra”. Jönsson (2011) betonar vikten av att 
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läraren arbetar kontinuerligt med kamratbedömning, för att eleverna ska lära sig att ge 

kommentarer som inte sårar kamraterna eller på något annat sätt förstör lärandet (Jönsson 

2011, s. 138). 

 

7.2.5 Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

Wilimas sista nyckelstrategi handlar om att aktivera eleverna i lärandeprocessen. Denna 

strategi används enbart av en informant i denna studie. Lärare C använder sig av 

bedömningsmatriser för att eleverna hela tiden ska ha tillgång till målen i kursen, samt hur 

det ligger till i förhållande till målen. Lärare C säger ”jag pratar mycket om förväntningar, 

eleverna får en instruktion och jag förväntar mig att eleverna ska utföra instruktionen”. 

Enligt Lundahl stimuleras eleverna i sitt lärande när de förstår vad de kan lära sig och när 

de får syn på vad de faktiskt lärt sig (Lundahl 2011, 159). Bedömning idag betyder stöd 

och hjälp och inte längre kontroll, för att eleverna ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande 

måste läraren skapa möjligheter så eleverna får bearbeta och förbättra sina arbeten 

(Lundahl 2011, s. 154). De metoder och redskap som majoriteten av informanter använder 

sig av är läxförhör, papper-och-pennor-prov och betyg. Lärare E använder betygen för att 

eleverna ska ta ett större ansvar ”en fördel är betygen i sexan, jag kan prata med både 

4:or, 5:or och 6:or om betyg” De formella skolbedömningarna har vuxit fram för att 

främja i huvudsak utantillkunnande samt för att skapa ett urval till högre utbildningar.  

Dessa formella bedömningar har försökt att kompensera bristande engagemang hos 

eleverna med att skapa en yttre motivation. Yttre motivation i form av piska och morot 

främjar inte den typ av kunskap som efterfrågas i våra läroplaner. Kunskap i den moderna 

skolan är inte längre att känna till ett bestämt urval fakta, utan att kunna söka fakta, kritiskt 

granska, problematisera, kommunicera och skapa nya fakta eller sammanhang. Lundahl 

menar att bedömningarnas syfte att främja urval blir därför mindre central (Lundahl 2011, 

s. 158-159). Bedömningen måste därför fokusera på lärprocesserna likaväl som resultatet 

av lärandet. Detta ställer nya krav på formerna för kunskapsbedömningen och på elevernas 

delaktighet i bedömningsprocessen (Korp 2011, s. 12).  

 

7.3 Lärarens syn på bedömningens tillförlitlighet 

Jönsson skriver om olika grundläggande aspekter för att skapa en tillförlitlig bedömning. 

Detaljerade bedömningsanvisningar, att bedöma samma förmåga flera gånger samt 

samarbeta och diskutera med andra lärare ökar bedömningens tillförlitlighet (Jönsson 

2013, s. 86). Ramfaktorteorin innefattar de organisationsrelaterade ramarna. En viktig ram 
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är kollegorna för att skapa en god tillförlitlighet vid bedömning (Jansson 2010, s. 33). 

Samtliga informanter i studien diskuterar med sina kollegor kring bedömning. Idrottslärare 

för grundskolan i kommunen i Dalarna träffas tre gånger per år för att diskutera 

bedömning. Lärare E säger ”under nätverksträffarna tar vi upp det som är aktuellt kring 

bedömning […]  för att eleverna ska få det bäst och för att vi ska utvecklas i 

bedömningsarbete”. Lärare D berättar:  

Vi försöker ha en sambedömning i kommunen, hela kommunen arbetar tillsammans 

i block […] vi filmar även eleverna när de utför olika övningar, för att alla elever i 

kommunen ska få en så likvärdig bedömning som möjligt (Lärare D 2014-12-09). 

Lärare C säger:  

Tillförlitligheten är svår, det blir ju så att man jämför med eleverna, jag vet att man 

inte ska gör det utan bara jämföra med dokumenten, men det är omöjligt att inte göra 

det för jag måste sätta det i relation till något (Lärare C 2014-12-04). 

Informanterna i studien arbetar i block, vilket resulterar i att läraren inte bedömer samma 

förmåga flera gånger eller vid olika situationer (Jönsson 2013, s. 67). Lärarna i studien 

menar att det handlar om tid och engagemang. 

 

7.4 Lärarens syn på bedömningens giltighet 

Jönsson (2013) tar även upp några grundläggande aspekter för att skapen en giltig 

bedömning.  Bedömnigen ska alltid utgå från kursplanen, endast det som är relevant för 

målet ska tas med i bedömningen samt eleverna kunskap ska helst bedömas med flera olika 

metoder (Jönsson 2013, s. 78). Lärare C berättar att giltighet är otroligt viktigt på hennes 

skola ”vi jobbar väldigt mycket med att läsa kunskapskraven minutiöst, för att det ska vara 

relevant och att vi reviderar och provar. För att öka bedömningens validitet bör läraren 

hela tiden utvärdera och utveckla sin undervisning (Jönsson 2013, s. 167) Lärare A och B 

läser kunskapskraven och syftet med kursen noggrant innan de utformar proven. Lärare C 

använder flera olika bedömningsmetoder för kontrollera eleverna kunskap. Resterande 

informanter i studien betonar att de kan bli bättre på att testa elevernas kunskap med olika 

typer av uppgifter och redovisningsformer. Kanes validitetsmodell understrycker vikten i 

att använda flera uppgifter, som prövar samma förmåga för att skapa ett bättre underlag för 

en giltig bedömning (Jönsson 2013, s. 61) Lärare D och E filmar eleverna för att kunna se 

eleverna utföra olika övningar mer än en gång. I det första ledet för att skapen en giltig 
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bedömning observeras elevernas prestation. Genom att filma eleverna skapas en högre 

trovärdighet i tolkningen av elevernas kunskapsnivå (Jönsson 2013, s. 61). 

 

7.5 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visar tydligt att en av fem informanter i studien arbetar med formativ bedömning 

i form av Wiliams nyckelstrategier. Två av lärarna i studien arbetar delvis med formativ 

bedömning, genom att försöka tydliggöra och kontrisera målen för eleverna och att 

aktivera eleverna till att bli lärande resurser för varandra. De två återstående informanterna 

i studien arbetar inte alls med formativ bedömning. Läraren som använder sig av Wiliams 

nyckelstrategier är den enda som använder metoder där eleven får öva sin förmåga att 

reflektera över sin prestation och kunskap, samt använder sig av effektiv feedaback som 

för lärandet framåt. Ingen av informanterna i studien undersöker om eleverna har förstått 

eller tolkat lärandemålet korrekt. Den stora utmaningen för samtliga lärare i studien är 

tidsaspekten. Det tar tid att planera undervisingen så att den formativa bedömningen 

kommer som ett naturligt inslag i den didaktiska verksamheten (Wiliam 2013, s. 13). 

Bedömningen giltighet och tillförlitlighet är två grundläggande begrepp för att 

bedömningen ska vara etiskt försvarbar och pedagogiskt brukbara (Lundgren & Säljö 

2014, s. 580). Informanterna uppfyller vissa grundläggande strategier för att skapa en 

giltigt och tillförlitlig bedömning. Lärarna arbetar med att bedömningen ska utgå från 

kursplanen och att endast det som är relevant för målet tas med i bedömningen. Att arbeta 

med olika bedömningsformer eller att kontrollera elevernas kunskap flera gånger under 

terminen används inte av alla informanter i studien. Samtliga informanter diskuterar och 

jämför sin bedömning med andra lärare för att skapa en hög tillförlitlighet.  

  

8 Diskussion 

I denna del kommer hela studien att knytas samman genom att skapa en överblick av 

studiens resultat. Resultatet kommer även att diskuteras och jämföras med tidigare 

forskning. I den avlutande delen kommer studien att kritiskt granskas för att få kunskap om 

eventuella faktorer som har påverkat studiens resultat.  

 

8.1 Lärarens användning av formativ bedömning 

Tidigare forskning visar att formativ bedömning skapar bättre lärande för eleverna och ett 

ökat studieresultat (Black & Wiliam 2010, s. 83). Samtliga informanter är överens om att 
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formativ bedömning är positivt för elevernas utveckling och lärande, men de fem 

nyckelstrategierna användes enbart av en informant. Två informanter använder formativ 

bedömning till viss del, de återstående två informanterna använder inte alls den formativa 

bedömningen i den didaktiska verksamheten. Samtliga lärare i studien utgår från samma 

läroplan, ändå finns det stora skillnader gällande bedömning, utformning och innehåll. Vad 

kan denna skilda tolkning bero på? Linde menar att undervisingen utformning skiljer sig åt 

på grund av lärarnas livshistoria, beläsenhet, yrkeserfarenhet samt de skolbildningar som 

dominerat deras egna akademiska studier. Lärarens erfarenheter återspeglas i 

undervisingen (Linde 2006, s. 57). Att lärare C är den enda lärare som använder sig av 

formativ bedömning tror jag kan bero på den korta tid som hon varit verksam som lärare. 

Det var enbart två år sedan som hon avslutade sina studier på lärarutbildningen och fick sin 

examen i ämnet idrott och hälsa. Eftersom utbildningens innehåll och utformning hänger 

ihop med samhällets ekonomiska, kulturella och sociala struktur (Lundgren & Säljö 2014, 

s. 220). I dagens läroplan betonas elevernas förmåga att bedöma och kritiskt granska egna 

och andras kunskaper (Lundahl 2011, s. 9). Lärarutbildningen har därför blivit mer 

omfattande inom detta område för att lärarstudenterna ska få användbara strategier och 

redskap för att uppfylla läroplanens mer komplexa mål.  

Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier. Skolans 

mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa 

egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och 

förutsättningarna (Skolverket 2011a, s. 15). 

Den formativa bedömningen har vuxit fram som en effektiv didaktisk strategi för att främja 

lärandet (Lundahl 2011, s. 157). För att den formativa bedömningen ska fungera måste 

lärare bli bättre på att integrera bedömningen i undervisingen. Om bedömningen ska ses 

som en integrerad del av undervisingen, kan den inte enbart mäta, utan bör även stimulera 

det lärande som undervisingen syftar till. Skolan lever under hundraåriga traditioner av 

formella bedömningar. Forskning visar att de formellaproven snarare motverkar än främjar 

ett förståelseinriktat och kritiskt lärande, eftersom de inte fordras någon analys eller 

självständigt tänkande (Korp 2011, s. 12). Jag anser att vi måste komma ifrån det ensidiga 

och linjära sättet att tänka kring utbildning, lärande och bedömning som fortfarande hänger 

kvar. Läraren kan inte ses som den enda experten i klassrummet eller i idrottshallen, utan 

vi måste lära av varnadra. Vilket några av informanterna i studien utnyttjar när eleverna 

blir lärande resurser för varandra. Det handlar om att ändra förhållningsättet till bedömning 

gällande vad, hur och varför man bedömer och vem som bedömer, men utvecklingsarbetet 
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är långsamma och mödosamma processer menar Wiliam (Wiliam 2013, s. 13). Detta kan 

var en förklaring till att så få lärare i studien använder sig av formativ bedömning i den 

didaktiska verksamheten. En lösning skulle kunna vara att lärarna fortbildas inom formativ 

bedömning, något som Ní Chróinín och Cosgrave nämnde i sin studie för att öka lärarens 

kunskap kring olika bedömningsredskap (Ní Chróinín & Cosgrave, 2013, s. 230). 

Samtliga informanter i studien poängterar att formativ bedömning är tidskrävande, vilket 

stärker tidigare forskning. Ní Chróinín & Cosgrave (2011, s. 230) och MacPhail & Halbert 

(2010, s. 36) har tidigare gjort studier angående lärarens formativa bedömningsarbete, 

vilket resulterade att lärarna i studien upplevde att den formativa bedömningen är 

tidskrävande. Det tar tid i undervisningen att arbeta med formativ bedömning, men det tar 

inte tid från lärandet menar Lundahl. Genom att arbeta med formativ bedömning i 

undervisningen kommer eleverna att bli säkrare och självständigare i sin lärandeprocess. 

Vilket möjliggör att läraren kan gå snabbare fram med en större grupp eller klass och få tid 

över att särskilt uppmärksamma de lite långsammare eleverna (Wiliam 2013, s. 13). Jag 

uppfattar att många lärare upplever att arbetsbördan för lärare ständigt ökar, vilket får 

konsekvenser för utbildingen kvalité. Jag har tyvärr ingen lösning på problemet, men mer 

planeringstid behövs för att utbildningens kvalité och läraryrkets status ska öka. Jag 

upplever att skolans verksamhet gällande undervisning, kunskapsbedömning och lärares 

profession blir väldigt ifrågasatta. Media, föräldrar och elever, alla har en mening hur 

skolan ska gestaltas och hur lärare ska sköta sitt jobb. Detta är externa faktorer som kan 

påverka läraren i sitt arbete och i själva bedömningen. 

 

8.1.1 Att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för 

framsteg 

Lärarna i studien arbetar tillsammans med kollegor med att tolka och konkretisera målen 

och kunskapskraven, för att försöka synliggöra och klargöra målen för eleverna. Tydliga 

mål för eleverna är något all didaktisk forskning förespåkar idag (Hattie 2013, s 72). 

Tidigare forskning visar att genom att tydliggöra lärandemålet för eleverna kunde lärarna 

fokusera på arbetet till målet, samtidigt som eleverna fick en tydlig bild av vägen till målet 

(MacPhail & Harlbert 2010, s 36). Jag upplever att tydliggöra målet det vill säga att sätta 

upp konkreta lärandemål för en lektion är relativt okomplicerat, men att argumentera och 

förklarar för eleverna varför det ska lära sig vissa moment är desto svårare. En av 

informanterna i studien använder sig av bedömningsmatriser för att göra förväntningarna 

och kriterierna tydligare för eleverna. Ingen av informanterna i studien undersöker om 
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eleverna har förstått eller tolkat lärandemålet korrekt. Vilket är en av de huvudsaliga 

punkterna för att den formativa bedömningen ska leda till positiva resultat (Black & 

Wiliam 2010, s. 83). Lärarna i studien måste därför bli medvetna om att elever inte 

nödvändigtvis lär sig vad lärarna avser. Det är därför viktigt att lärarna utforskar elevernas 

tänkande innan det tar för givet att eleverna har förstått lärandemålen (Wiliam 2013, s. 91). 

För att kunna upptäcka vad eleverna lär sig måste deras lärande bli synligt. Genom 

synliggörande processer medvetandegörs eleverna om sitt lärande (Wiliam 2013, s. 13). 

Att utforma uppgifter eller konstruerar frågor som ger denna insikt är inte lätt. Om lärarna i 

studien hade varit tydligare med att kontrollera om eleverna förstått lärandemålet i slutet av 

lektioen hade återkopplingen på metakognitiv nivå kunnat användas, där eleverna 

reflektera och utväderar sitt eget lärande (Korp 2011, s. 66). Lärarna i studien måste skapa 

bättre förutsättningar för att eleverna ska kunna utveckla förstålse och kunskaper för målet 

och börja ta ansvar för sitt lärande vilket är en förutsättning för en formativ bedömning.  

Återkoppling ska även ge läraren svar på vad eleverna lärt sig, vilket sedan används som 

utgångspunkt för den vidare planeringen (Wiliam 2013, s. 65). Hattie menar att läraren 

även måste känna till elevernas tidigare kunskap för att kunna skräddarsy lektionen så att 

eleven kan koppla samman sin nuvarande kunskap med målkunskaperna (Hattie 2013, s. 

60).  

 

8.1.2 Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och 

inlärningsuppgifter som visar att lärande har skett. 

En av informanterna i studien använder sig av metoder där eleverna ska visa sin förmåga 

att analysera och reflektera, för att främja lärandet medan det pågår. Återstående lärare i 

studien använder sig enbart av formella prov. Dessa uppgifter är vanligtvis utformade så att 

eleverna ska läsa in och känna till ett bestämt urval fakta. Studien förstärker tidigare 

forskning med att proven används främst summativt för att skapa underlag vid 

betygsättning (Skolverket 2011c). Informationen som bedömningen ger kan användas både 

summativt och formativt. Båda typerna av information behövs men till olika ändamål 

menar Lundahl (2011). Det är viktigt att reflektera över hur dessa bedömningar kan hållas 

isär för att inte det ena syftet hamnar i konflikt med det andra (Lundahl 2011, s. 157). Det 

är inte bedömningens karaktär eller utformning, utan användningen och effekten av 

bedömningen som styr om bedömningen är formativ eller summativ (Skolverket 2011f). 

För att skapa synliga tecken för lärande bör läraren använda uppgifter och frågor som kan 

användas formativt. Uppgifter där eleverna får visa vad de verkligen kan och att läraren 



35 

 

kan avgöra var eleverna befinner sig i sitt lärande för att sedan kunna ge en återkoppling 

(Wiliam 2014, s. 87). När bedömningen betraktas som ett sätt att få återkoppling, som får 

läraren att stärka eller förändra sina uppgifter så blir vinsten större än när bedömningen 

enbart ses som ett sätt att informera eleverna om deras nuvarande status (Hattie 2013, s. 

182). Jag upplever att lärare talar för mycket i klassrummet. Lärare bör bli bättre på att 

skapa mer plats för diskussioner i undervisingen, vilket även skapar bevis för vad eleverna 

kan och har presterat. Lärare i tidigare studier har poängterat värdet av att använda olika 

bedömningsmetoder, eftersom som det skapar ett positivt lärande (Ni Chróinin & Cosgrave 

2011, s. 226). Som studien tidigare har belyst har bedömningens syfte vidgats, från 

betygsättning och sortering till att också stödja elevernas lärande och använda redskap för 

utveckling av undervisingen och av läroplanen (Korp 2011, s. 11). Jag upplever att 

majoritet av lärarna i studien behöver handledning och utbildning för att uppfylla dessa nya 

krav kring kunskapsbedömning.  

 

8.1.3 Att ge feedback som för lärandet framåt 

När informanterna fick svara på frågan, vad formativ bedömning innebär för dem, så 

svarade majoriteten av lärarna att formativ bedömning är ett sätt att ge feedback. Däremot 

är det enbart en av lärarna som aktivt arbetar med effektiv feedback, där eleverna kan 

använda den information de får för att förbättra sin prestation. Den visar sig att positiv och 

uppgiftsrelaterad feedback är den vanligaste feedbacken som används av informanterna. 

Uppgiftrelaterad feedback är en ytlig feedback där det handlar om att en lösning är rätt 

eller fel (Grönlund 2010, s. 4). Eleverna kan inte använda den information de får till att 

analysera eller granska sina svar eller arbeten med denna typ av feedback, vilket resulterar 

i att feedbacken inte är framåtsyftande. Tidigare forskning visar att effektiv feedback som 

är framåtsyftande ökar elevernas engagemang under idrottlektionerna (MacPhail & Halbert 

2010, s. 36). En studie som gjorts i olika matematikklasser visade att eleverna som fick 

positiva och konstruktiv feedback av sin lärare var mer benägna att fokusera på lärande än 

på prestation (Wiliam 2013, s. 164). Lärare E menar att det är svårt att ge eleverna 

feedback vid till exempel lagspel. Black och Wiliam (1998) anser att lärare måste 

medvetandegöras och utbildas i ett formativt arbetssätt för att kunna använda bedömningen 

som en naturlig del i undervisingen (Wiliam & Balck 1998, s. 11). Wiliam menar att en 

grundprincip för effektiv feedback på lektionerna är att den ska ge mer arbete för 

mottagaren än för givaren (Wiliam 2013, s. 145).  Eftersom samtliga informanter 
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poängterat att formativ bedömning är tidskrävande är detta något samtliga lärare i studien 

bör ta till sig. 

 

8.1.4 Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra  

Kamratbedömning är en central del i den formativ bedömning. En av lärarna i studien 

uttrycker sig tydligt att han inte använder sig av karmatbedömning, för att han tror att 

denna metod missgynnar de svaga eleverna. Kan denna negativa syn av kamratbedömning 

handla om okunskap? Kamratbedömning kräver träning av både lärare och elever för att 

tillhandahålla snabbare och mer frekvent formativ återkoppling, samt att hjälpa eleverna att 

förstå bedömningsprocessen (Jönsson 2013, s. 121). Tidigare forskning visar att formativ 

bedömning hjälper lågpresterande elever mer än ändra elever, eftersom underviningen blir 

mer givande när lärandet hamnar i första rummet (Black & Wiliam 2010, s. 83) Black och 

Wiliam betonar att den formativa bedömningen måste främja elevernas självkänsla för att 

bedömningen ska leda till positiva resultat. Läraren har som uppgift att göra goda etiska 

avvägningar för att skapa ett optimalt klassrumsklimat. Ett klimat där det är okej att göra 

misstag, eftersom misstag är en väsentlig del av lärandet (Hattie 2013, s. 46). Ur ett 

sociokulturellt perspektiv skapas kunskap i sociala sammanhang vilket jag anser kan 

förbättras av informanterna i studien. Med utgångspunkt i Vygotskijs teori om proximala 

utvecklingszoner bör elevernas lärande betraktas som något som sker i ett samspel mellan 

lärare, elev och kamrat. Tillsammans löser de uppgifter och problem som de har ett 

gemensamt intresse, samtidigt som de rör sig mot och flyttar fram gränser för respektive 

utvecklingszon, genom att läraren ger uppgifter, som varken är för svåra eller för lätta 

(Korp 2011, s. 67ff). 

 

8.1.5 Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande  

Black och Wiliam (2010) betonar att eleverna måste involveras i den didaktiska 

verksamheten för att den formativa bedömningen ska leda till positiva resultat (Black & 

Wiliam 2010, s. 83). Det är enbart en av lärarna som aktivt arbetar för att aktivera eleverna 

till att äga sitt eget lärande. Genom att använda loggböcker och bedömningsmatriser 

medvetengörs eleverna på vad de förväntas av dem. Lundahl menar att eleverna måste ha 

en klar och tydlig bild av vad de ska lära sig för att kunna äga sitt eget lärande (Lundahl 

2011, s. 91). Forskning visar att elever som lyckas bra i sina studier har en hög 

metakognition, det vill säga de kan reflektera över sin egen lärandeprocess (Lindström & 

Lindberg 2005, s. 113). I skolans mål står det att varje elev ska utveckla att själv bedöma 
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sina resultat och ställa egen och andras bedömningar i relation till de egna 

arbetsprestationerna och förutsättningarna (Skolverket 2011a, s 15). Detta mål uppfylls inte 

av flertalet av lärarna. I MacPhail och Halberts studie upplevde lärarna att eleverna blev 

positivt engagerade när de fick ta ett större ansvar för sina studier (MacPhail & Halbert, 

2010, s. 36). Forskning har även gjorts angående elevers motivation, vilket tydligt visar att 

en viktig komponent för en ökad motivation är att aktivera eleverna till att behärska och 

hantera sitt eget lärande (Wiliam 2014, s. 165). Lärare E kopplar denna strategi till 

betygen, vilket jag anser enbart skapar en yttre motivation i form av piska och morot. 

Motivation handlar då om att studera för att få ett högre betyg, och inte att studera för att 

det har ett värde i sig att få ökad kunskap (Redelius 2010, s. 219). Enligt den traditionella 

synen på motivation är det antingen lärarens eller elevens fel om eleven inte är motiverad. 

Wiliam belyser istället motivationen som ett resultat, någonting som har uppstått som en 

följd av att utmaning och förmåga matchar varandra, då är elevens brist på motivation bara 

ett tecken på att läraren och eleven måste försöka med något annat. För att skapa 

motivation hos eleverna måste målen vara specifik, inom räckhåll samt erbjuda en viss 

grad av utmaning (Wiliam 2013, s. 164).  Som jag nämnde tidigare upplever jag att lärare 

har svårt att förklara för eleverna varför det ska lära sig vissa mål. I kunskapskravet för 

betyg E i årskurs nio står det att eleverna kan på ett huvudsak fungerande sätt sätta upp 

mål för träning och andra fysiska aktiviteter (Skolverket 2011a, s. 4). Jag anser att om 

eleverna förstår hur de kan applicera kunskaper utanför skolans väggar är det enklare att 

skapa motivation och vilja att lära. 

 

8.2 Lärarens syn på bedömningens tillförlitlighet och giltighet 

Forskning visar att lärare inte sätter betyg på samma grunder och utifrån likvärdiga 

kriterier. Dagens betygsystem bygger på att lärare har god kompetens att tolka och 

konkretisera de nationella målen och betygskriterierna (Redelius 2007, s. 223). I Janssons 

(2011) studie ”vad kommer på provet” visar resultatet att det saknas en koppling mellan 

kursmålen och lärarnas prov (Jansson, 2011, s. 140). Denna studie kan inte stärka den 

tidigare forskning som gjorts kring hur proven överensstämmer med kursmålen, eftersom 

man inte har granskat informanternas prov. Samtliga lärare i studien poängterar att de läser 

kunskapskraven och syftet med kursen noggrant innan de utformar prov för skapa en giltig 

bedömning. Lärare E saknar mer vägledning från skolverket för att kunna tolka 

kunskapskraven och för att sedan konkretisera innehållet. I tidigare nämnda 

nyckelstrategier har det diskuterars kring hur lärarna mäter elevernas kunskap. I studien 
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framkommer det att lärarna andvänder främst formellaprov. Enbart en lärare använder 

uppgifter där eleverna ska visa sin förståelse eller sin förmåga att analysera. Att 

kunskapsformer variera mellan olika lärares prov kan även medföra att bedömning inte blir 

likvärdig enligt Janssons studie ”vad kommer på provet” (Skolverket 2011c). Om lärarna 

kontinuerligt använder sig av uppgifter och frågor som kan användas formativt anser jag 

att den slutgiltiga eller summativa bedömningen blir mer tillförlitlig. Eftersom elevernas 

kunskap, förstålse och prestation hela tiden kontrolleras medan lärandet pågår. 

 

8.3 Metoddiskussion 

Valet av ansats i denna studie medförde en bra kontakt med samtliga informanter. De 

kvalitativa intervjuerna kräver mycket tid till förberedelser, genomförande och 

bearbetningen, vilket resulterade i att enbart fem lärare intervjuades (Bjørndal, 2009, s. 

91). Den intervjuform som användes i studien kan påverka samspelet så att intervjun kan 

uppfattas som ett förhör. En annan nackdel med fasta frågor som intervjuform handlar om 

att informanterna inte berättar om eventuella viktiga ämnen, eftersom dessa inte efterfrågas 

i intervjuguidens slutna frågor (Bjørndal 2009, s. 93). Citat och andra hänvisningar från 

lärare B i resultat- och analysdelen framkommer inte i samma utstäckning, som de andra 

informanterna i studien. Vilket beror på att lärarens tankar samt information var mycket 

kortfattad vid intervjutillfället. En hermeneutisk tolkning användes för att organisera den 

insamlade datan. Studiens resultat kan ha utvecklats annorlunda, eftersom tolkningen kan 

berätta mer om forskarens värderingar än om de värden som den insamlade datan ger 

uttryck för. Tolkning kan därför försämras till en tunn och ensidig produkt. För att 

förhindra att författaren tolkar och läser in sin egen bakgrund och sina egna värderingar i 

materialet bör flera olika personer analysera den insamlade datan, vilket inte har gjorts i 

denna studie (Repstad 2007, s 137-138).  
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Bilaga 1 – Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: 

 

Syftet med denna studie är att granska och analysera lärarens syn på formativ bedömning, 

samt bedömningsarbetets giltighet och tillförlitlighet i ämnet idrott och hälsa.  

 

Frågeställningar 

 Hur tänker lärare i ämnet idrott och hälsa kring formativ bedömning? 

 På vilket sätt synliggörs Wiliams fem nyckelstrategier i lärarens didaktiska 

verksamhet? 

 Hur skapar lärare i ämnet idrott och hälsa en tillförlitlig och giltig bedömning av 

elevers prestation/kunskap?   

 

Vilka sökord har du använt? 
Physical education and formative assessment, formative assessment, 

Physical education, formativ bedömning, bedömning för lärande, bedömning. 

 
 

 

Var har du sökt? 
Diva, GIH:s bibliotekskatalog, artikeldatabaser, Ebsco, skolverket 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Physical education and formative assessment 

DiVa: Bedömning, formativ bedömning 

Skolverket: Bedömning och formativ bedömning 

 

Kommentarer 
Det finns mycket forskning kring formativ bedömning och dess betydels för elevernas 

lärande, däremot saknas det forskning kring hur lärare arbetar med formativ bedömning.  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Intervjuunderlag 

Syftet med denna studie är att granska och analysera lärarens syn på formativ bedömning, 

samt bedömningens giltighet och tillförlitlighet i ämnet idrott och hälsa. Detta undersöks 

genom frågeställningarna som berör lärarens användning och syn på formativ bedömning 

samt bedömningen tillförlitlighet och giltighet. 

Bakgrundsfrågor – Kön, ålder, antal yrkesverksamma år. 

Formativ bedömning ur ett lärarperspektiv: 

1. Vad innebär formativ bedömning för dig? 

2. På vilket sätt får du samtliga elever att förstå lärandemålet? (Finns det en 

överensstämmelse mellan mål och bedömning, samt mellan undervisning och 

bedömning) 

3. Hur tar du reda på elevernas tolkning av lärandemålet?  

4. Vilka redskap för bedömning använder du i din undervisning? (Frågor-svar-

utvärdering, dokumentation, helklassdiskussioner eller prov o.s.v.) 

5. Hur ger du feedback/återkoppling till eleverna? Vilket syfte har du med 

feedbacken? 

6. Hur stimulerar du eleverna som resurser för varandras lärande? Kan du ge några 

exempel på kamratbedömning som du genomfört med eleverna? 

7. Hur aktiverar du eleverna så att det tar ansvar för sitt eget lärande? 

8. Hur tror du elevernas lärande påverkas av en formativ bedömning? 

Likvärdighet, giltighet, tillförlitlighet samt utvärdering: 

Likvärdigbedömning handlar om att alla elever ska ha en rättvis chans att visa vad de kan. 

Tillförlitlighet handlar om att inte låta slumpen få allt för stor inverkan på resultatet, 

gällande bedömning handlar det om att pricka in så noga som möjligt var på kartan eleven 

befinner sig (Jönsson 2013). Giltighet handlar om att försäkra sig om att informationen är 

lämplig utifrån det man vill bedöma, mäter provet det man vill att det skulle mäta? 

(Jönsson 2013)  

1. Hur ser du på giltighet i relation till bedömning?  

Grundläggande aspekter för bedömningens giltighet 

 En bedömning ska utgå från kursplanen. 

 Endast det som är relevant för målet ska tas med i bedömningen. 

 Elevernas kunskap ska helst bedömas med flera olika metoder (olika typer av 

uppgifter- och redovisningsformer (Jönsson 2014, s. 78) 
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2.  I vilken utstäckning anser du att du bedömer allsidigt, det vill säga bedömer samma 

förmåga/kunskapskrav utifrån flera olika bedömningsformer? (muntliga, skriftliga och 

skapande) 

3.  Kan du ge några exempel på några bedömningsformer som du använt för att 

bedöma samma förmåga/kunskapskrav?  

4.  Hur ser du på tillförlitlighet i relation till bedömning? 

Grundläggande aspekter för bedömningens tillförlitlighet 

 Detaljerade bedömningsanvisningar. 

 Bedöma samma förmåga flera gånger. 

 Ensam är aldrig stark när det kommer till bedömning (Jönsson 2013, s. 86). 

 5.    I vilken utstäckning anser du att bu bedömer allsidigt för att skapa en tillförlitlig 

bedömning, det vill säga bedömer samma förmåga flera gånger, men i olika 

situationer? Exempel år 4-6: rättigheter och skyldigheter i naturen enligt 

allemansrätten. Exempel år 7-9 Första hjälpen och hjärt- och lungräddning. 

6.   Hur ofta diskuterar eller jämför du dina bedömningar med en annan lärare? 

7.   Vilka underlag om utvärdering kan betraktas av din egen undervisning? Hur skaffar 

du underlag för att genomföra en analys av vad som sker i den didaktiska 

verkssamheten, att till exempel eleverna förstår lärandemålet? (Vad har jag lärt mig 

idag, vad var svårt idag, vad vill jag ha förklarat en gång till) 

8.  Vilken betydelse har det för elevernas lärande att du utvärderar den didaktiska 

verksamheten gällande undervisning och bedömning? 

 

 


