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Abstract

Aim

The aim of this study is to investigate formative assessment as an educational tool for 

student's learning in physical education and health. The more precise objective was to study 

the way in which teachers use formative assessment in the specific subject. The object of 

study was investigated in the light of three questions.

 When and in what way is formative assessment used as a tool in the assessment 

process in physical education and health?

 How efficient is the communication between teacher and student and who initiates the 

formative assessment process? 

 What circumstances facilitate use of formative assessment in physical education and 

health and what makes the use more difficult?

Method

The object of study was investigated through a case study consisting of observations. A total 

of nine lessons taught by a single teacher were observed. A number of observational foci were

registered in field notes in the form of a highly structured observation schedule. Factors that 

were observed include the contents of the formative assessment, the initiating individual and 

on what level feedback was given. Peter Hay and Dawn Penney's ideas regarding the relation 

between communication and assessment were among other theories used as the theoretical 

framework of the study.

Results

The observations present evidence that the teacher primarily used formative assessment as a 

tool for giving students assignment oriented feedback one at a time. Furthermore the results 

indicated that it was the teacher who typically initiatied the formative assessment processes 

and that the communication between teacher and student was generally of good quality. The 

cases in which communication problems were registered the student's attitude and interest 

was experienced as a negative factor. Consequently, good coomunication to which both 

teacher and student contributed was experienced as a positive factor. 

Conclusions

The study concludes that teachers in physical eduction and health use formative assessment 

frequently as a tool for improvement of students' knowledge on assignment level and that 

purposeful communication between the giving and receiving part of the formative assessment 

and mutual interest in the progress of the student are fundamental factors for assessment 

efficiency.



Sammanfattning

Syfte och frågeställningar

Studiens övergripande syfte var att undersöka formativ bedömning som verktyg för elevers 

lärprocesser i idrott och hälsa. Det mer preciserade syftet var att studera på vilka sätt lärare 

använder sig av formativ bedömning i ämnet. Studieobjektet undersöktes med grund i tre 

frågeställningar.

 När och på vilket sätt används formativ bedömning som ett verktyg i 

bedömningsprocessen i idrott och hälsa?

 Hur ser samspelet mellan lärare och elever ut i den formativa bedömningsprocessen? 

 Vad underlättar respektive försvårar användandet av formativ bedömning i idrott och 

hälsa?

Metod

Studieobjektet undersöktes genom en fallstudie bestående av observationer. Totalt nio 

lektionstillfällen undervisade av en enskild lärare observerades. Ett antal observationspunkter 

registrerades i fältanteckningar i form av ett observationsschema med hög struktureringsgrad. 

Faktorer som observerades var bland annat den formativa bedömningens innehåll, vem som 

initierade bedömningsprocessen och på vilken nivå återkoppling gavs. Som 

vetenskapsteoretiskt ramverk användes Peter Hay och Dawn Penneys idéer om 

kommunikationens betydelse för bedömning.   

Resultat

Observationerna visade att läraren främst använde sig av formativ bedömning som ett verktyg

för att ge återkoppling till en enskild elev på uppgiftsnivå. Vidare vittnade resultaten om att 

läraren generellt initierade de formativa bedömningsprocesserna och att kommunikationen 

och samspelet mellan lärare och elev var av god kvalitet. I de fall då kommunikationen 

bedömdes vara försvårad upplevdes elevens attityd och bristande intresse som en försvårande 

omständighet. Följaktligen noterades god kommunikation där båda parter bidrog som en 

underlättande omständighet.  

Slutsats

Studien fastställer att lärare i idrott och hälsa frekvent använder formativ bedömning för att 

stärka elevers kunskapsutveckling på en uppgiftsorienterad nivå och att att ändamålsenlig och 

ömsesidig kommunikation mellan givaren och mottagaren av den formativa bedömningen och

ömsesidigt intresse för elevens utveckling viktiga för bedömningen.
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1 Inledning

1.1 Introduktion

Att skapa möjligheter för elever att lära sig bättre, mer, hellre och snabbare är många lärares

mål. Genom åren har mängder av praxis med avsikt att uppnå just detta mål använts i den

svenska skolan. Inom debatten kring vad som skapar en motiverande studiemiljö har det vuxit

fram en tydlig diskurs kring att bedömning för lärande är ett sådant verktyg. Bedömning för

lärande är  ett  brett  begrepp  som inkluderar  olika  typer  av  bedömning  som används  med

ambition  att  utmana  elever,  stärka  djupinlärning  samt  förbättra  inlärning  och  motivation

(Jönsson, 2010, s. 9). 

Genom att se bedömning som en resurs snarare än ett nödvändigt ont utvecklar lärare och

skolverket nya metoder att använda sig av i undervisningen. Ett exempel på en sådan metod är

formativ bedömning. Skolverket lyfter fram formativ bedömning som ett redskap för lärande

för både lärare och elever (Skolverket, 2011, s. 15).  Den formativa bedömningsprocessen

bygger på att medvetandegöra elever om sin nuvarande kompetensnivå i relation till de mål de

förväntas sträva mot att uppnå. Det kan tyckas vara en självklarthet att använda sig av en

bedömningspraxis med bevisat positiva resultat på elevers utveckling. Håkanson (2015) lyfter

att många lärare i idrott och hälsa har en ambition att inkludera formativ bedömning i sin

undervisning men att relativt få de facto använder arbetssättet systematiskt. Med grund i den

rådande internationella diskursen att formativ bedömning i högre grad antas bidra till elevers

lärande ställs i detta arbete frågan om, och i sådana fall hur, formativ bedömning används i

idrott och hälsa, hur den typiska formativa bedömningsprocessen ser ut samt vad som kan

underlätta respektive försvåra användandet.

1.2 Tidigare forskning

1.2.1 Om bedömning i skolan

Teoretiskt sett är bedömning en tolkning av elevers prestationer i förhållande till någonting,

till  exempel  på  förhand  formulerade  kunskapsnivåer  såsom  kunskapskrav  i  skolverkets

ämnesplaner (Jönsson, 2010, s.13).  Kvaliteten på bedömningen beror både på dess validitet

(relevans och giltighet)  och reliabilitet  (tillförlitlighet  och trovärdighet)  (Skolverket,  2011,

s.27).  I  pedagogiska  kretsar  har  bedömning  och  betygsättning  av  elever  setts  som  ett

nödvändigt ont så långt fram som in på 1990-talet (William, 2013, s. 11).  Detta kan ha berott
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på att fokus låg på den summativa bedömningens förmåga att sänka elevers självförtroende

och i förlängningen minska elevers motivation, inte minst i idrott och hälsa. Hay och Penney

(2013) lyfter dock fram att bedömning blivit ett allt mer vedertaget forskningsområde inom

idrott och hälsa. De ser detta som ett resultat av att det bland annat har konceptualiserats

specifika bedömningsmodeller för ämnet och dessutom bedrivits forskning om bedömningens

betydelse för elevernas prestation (Hay och Penney,  2009; Annerstedt och Larsson, 2010;

MacPhail  och Halbert,  2010;  Redelius  och Hay,  2009).  Att  mer  forskning genomförts  på

området har medfört att synen på bedömningsprocessers betydelse för undervisning i ämnet

tydligt förändrats. Skiftet i synen på bedömning märks bland annat i det material skolverket

producerar  med  ambition  att  skapa  förtrogenhet  hos  lärare  inom  området,  till  exempel

Kunskapsbedömning i skolan (Skolverket, 2011).     

Jönsson (2010) beskriver bedömning som ett tvåeggat svärd som å ena sidan kan stödja och

lyfta eleverna på ett sätt som ingen annan pedagogisk process förmår. Å andra sidan menar

han att bedömning även kan ha precis motsatt effekt och att lärare således behöver ha ett

förhållningssätt som sätter elevernas lärande i centrum samt kunskap inom området för att

kunna hantera ett så kraftfullt pedagogiskt verktyg (Jönsson, 2010, s.10). 

Bedömningsprocesser  sker  löpande  i  klassrummet  och  består  av  insamling,  tolkning  och

utvärdering av information om elevers prestationer. Därför menar Klapp och Lekholm (2010)

att denna subjektiva och intuitiva process kräver att lärare besitter kompetens inom området

och kan utvärdera sina tolkningar och effekterna av dessa (Klapp och Lekholm, 2010, s. 24).

Tolgfors (2014) lyfter fram att bedömning inte är oproblematiskt då det både är ett medel för

kontroll och förstärkande av elevers lärande. Problematiken kan härledas till att lärare både

förväntas  producera  rättssäkra  och  likvärdiga  bedömningar  samtidigt  som  de  ska

individanpassa bedömningsförfarandet.  Läraren innehar  dessutom både rollen som domare

och  coach.  Jönsson  (2010)  menar  att  man  genom  att  vara  tydlig  med  i  vilket  syfte

bedömningen sker kan undvika potentiella problematiska situationer. I skriften Forskning om

undervisning för lärande  (2010) påtalas det faktum att intentionen med initieringen av en

bedömningsprocess är vad som avgör om den blir formativ och således syftar till att främja

elevens kunskapsutveckling (Pettersson, 2010).   

I den svenska skolan har läraren en stark autonomi där hen själv bär ansvar för att planera och

genomföra undervisning, men även att bedöma sina elever och sätta betyg. Denna autonomi

medför att det är upp till läraren att tolka aktuella styrdokument och utforma sin undervisning
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därefter  (Klapp  och  Lekholm,  2010,  s.  21-22).   Några  tydliga  riktlinjer  gällande  hur

bedömningsförfarandet  bör  se  ut  finns  ej  att  tillgå.  Däremot  har  Skolverket  producerat

bedömningsstöd för flera ämnen. Dessa är dock endast riktlinjer och dikterar inte hur lärare

måste utforma sin bedömningspraxis. Det är alltså upp till varje lärare att själv avgöra om,

och i sådana fall hur bedömningsstödet ska användas.

Vidare finns en stor mängd litteratur och vetenskapliga artiklar som behandlar hur bedömning

kan användas för att förstärka undervisning och elevers lärande. Inom ämnet idrott och hälsa

har bland andra Chróinín och Cosgrave (2013), Leirhaug och Macphail (2015) och Hay och

Penney (2009) undersökt  vilken inverkan olika typer av bedömningspraxis har på elevers

lärande. Håkanson (2015) menar att lärare i idrott och hälsa kan ha en tendens att basera sin

bedömning på intuitet och magkänsla, något som går emot skolverkets uppmaning om att låta

bedömningen vara en medveten och planerad del av undervisningen (Skolverket, 2011, s. 27).

Bedömning baserad på magkänsla skapar dessutom stora problem beträffande dess validitet,

jämförbarhet och rättvisa (Annerstedt och Larsson, 2010).  Ett verktyg för att motverka dessa

problem och att öka transparensen i bedömningsprocessen är att använda formativ bedömning

i sin undervisning (MacPhail och Halbert, 2010, s.36).  

1.2.2 Formativ bedömning

Formativ bedömning sätts ofta i kontrast till summativ bedömning. Trots att de i vissa fall kan

vara av snarlik karaktär finns det enligt Jönsson (2010) ett antal särskiljande drag. Han menar

att  skillnaden  är  att  formativ  bedömning  ger  eleven  information  som kan  stödja  dennes

lärande medan summativa bedömningar ofta tenderar att vara fattiga på information om hur

eleven kan utvecklas. ”23 poäng eller 60% säger ingenting om vilka krav som nåtts, vilka

styrkor eller  utvecklingsbehov eleven visat,  eller  hur eleven ska gå vidare” (s.  89).  Även

summativt  bedömningsunderlag  kan  dock  användas  formativt  fram  till  dess  att  det

sammanfattas i ett omdöme eller betyg (Skolverket, 2011, s. 18). En summativ bedömning

besvarar  nämligen  frågan  ”var  befinner  sig  eleven  i  förhållande  till  målen?”,  en  av  tre

grundläggande frågeställningar i den formativa bedömningsprocessen. Formativ bedömning

kännetäcknas av tre strategier.

 .Att undervisningsmålet tydliggörs

 Att information om elevens förhållande till målen söks

 Att återkoppling ges till elev
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För att uppnå dessa kriterier behöver läraren besvara tre frågor för att etablera en  helhetsbild

av elevens nuvarande situation och utvecklingsmöjligheter.

 Vad är målet?

 Var befinner sig eleven i förhållande till målet?

 Vad kan eleven göra för att gå vidare?

(Skolverket, 2011, s. 16)

Formativa bedömningsprocesser kännetecknas av att lärare och elev besvarar de tre frågorna

tillsammans för att ge eleven kunskap om hur hen kan göra för att utvecklas  (Skolverket,

2011,  s.  16).  Med sådan kunskap kan  eleven  lära  sig  att  själv  utvärdera  sin  prestation  i

liknande situationer i framtiden. Det medför självförtroende och vilja att lära mer vilket i sin

tur leder till ökad motivation (Ridderlind, 2010, s. 40). Även om formativ bedömning görs i

samband med en specifik uppgift kan den alltså utveckla elevers förmågor även på process-

och metakognitiv nivå.

Skolverket  (2011)  och  Hattie  och  Timperley  (2007)  beskriver  fyra  olika  nivåer  av

återkopplning som behandlar olika delar av elevens situation. Den första är uppgiftsnivån som

är  begränsad  till  att  behandla  elevens  prestation  under  en  specifik  aktivitet.  Den  mer

omfattande  processnivån uppmärksammar hur eleven kommer att kunna använda sig av de

förmågor denne utvecklar under en aktivitet även i andra sammanhang. Den  metakognitiva

nivån syftar till att tillgodose eleven med strategier för självvärdering och självdiciplin vilket

på  sikt  utvecklar  elevens  förmåga  att  själv  värdera  sina  prestationer  och  minskar  på  sikt

beroendet av lärarens återkoppling. Den sista återkopplingsnivån är den personliga nivån som

bör  undvikas  då  den  behandlar  information  om  eleven  som  person  snarare  än  dennes

prestationer. Jönsson (2010, s.107-108) menar att återkoppling i formativ bedömning i första

hand bör ges på processnivå, men även på uppgifts- och metakognitiv nivå. Trots detta har

studier visat att återkoppling på uppgiftsnivå är vanligast.

Lärare  bör  anpassa  bedömningsförfarandet  i  enlighet  med  elevens  karaktärsdrag  och

förutsättningar att ta in och och utnyttja innehållet. Individanpassningen förväntas bibehålla

och stärka elevens motivation och engagemang för lärande (Klapp och Lekholm, 2010, s. 23).

Shute (2008) redogör också för att återkopplingens karaktär bör anpassas till individen och

hänvisar till forskning där bevis för att hög- och lågpresterande elver bör få olika typer av
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återkoppling presenteras. Klapp och Lekholm (2010) menar dock att individanpassning av

bedömningsprocessen gör den implicit och att dess transparens äventyras. 

För att förenkla elevernas möjlighet att ha insyn i bedömningsprocessen uppmuntrar bland

andra  Jönsson  (2010)  och  Skolverket  (2011)  lektionsplanering  och  skapande  av  en

klassrumsmiljö som faciliterar för användning av formativ bedömning. Det är av stor vikt att

utforma undervisning där det är möjligt att avgöra var eleverna befinner sig i förhållande till

lärandemålet (William, 2013). För att detta ska vara möjligt behöver lärandemålet i sin tur

vara  mätbart  på  något  vis.  Ridderlind  (2010,  s.74)  uppmärksammar  att  det  går  att  skapa

enkelt mätbara situationer, såsom skriftliga prov, där eleverna ges möjlighet att visa ett urval

av  de  kunskaper  som  skrivs  fram  i  ämnesplanens  kunskapskrav  för  det  aktuella  ämnet.

Jönsson (2010) menar dock att lärare ibland väljer att bedöma kunskaper som är enklare än de

förmågor som framskrivits i ämnesplanen för att uppnå en högre reliabilitet. Enligt honom

medför frågor som kan bedömas som antingen rätt eller fel lärandemässig problematik. Att ge

relevant återkoppling på sådana uppgifter på annat än uppgiftsnivå är nämligen svårt, om inte

omöjligt. 

Som ett förslag på en lösning av de tydligt mätbara uppgifternas tendens att bli missvisande

avseende elevens förmågor belyser William (2013, s. 101) varför- och hurfrågor. Exempel på

sådana presenteras i tabell 1. En uppgift där eleven endast bekräftar eller avvisar ett påstående

ger  ytterst  lite  information  om elevens  kunskapsnivå  i  förhållande  till  lärandemålet.  Om

eleven istället  måste förklara varför eller  hur det kommer sig att  något är  på ett  visst vis

uppenbaras mer information om elevens förmåga att resonera kring ämnet. Detta ger läraren

mer  information  om  elevens  förståelse  och  understöder  såväl  formativa  som  summativa

bedömningsprocesser.

 

Tabell 1 - Exempel på användning av varför- och hurfrågor.

Original Omformulerat

Är löpning aerob träning? Varför är löpning aerob träning, men inte styrketräning?

Andas man in eller ut koldioxid? Hur kommer det sig att man andas in syre men ut koldioxid?

Vad ska man tänka på när man lyfter något tungt? Varför ska man spänna bålen när man lyfter något tungt?

För att elever ska kunna bedömas formativt utifrån tydligt uppsatta lärandemål krävs alltså att

möjligheter att öppna för sådana processer genom medveten och strukturerad planering av

undervisningen  (Skolverket,  2011,  s.  27).  Det  förutsätter  också  att  eleverna  blir  varse

lärandemålet.  Ett  tydligt  synliggjort  lärandemål  nämns  av  William (2013)  som en  viktig
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byggsten  i  den  formativa  bedömningen.  Han refererar  till  ett  antal  forskningsstudier  som

betonar  vikten  av  att  elever  förstår  vad  de  ska  lära  sig  och  vilka  förmågor  de  förväntas

uppvisa.  Bland dessa återfinns  White  och Fredriksens  (1998) studie  av amerikanska high

school-elever. I studien lät de elever bedöma varandras arbeten i gruppdiskussionsform utifrån

ett antal kriterier. De bedömde även sina egna arbeten och ombads motivera vilka aspekter av

deras arbete som låg till grund deras självbedömning. Genom att arbeta kontinuerligt med

tydliga lärandemål och låta eleverna använda bedömningskriterier  på sig själva och andra

förstod de lättare undervisningens syfte och vilka förmågor de förväntades visa upp. Det är

enligt William (2013) vanligt att skolor ålägger lärare att inleda lektionen med att presentera

lärandemålet, något han menar inte räcker. ”Läraren skriver målet på tavlan, eleverna skriver

av målet i sina skrivböcker, och sedan bryr man sig inte om målet under resten av lektionen –

vilket  har  beskrivits  som  ett  ”mål  för  gallerierna”  (William,  2013,  s.71)”.  Trots  goda

ambitioner har sådan praxis inte önskad effekt. För att klargöra, delge och skapa förståelse för

lärandemål och kriterier för framsteg krävs den typ av fortlöpande behandling av mål och

kriterier som White och Fredriksen beskriver.  Många lärare använder sig av matriser för att

underlätta sin bedömning av eleverna, ett verktyg som kan förstärka elevernas djupinlärning

och metakognitiva utveckling om de själva får använda sig av den (Håkanson, 2015; White

och Fredriksen, 1998). 

Jönsson  (2010)  menar  att  matriser  som  lärandeverktyg  kan  ha  positiv  inverkan  på  den

formativa bedömningens effekt på elevers lärande. Explicita målbeskrivningar och kriterier

underlättar  dessutom  lärarens  formulering  av  återkoppling  och  förslag  på  förbättringar.

Eftersom  kriterierna  står  i  direkt  relation  till  upgiften  minimeras  dessutom  risken  att

återkoppling sker på personnivå. Med matriser som hjälp kan alltså lärare återkoppla bättre,

snabbare och på ett sakligt och neutralt sätt. (Jönsson, 2010, s. 101) Deltagare i Segers (2015,

s. 137) studie om lärares betygsättningspraxis menar att offentliga bedömningsmatriser skapar

en öppenhet i bedömningen som i sin tur leder till ökade möjligheter att engagera elever i

formativa  bedömningsprocesser.  I  samma  studie  uttrycks  dock  åsikten  att  ett

bedömningsförfarande styrt allt för mycket av bedömningsmatriser riskerar att bli låst till de

på  förhand  formulerade  kunskapsnivåerna.  Den  organiska,  individanpassade  formativa

bedömning som förespråkas av  Klapp och Lekholm (2010, s. 23) ersätts i sådan praxis med

en situation där bedömningarna istället blir en del av en statistisk uträkning för att räkna ut

elevens betyg.

Åsikterna om användning av formativ bedömning är inte odelat  positiva.  Torrance (2012)

belyser  den  problematik  som  kan  uppstå  när  en  storskalig  implementering  av  ett
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bedömningsförfarande med fokus på elevernas lärande sker i samma skolkultur som är en del

av  standardiserade  kunskapstester.  Kritik  riktas  även  mot  att  formativ  bedömning  är  en

produkt  av ett  konvergent  förhållningssätt  till  bedömning.  Med detta  menas  att  elevernas

förmåga att nå ämnets kunskapskrav eller ej ligger i fokus snarare än att lärarna är öppna för

att ge återkoppling på oförutsägbar kunskapsproduktion. Vidare ger Tolgfors (2014) exempel

på forskning där den transparens som kan ses som en nyckelkomponent i formativ bedömning

kan leda till  att eleverna bedöms enligt ett  instrumentellt  förhållningssätt  där de förväntas

anpassa sig efter de kunskapskrav som ska uppnås. Skulle detta ske skapas ett  paradoxalt

förhållande till  en annan nyckelkomponent,  individanpassningen av bedömningsprocessen.

Om bedömningen sker  inom allt  för  strikta  ramar,  offras  den frihet  läraren annars  kunde

använt för att öka motivation och prestation baserat på elevens individuella förutsättningar

(Tolgfors, 2014).  

Sammanfattningsvis kan formativ bedömning beskrivas som ett samspel mellan lärare och

elev där elevens kompetensnivå i förhållande till lärandemålet och tillvägagångssättet för att

främja elevens utveckling behandlas. Ett begrepp som ofta likställs med formativ bedömning

är  bedömning för lärande,  ofta i motsats till  bedömning av lärande (Tolgfors, 2014, s. 22).

För att  formativ bedömning ska vara möjligt  behöver  läraren ta ställning till  och anpassa

undervisningen och bedömningen med utgångspunkt i följande frågor  

(Skolverket, 2011, s. 17-18):

 Vad ska eleverna lära sig?

 Vad kan de redan?

 Hur ska eleverna göra för att komma vidare?

 Hur kan eleverna stödja varandras lärande?

 Hur kan eleven bedöma och styra det egna lärandet?

Slutligen blir formativ bedömning som mest relevant när den är anpassad till mottagaren som

är väl införstådd med lärandemålet.
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1.2.3 Formativ bedömning i idrott och hälsa

Den samtida bedömningsdiskursen som råder föreslår att bedömning är en nyckelkomponent

för högkvalitativ undervisning i idrott och hälsa (Hay, 2006). Trots bevisen för att formativ

bedömning underlättar och förstärker elevers inlärning är dock mängden forskning inom detta

område  oproportionerligt  liten  (Chróinín  och  Cosgrave,  2011,  s.  221).  Den  existerande

forskningen menar dock att användandet av formativ bedömning i idrott och hälsa leder till

positiva  effekter  på  såväl  lärarens  prestation  som själva  lärandet.  Chróinín  och  Cosgrave

(2011, s. 222) menar dock att lärare i idrott och hälsa använder formativ bedömning i lägre

utsträckning i arbetet med yngre elever än med äldre. I Morgan och Hansens (2007) studie av

just denna grupp lärare drogs slutsatsen att oviljan att bedöma yngre elever grundar sig i en

rädsla att eleverna ska utveckla en bild av fysisk aktivitet som något negativt till  följd av

kontinuerlig bedömning. Vidare presenterar Seger (2014) att en oro  föreligger hos lärare på

högstadiet elevers spontanitet och rörelseglädje kan hämmas av ständig bedömning. 

Leirhaug och MacPhail  (2015, s.636) uppmärksammar att  formativ bedömning kan ha en

transformativ  effekt  på  sättet  lärare  planerar  sin  undervisning  i  idrott  och  hälsa.  Genom

användande  av  formativ  bedömning  upplevde  lärarna  i  en  intervjustudie  att  behovet  för

praktiska  examinationer  med  syfte  att  utvärdera  elevernas  förmågor  minskade.  Den

information om elevernas förmågor lärarna tidigare inhämtat vid en sådan examination hade

de redan tillgodosetts med under ordinarie lektionstillfällen. För att kunna använda formativ

bedömning som grund för summativa bedömningsprocesser och senare betygsättning ställs

dock krav på lärarens dokumentationsarbete i samband med fallen av bedömning.  Håkanson

(2015) belyser dokumentationsarbetets roll i bedömningsprocesser i sitt licensiatarbete. Han

uppmärksammar  att  lärare  i  idrott  och  hälsa  många  gånger  tenderar  att  basera  sin

betygsättning på observationer snarare än på anteckningar vilket inte är oproblematiskt då en

lärare förväntas kunna referera till elevers prestationer vid specifika tillfällen.

En svårighet med implementering av formativ bedömningspraxis i idrott och hälsa är sprunget

ur en diskrepans mellan elevers syn på vilka förmågor de förväntas uppvisa och de förmågor

som framskrivs  i  ämnesplanen  (Quennerstedt,  2013). En  basal  förutsättning  för  formativ

bedömning är elevernas förståelse för lärandemålen och därmed vilka förmågor som kommer

att  bedömas.  Quennerstedt  (2013)  belyser  behovet  av  samstämmighet  mellan  elevernas

förväntningar  och  ämnesplanen  för  att  formativa  bedömningsprocesser  ska  kunna  bli  en

naturlig del av undervisningen i idrott och hälsa. Vidare framhåller Håkanson (2015) att lärare

vars  undervisningsplanering  har  som  syfte  att  skapa  möjligheter  för  elever  att  visa  upp
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förmågor  kopplade  till  specifika  kunskapskrav  har  bättre  förutsättningar  att  bedöma  sina

elever. I motsats till detta planerar dock vissa lärare sin undervisning först för att sedan koppla

lektionsinnehållet till ämnesplanen. Leirhaug och MacPhail (2015) menar att problematiken

med  undervisning  i  idrott  och  hälsa  som  ej  överensstämmer  med  ämnesplanen  är

väldokumenterad.  ”.  .  .  undervisningen i  ämnet  idrott  och hälsa verkar fortgå utan någon

större hänsyn till styrdokumenten, man kan säga att det är ”business as usual” i idrottshallen

och gymnastiksalen (Håkanson, 2015, s. 15)”.  Håkanson (2015) avslutar med att framhäva att

undervisningen i idrott och hälsa är i stort behov av förändring för att den ska förbli en del av

den svenska skolan.

1.3 Studiens teoretiska ramverk

Bedömningsteoretisk forskning utgår från antagandet att  bedömning har stor betydelse för

lärande och inflytande över vad som lärs ut, hur det lärs ut och varför (Gillespie, 2013, s.

235). Den roll bedömning kan spela i undervisningen i idrott och hälsa har resulterat i ett stort

intresse för att  genomföra forskning med syfte att  etablera metoder för att  kunna utnyttja

bedömningens  ”dolda  potential”.  I  Assessment  in  Physcial  Education:  A  sociocultural

perspective behandlar Hay och Penney (2013) ämnet bedömning med avsikt att  visa dess

komplexa beskaffenheter  och hur  den påverkas av en rad kringliggande faktorer.  Här  ses

bedömning som ett system eller en teknik för att definiera och kommunicera värderingar i

utbildningsmiljöer. Värderingsprocessen sker vid utvecklingen av systematiska metoder för

bedömning och förväntningar i officiella styrdokument. Eftersom skolan, och styrdokument är

grundade  i  sociala  konstruktioner  menar  författarna  att  kommunikation  är  den  mest

fundamentala delen av bedömning (Hay och Penney, 2013, s. 28). Kommunikationen bottnar i

sin tur i mellan vilka aktörer som kommunikationen sker och kommunikationens innehåll. 

Genom  systematisering  av  bedömning  och  dess  fundamentala  beståndsdelar  går  det  att

särskilja ett  antal grundförutsättningar som påverkar hur bedömningsprocesser kommer att

verka i den sociala kontexten. Exempel på sådana faktorer är elevers förståelse för vad som

värderas i ämnet och hur de upplever att bli bedömda (Hay och Penney, 2013, s. 43). Av detta

framgår att elevernas förförståelse kring ämnesinnehållet och bedömningsprocessers funktion

tillsammans med vad som kommuniceras i processen är vad som kommer att forma utfallet.

Vidare behöver läraren anpassa sitt arbete med bedömning efter faktorer som antalet elever

den  ges  till,  elevens  förförståelse  av  värderingsprocessen  och  om  eleven  är  hög-  eller

lågpresterande för att kommunikationen ska ge önskvärt resultat. Hay och Penneys (2013)

bedömningsteoretiska perspektiv har sin grund i ett antal centrala begrepp. Ett av dessa är
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pedagogiska  relationer.  Även  begreppet  systematisk  utveckling  används  frekvent  i  deras

forskning för att beskriva processen som bidrar till elevers kontinuerliga kunskapsutveckling.

Utöver vilken nivå som återkopplingen i formativ bedömning ges på föreligger en rad faktorer

som  påverkar  återkopplingens  effekt  på  lärandet.  Exempel  på  sådana  faktorer  är  vad

återkopplingen innehåller, hur innehållet i återkopplingen uttrycks, vem som ger och tar emot

återkopplingen samt när den ges (Jönsson, 2010, s. 87-88). Den förstärks av att ges så snart

som möjligt efter utförd uppgift och bör ha en balans mellan att fokusera på utvecklingsbehov

respektive styrkor (Jönsson, 2010, s.107-108). Återkopplingen bör också kompletteras med

kopplingar till andra aktiviteter och konkreta exempel på dess relevans för elevens fortsatta

utveckling.  Studier har dock visat att många elever inte använder den återkoppling de får,

oavsett hur hög kvalitet den är av (Jönsson, 2010, s. 88). Det är således av största vikt att

undanröja de eventuella hinder som finns för att elever ska ha möjlighet och vilja att ta till sig

den information som behandlas i den formativa bedömningen.

Föreliggande studie tar utgångspunkt i den bedömningsteoretiska synen på kommunikation

som nyckelkomponent i all bedömning. Vad som kommuniceras, hur det kommuniceras och

vem som kommunicerar vad är således aspekter som kommer att uppmärksammas i analys

och tolkning av empiri.        

1.3 Syfte och frågeställningar

Studiens övergripande syfte är att  undersöka formativ bedömning  som verktyg för elevers

lärprocesser i skolämnet idrott och hälsa. Det mer preciserade syftet att studera på vilka sätt

lärare använder sig av formativ bedömning i ämnet. 

  

Frågeställningar:

 När  och  på  vilket  sätt  används  formativ  bedömning  som  ett  verktyg  i

bedömningsprocessen i idrott och hälsa?

 Hur  ser  samspelet  mellan  lärare  och  elever  ut  och  vem  initierar  den  formativa

bedömningsprocessen? 

 Vad underlättar respektive försvårar användandet av formativ bedömning i idrott och

hälsa?
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2 Metod

2.1 Urval

I  en fallstudie avgränsas urvalet  till  en specifik enhet (Tjora, 2012, s.113). I  föreliggande

studie var en enskild lärares undervisning. Eftersom studien behandlar en lärares användning

av formativ bedömning i  ämnet idrott  och hälsa var det grundläggande urvalskriteriet  för

urval  att  läraren  undervisar  i  ämnet.  Eftersom det  var  av  intresse  att  ge  studien  aktuell

relevans  genom att  säga  något  om hur  formativ  bedömning  i  idrott  och  hälsa  används  i

relation  till  gällande  ämnesplaner  i  LGR11/LGY11 var  det  önskvärt  att  läraren behandlat

dessa under sin lärarutbildning. 

2.2 Tillvägagångssätt

2.2.1 Ämnestypiska metodval

”Kvalitativa studier förhåller sig vanligen till ett tolkande paradigm, ofta med fokus 

på informanternas upplevelser och betydelsebildning, och vad för slags konsekvenser 

betydelserna  får.  (.  .  .)  Den  präglas  av  inlevelse  och  kreativitet,  men  också  av  

systematik.  Den kan drivas fram av både empiri  och teori,  men i  regel i  samspel  

mellan dem.” 

(Tjora, 2012, s. 16-17)

Pitney  och  Parker  (2009,  s.45)  menar  att  metodologiska  ställningstaganden  inom

bedömningsteoretisk  forskning generellt  tenderar  att  resultera  i  att  kvalitativa  mätmetoder

premieras. Det är tydligt att intervjuer är det föredragna metodvalet för forskare som ämnar

undersöka  lärares  bedömningspraxis  och  dess  inverkan  på  undervisningen.  Metodens

popularitet  ligger  grundat  i  ett  antal  faktorer,  såsom att  en  väl  genomförd  intervju  låter

forskaren äntra deltagarens idévärld. Genom intervjuer kan forskare alltså effektivt etablera

individers perspektiv på, känslor kring och uppfattning om det valda studieobjektet (Sparkes

och Smith, 2014, s. 83). Metodens styrka är dock också dess svaghet. Trots att det utvecklats

strategier  för  att  minska  risken  för  medveten  påverkan  av  resultaten  i  metoder  där

respondenten  aktivt  medverkar  lyfter  Hassmén  och  Hassmén  (2008,  s.  264)  fram  att

observationer som metod kan ge resultat  som bättre representerar faktiska handlingar och

skeenden. Resultaten från en intervjustudie har risk att vara färgad av selektiv perception och

deltagarnas  subjektiva värderingar  (Hassmén och Hassmén,  2008,  s.265).  För  att  undvika
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denna problematik menar Pitney och Parker (2009, s.50) att forskaren själv behöver observera

den miljö studien behandlar.  

2.2.2 Observation som metod

”Observation is the rigorous act of perceiving the workings of people, culture and  

society through one's senses and then documenting these in field notes (. . .)”

(Sparkes och Smith, 2014, s.100)

Observation  som  metod  används  ofta  i  etnografiska  undersökningar  med  anledning  av

metodens förmåga att ge forskare kontextuell förståelse för individers agerande, interaktioner

och känslor. Tjora (2015) belyser att observationsmetoder präglas av naturalism ”det vill säga

en idé om att den sociala världen ska studeras i sin naturliga situation snarare än  genom

experimentella upplägg (Tjora 2015, s. 33).” Trots den utbredda populariteten för användning

i etnografistudier används de dock inte uteslutande för detta ändamål. Observationsstudier

undersöker människors liv i situationer i realtid. Metoden ger således inte bara information

om vad människor säger att de gör utan talar också om vad de faktiskt gör. Dessa faktorer gör

att  observationer som datainsamlingsmetod är väletablerad inom flera  vetenskapsområden.

(Sparkes och Smith, 2014, s. 100)

Hassmén och Hassmén (2008, s265) framhåller att observationers största behållning är deras

förmåga  att  kunna  pågå  utan  att  händelseutvecklingen  påverkas  eller  medvetandegörs  på

samma sätt som när till exempel någon intervjuas. Å andra sidan är deltagarna medvetna om

att de observeras vilket studier visat kan förändra deltagarnas beteende. Pitney och Parker

(2009,  s.  52)  lyfter  fram  att  en  helt  passiv  observatör  kan  störa  den  naturliga  sociala

”balansen” och göra så att deltagarna beter sig på ett annat sätt än om den inte varit där. En

observatör betraktar en naturlig ordning och målet är att undvika att påverka den. Hen bör

intuitivt känna av när närvaron påverkar resultaten (Pitney och Parker, 2009, s. 53). För att

undvika sådan påverkan kan observationerna göras med dold kamera. En dold kamera skapar

dock forskningsetisk problematik. Medvetandegörs inte de deltagande om att de observeras

kan  de  inte  tacka  nej  till  medverkande,  en  grundläggande  forskningsetisk  princip  inom

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Som ett förslag på

en lösning till problematiken kring observatörens störande närvaro föreslår Tjora (2015, s. 42-

43)  metoden  interaktiv  observation.  För  att  begränsa  observatörens  onaturliga  karaktär

inkluderas forskaren i denna metod i det sammanhang denne observerar. Interaktionen kan

vara av varierande omfattning. 
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Förutom  ställningstagandet  kring  observatörens  inkludering  i  aktiviteten  som  observeras

behöver  förfarandet  anpassas  efter  studiens  karaktär.  Observationer  kan  undersöka  såväl

kvantitativa  (hur  ofta  ett  beteende  uppräder)  som kvalitativa  (vad  som utmärker  ett  visst

beteende) aspekter (Hassmén och Hassmén, 2008, s. 267). Dessa aspekter kan registreras i

samma studie vilket gör att observationsstudier kan innehålla data av såväl kvalitativ som

kvantitativ karaktär. Behandlingen av resultaten är vad som som avgör vilken typ av analys de

kommer att användas i. 

För att minnas de observationer som gjorts använder de flesta forskare sig av någon typ av

dokumentation.  Det  vanligaste  sättet  att  dokumentera  sina  intryck  är  i  så  kallade

fältanteckningar (Tjora, 2015, s. 47). ”[. . .] det har visat sig vara extremt viktigt att använda

fältanteckningar som ett av de centrala verktygen när vi gör observationsstudier. (Tjora, 2015,

s. 48)” Fältanteckningar fungerar som en länk mellan forskaren under observationerna och

densamma under resultatbehandlingsprocessen. Pitney och Parker (2009) belyser att det inte

finns något rätt eller fel sätt att dokumentera sina observationer då alla forskare föredrar att

behandla  information  på  olika  sätt.  Vikten  av  välstrukturerade  observationsanteckningar

framhålls  dock  som  en  betydelsefull  faktor  för  ett  effektivt  dokumentationsarbete.

Videoinspelningar skapar en permanent registrering av miljön som observatören kan se på

igen vid behov. Dessa inspelningar skapar en förlängning av observatörens sinnen genom att

kunna visa detaljer  som förbisetts  under observationstillfället.  Kameror  ses dock generellt

som ett störande moment som har potential att få individer att förändra sitt naturliga beteende

(Pitney och Parker, 2009, s. 53). Det är viktigt att komma ihåg att observationer är del av en

tolkandeprocess där forskaren direkt börjar formulera idéer om deras mening. Det är därför

viktigt att bara anteckna det som upplevs, inte kopplingen till frågeställningarna. Kopplingen

görs först vid analys av empirin (Pitney och Parker, 2009, s. 51).

Generellt  sett  väljer  den  kvalitativa  forskaren  att  observera  den  fysiska  miljön  vilket

inkluderar deltagarnas beteende, interaktion med varandra och den verbala kommunikationen.

Fokus bör ligga på den person som är viktigast för de processer studien behandlar (Pitney och

Parker, 2009). Genom att därefter kategorisera interaktionerna med andra, till exempel som

positiva kontra negativa blir de mer lättbehandlade i analysarbetet. Intressanta frågor är ”vem

interagerar?”, ”vad interageras det kring?” och ”vad är det de säger?”(Tjora, 2015, s. 50). I

stora drag handlar allt analysarbete i kvalitativ forskning i viss mån om att att sortera och

reducera sitt material och använda det för att argumentera (Rennstam och Wästerfors, 2015, s.

175).  Med  detta  menar  de  att  mycket  av  arbetet  ligger  i  att  identifiera  meningsbärande
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aspekter  av den data  som samlas  in.  Det  är  således  av  stor  vikt  att  dokumentationen av

observationerna är utformade på ett sådant sätt att de ger rika möjligheter till den kommande

analysen.  Struktureringsgraden  av  observationsschemat  är  avgörande  för  hur  resultaten

kommer att kunna bearbetas (Rennstam och Wästerfors, 2015, s. 175). 

Sammanfattningsvis  påverkas  observationers  kvalitet  av  om  forskaren  för  det  första  har

klargjort exakt vad som ska observeras, för det andra har bestämt  hur observationerna ska

dokumenteras och slutligen  om hen etablerat  vilken  roll  observatören  ska  ta  (Pitney och

Parker, 2009, s. 51).

2.2.3 Vald metod 

För att studera och analysera formativ bedömning användes observationer som metod i denna

studie. Valet av metod motiveras av att intresset ligger i att ta reda på huruvida lärare faktiskt

använder sig av denna form av bedömning, inte om de själva uppfattar sig göra detta. Detta är

i linje med såväl Tjoras (2015), Hassmén och Hassméns (2005) och Pitney och Parkers (2009)

resonemang rörande observationers metodologiska fördelar. Observationerna genomfördes av

en  ensam  observatör  som  i  största  möjliga  mån  var  passiv  och  icke  deltagande.  Att

observationerna  genomfördes  av endast  en individ har  sin  grund i  studiens  resursmässiga

förutsättningar  samt  att  flera  utomstående  observatörer  i  lärmiljön  hade  haft  potential  att

påverka  såväl  lärarens  som  elevernas  beteende  ytterligare.  Hade  resurserna  varit  mer

omfattande hade dock studien kunnat expanderats till  att  omfatta fler  lärare. Valet att  låta

observatören ta en passiv roll motiveras i Pitney och Parkers (2009) åsikt om att en passiv

observatör resulterar i att studiemiljöns naturliga sociala balans på så sätt rubbas minst. Vidare

fanns ingen naturlig roll  observatören kunat ta  då det potentiellt  kunnat  störa den sociala

miljön  om  denne  agerat  såväl  som  lärare  som  elev.  Eleverna  informerades  dock  om

observatörens närvaro, att denne var lärarstudent samt att observationsobjektet var läraren och

inte eleverna. Den sistnämnda faktorn presenterades med avsikt att skapa förståelse för att

elevernas prestation under lektionernas aktiviteter inte var del studieobjektet.

Under  observationerna  följde  observatören  läraren  i  idrottshallen.  I  linje  med  Pitney och

Parker (2009) riktades därmed fokus mot den person som är viktigast för de processer som

studien behandlar. Genom att inte vara stationär säkerställdes så långt det var möjligt att ingen

fall av formativ bedömning förbisågs samt att dialogen mellan lärare och elev hördes tydligt.

Trots  denna   anpassning  med  ambition  att  tydligt  kunna  observera  samspelet  var  dock

dialogen ibland svåruppfattad med anledning av hög ljudnivå i lokalen.  
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Innan en observationsstudie genomförs måste en klar tanke om vad man vill ha kunskap om

vara på plats (Tjora, 2015, s. 36). Utifrån studiens frågeställningar går tre teman med relevans

för studieojektet att konkretisera. Det första är  ”hur?” som behandlar faktorer rörande på

vilket  sätt  formativ  bedömning  används.  Det  andra  är  samspelet  vilket  riktar  fokus  mot

omständigheter i den sociala interaktionen mellan lärare och elev. Det tredje är underlättande

och  försvårande  omständigheter vars  inriktning  berör  vad  som kan  underlätta  respektive

försvåra användning av formativ bedömning i idrott och hälsa.   

Observationerna genomfördes på en grundskola där läraren undervisar elever från låg- till

högstadiet. Somliga lektioner var av hög struktureringsgrad där eleverna deltog i en specifik

aktivitet. Andra lektioner hade en lägre struktureringsgrad där eleverna till exempel arbetade

med  egengjorda  träningsprogram  eller  koreografier.  Dessa  lektioner  var  uteslutande

undervisning med årskurs 8 och 9. Struktureringsgraden på lektionerna presenteras i tabell 2.

Tabell 2 – Redogörelse av observationstilfällen

Tillfälle Årskurs Lektionsinnehåll Struktureringsgrad

1 7 Styrketräning Hög

2 9 Styrketräning Låg

3 6 Konditionsträning / Hinderbana Hög

4 8 Dans Låg

5 4 Konditionsträning / Hinderbana Hög

6 3 Konditionsträning / Hinderbana Hög

7 9 Styrketräning Låg

8 3 Redskapsgymnastik Hög

9 8 Dans Låg

2.3 Observationsschema

För  att  snabbt  och  enkelt  kunna  föra  fältanteckningar  utformades  ett  observationsschema

(bilaga 2) utifrån tematiken. Observationsschemat i denna fallstudie var till stor del styrd så

tillvida  att  de  aspekter  av  den  formativa  bedömningsprocessen  som  observerades

koncentrerats  till  tio  observationspunkter  med  mellan  två  och  fyra  svarsalternativ,  en

fritextpunkt  samt  en  fritextruta  för  övriga  kommentarer.  Fyra  av  punkterna  med

svarsalternativ var försedda med kommentarsfält för kompletterande information. 

Den  första  observationspunkten  behandlar  huruvida  bedömningsprocessen  skedde  under

lektionens  första  eller  andra  hälft  och  omnämns  följaktligen  ”tidpunkt”.  Denna

observationspunkt motiveras genom sin förmåga att besvara frågan om när under lektioner i
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idrott  och  hälsa  formativa  bedömningsprocesser  generellt  sker.  Observationspunkterna

”initiering” och ”drivande individ” bestod av två alternativ vardera. De syftar till att beskriva

huruvida läraren eller  eleven initierar bedömningsprocessen respektive vem som var  den

drivande parten i den interaktionen. Observationspunkten ”typ av kommunikation” bestod av

två  alternativ  där  ”monolog”  beskriver  en  envägskommunikation  medan  ”dialog”

representerar en interaktion där båda parter kommunicerar verbalt.  ”Initiering”,  ”drivande

individ”  och  ”typ  av  kommunikation”  syftar  till  att  representera  sociokommunikativa

omständigheter som är relevanta för att kunna beskriva kommunikationens beskaffenheter och

samspelets  struktur.  Antal  inblandade  elever  och  elevs  kompetensnivå  är  de  två

observationspunkter vars syfte är att beskriva omständigheter relaterande till vilken typ av

elev eller  elevgrupp läraren interagerade med under de formativa bedömningsprocesserna.

Under dessa punkter noterades huruvida en, två alternativt tre eller fler elever var involverade

i  processerna  samt  huruvida  dessa  upplevdes  vara  hög-  eller  lågpresterande.  ”Innehåll”,

”nämns explicit  av läraren”  och  ”återkopplingsnivå”  motiveras genom deras förmåga att

uppmärksamma vilket typ av ämnesinnehåll som generellt behandlas, hur pass mycket av den

information som formativ bedömning behandlar av läraren samt vilken eller vilka av de fyra

nivåerna av återkoppling som återfinns i formativa bedömningsprocesser i idrott och hälsa.

Om läraren nämnde ”målet”, ”var elev befinner sig i förhållande till målet” samt ”vad elev

kan  göra  för  att  nå  målet”  i  den  formativa  bedömningsprocesses  observerades  även.

Observationspunkten  ”nämns  explicit  av  läraren”  motiveras  genom  dess  egenskap  att

undersöka  om  lärandemål  och  elevers  förhållande  till  dessa  affirmeras  i  formativa

bedömningsprocesser.  Under  punkten  ”kommunikation  och  samspel”  noteras  huruvida

samspelet  och  kommunikationen  mellan  givare  och  mottagare  av  formativa

bedömningsprocesser  upplevs  effektiv.  Ansågs  den  fortgå  utan  större  störningsmoment

registrerades den som ”god kommunikation”. Upplevdes den delvis hindras av någon typ av

omständigheter noterades alternativet ”måttligt god kommunikation”. Observerades kraftiga

störningsmoment  var  alternativet  ”försvårad  kommunikation” lämpligt.  Slutligen användes

punkten  ”leder  till  anteckning”  för  att  undersöka  om  läraren  utförde  någon  typ  av

dokumentation i samband med den formativa bedömningen. Sådan information är relevant för

att  kunna dra  slutsatser  kring  den formativa bedömningsprocessens  relation till  summativ

bedömning och betygsättning.

Ambitionen med att bryta ned den formativa bedömningsprocessen med dess olika aspekter

var för det första att kunna sköta dokumentationsförfarandet snabbt och således även hinna

dokumentera  nästa  process  om en  sådan  skulle  ske  tätt  inpå  tidsmässigt.  För  det  andra

resulterar  ett  sådant  observationsschema  i  att  dokumentationen  av  de  enskilda  fallen  av
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formativ bedömning blir  av liknande karaktär.  Jämfört  med spontana anteckningar bör ett

sådant  observationsschema  rimligen  resultera  i  data  med  så  hög  kvalitet  som  möjligt.

Hassmen  och  Hassmén  (2008,  s.  267)  belyser  att  struktureringsgraden  för  studier  med

specifika frågeställningar kan vara hög eftersom intresset  för att  upptäcka beteenden eller

händelseförlopp som inte kan förutses är begränsat. Hade studien däremot varit explorativ

eller teorigenererande hade struktureringsgraden med fördel kunnat sänkas. 

För  att  kontrollera  observationsschemats  funktion  och  hållbarhet  genomfördes  en

pilotobservation.  Pilotobservationen  genomfördes  under  en  lektion  som  undervisades  av

samma lärare som huvudobservationerna. Undervisningsgruppen bestod av elever i årskurs 7

och observationen resulterade i tolv separata fall av formativ bedömning. 

2.4 Etiska överväganden

I studier av social interaktion mellan individer behöver stor vikt läggas vid att deltagarnas

anonymitet  vidhålls.  Det  finns  också etisk problematik knuten till  möjligheten att  härleda

studier av läromiljöer till en specifik skola.

Studiens syfte var att undersöka formativ bedömning, en social interaktion mellan lärare och

elever.  Observationerna  genomfördes  under  lektioner  där  samtliga  elever  var  under  18  år

gamla. I studier där individer under 15 år ingår och där etiskt känsliga detaljer behandlas

fordras målsmans samtycke för dessa individers medverkan (Vetenskapsrådet,  2002, s.  9).

Denna studie riktar sig dock till att undersöka lärarens metoder snarare än elevernas vilket lett

till  beslutet  att  ej  begära  målsmäns  tillstånd.  Observationer  av  samspelet  i  formativ

bedömning kan dock omöjligt genomföras utan att även de involverande eleverna observeras.

Beslutet  att  inte  efterfråga  tillstånd  från  målsman  och  elevernas  involvering  i  de  sociala

interaktioner som observerats resulterar i ett etiskt dilemma. För denna studie är dock den

etiska ståndpunkten att observationsobjektet är läraren.     

2.5 Tillförlitlighetsfrågor

Huruvida  en  fallstudie  av  en  enskild  lärares  bedömningsförfarande  säger  något  om

bedömning  genrellt  är  diskutabelt.  Resultaten  belyser  endast  förhållanden  i  en  specifik

läromiljö. Det går dock att hävda att utforskande av ett studieobjekt behöver anpassas efter

såväl  studiens  tids-  som  omfattningsmässiga  resurser.   Som  nämnts  i  metoddelen fanns

potential att utöka studiens omfattning till att inkludera fler lärare. Det går inte att garantera
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att observationer av en annan lärare eller en miljö med annorlunda sociokulturella ramfaktorer

hade resulterat i liknande resultat. De slutsatser som dras utifrån resultaten säger följaktligen

endast någonting om den specifika läromiljö som observerats. 

Elevernas ålder och lärarens val av lektionsinnehåll kom att visa sig vara av större vikt för

resultaten än förväntat. Att en så bred variation av elevåldrar och aktiviteter observerades kan

å ena sidan ses som en svaghet då detta tydligt resulterade i varierande mängd data mellan

olika observationstillfällena. Å andra sidan ger variationen möjlighet att dra slutsatser kring

med vilka elever och under vilka typer av aktiviteter som formativ bedömning underlättas

respektive försvåras.

Trots en kvalitativ ansats är de flesta mätvärden i fältanteckningarna ”hårda”, det vill säga av

strukturerad  och  kortfattad  karaktär.  Detta  går  emot  Hassmén  och  Hassméns  (2008)

framhållande av att  observationer  i  en studie med en kvalitativ  ansats förväntas innehålla

kvalitativa observationsvärden. Å andra sidan är syftet med observationsschemats utformning

att smidigt kunna tolka specifika aspekter av social interaktion. Hade schemat utformats för

att kunna dokumentera fler aspekter av interaktionen hade eventuellt dess informationstäthet

äventyrats.
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3 Resultat

Resultatpresentationen  består  av  fyra  delar.  Inledningsvis  presenteras  data  om  mängden

formativa  bedömningsprocesser  som  observerats.  I  efterföljande  delar  presenteras  de

dokumenterade  observationerna  utifrån  den  de  två  första  delarna  av  den  tematik  som

presenterats i metoddelen, det vill säga ”hur?”och samspel. 

Totalt registrerades 55 enskilda tillfällen där formativ bedömning användes.  Det går ej  att

finna  något  samband  mellan  antalet  formativa  bedömningsprocesser  under  specifika

observationstillfällen  och  årskursen  som  undervisades  eller  lektionens  struktureringsgrad.

Dock upplevdes en tendens att undervisning av årskurs 3 och 4 resulterade i ett lägre antal fall

av formativ bedömning.

Tabell 3 – Antal tillfällen formativ bedömning under respektive observationstilfälle

Observationstilfälle Årskurs Antal

1 7 12

2 9 5

3 6 7

4 8 4

5 4 6

6 3 2

7 9 7

8 3 5

9 8 7

3.1 ”hur?”

Fem faktorer som observerades berör frågeställningen om på vilket sätt formativ bedömning

används i idrott och hälsa. Bilaga 3 redogör för dessa faktorer i detalj.

Beträffande under vilken tidpunkt de formativa bedömningsprocesserna observerades framgår

att  en  majoritet,  69  procent,  av  dessa  initierades  under  lektionens  andra  hälft.  Viktigt  i

sammahanget är dock att uppemot halva lektionen vid vissa tillfällen bestod av genomgång av

lektionsinnehållet  i  helklass  vilket  begränsade  möjligheterna  att  bedöma formativt.  Dessa

genomgångar ägde rum under lektionens första hälft.
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Vidare observerades en jämn fördelning mellan hög- och lågpresterande elevers inblandning i

formativa bedömningprocesser. Vid tre av tillfällena gavs generell formativ bedömning till

undervisningsgruppen som en enhet. Dessa tillfällen uteslöts ur samanställningen av nämnd

observationspunkt.

De observerade tillfällena hade en stark tendens att domineras av att beröra teknik i specifika

rörelser eller övningar. Vid två av 55 tillfällen då formativ bedömning användes behandlades

elevens generella utvecklingsmöjligheter i ämnet. Merparten av tillfällena bestod alltså av att

läraren beskrev hur eleven kunde förbättra sin teknik i en specifik övning. 

Det var  vanligast att läraren explicit nämnde vad eleven kunde göra för att nå målet för den

aktuella uppgiften, något som skedde i 75 procent av fallen. I 64 procent av fallen lyftes fram

var eleven befann sig i relation till målet och i 62 procent av fallen nämnde läraren målet

explicit. Situationer där såväl målet, som elevens position i förhållande till det och vad hen

kunde göra för att nå målet registrerades i 47 procent av fallen.

Nivån  som  återkopplingen  i  bedömningen  skedde  på  behandlade  samtliga  fall  elevens

prestation  på  uppgiftsnivå.  Endast  27  procent  var  på  processnivå  och  7  procent  på

metakognitiv nivå. Ingen återkoppling gavs på personlig nivå. Värt notera är att tre av de fem

fall där återkoppling gavs på såväl uppgifts- och  process- som metakognitiv nivå var tillfällen

då hela undervisningsgruppen var mottagare.

Läraren gjorde inga skriftliga anteckningar efter någon av de observerade fallen av formativ

bedömning. Läraren använde inte heller bedömningsmatriser som eleven kunde använda sig

av. Detta var inte ett arbetssätt som läraren utövade i den formativa bedömningen av dennes

elever.

3.2 Samspel

Sammanställning av resultaten av de fem observationspunkter som berör initieringen av den

formativa  bedömningsprocessen  samt  kommunikation  och samspel  finns  dokumenterade  i

bilaga 4.

Om det var lärare eller  elev som initierade kommunikationen varierade mellan tillfällena.

Observationerna visade att  den formativa bedömningsprocessen initierades av läraren i  69
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procent av fallen. I ungefär hälften så många, alltså 31 procent av fallen, var det eleven som

stod för den initiala kontakten.

För en stor majoritet av tillfällena, 87 procent, rörde bedömningen en enskild elev. Vid sju

respektive fem procent av tillfällena rörde bedömningen två respektive tre elever eller fler.

Noteras bör att vid tillfällen då tre eller fler elever bedömdes formativt var det en kollektiv

bedömning av den samlade undervisningsgruppen.

Observationerna visade att det till övervägande del är läraren som har den drivande rollen i

den formativa bedömningsprocessen. I sju procent av de formativa bedömningsprocesser som

observerades var det eleven som hade en dominant roll i kommunikationen. Vidare kunde lite

över  hälften,  53  procent,  av  tillfällena  klassas  som dialoger  medan  resterande  formativa

bedömningsprocesser bestod av envägskommunikation från lärare till elev.

Även en allmän bedömning gjordes av kommunikationens kvalitet och samspelet mellan de

involverade  parterna.  Vid  67  procent  av  tillfällena  noterades  i  fältanteckningarna  att

kommunikationen,  och  således  även  samspelet,  var  av  god  kvalitet.  Vid  de  tillfällen  då

kommunikationen var av måttligt god kvalitet återfinns beskrivningar av elever som undviker

ögonkontakt,  är  blyga,  stressade  eller  inte  lyssnar  särskilt  noga  på  lärarens  återkoppling.

Dessa tillfällen utgör 22 procent av de observerade fallen. Den lägsta bedömningsnivån av

kommunikationskvalitet  som benämns  i  fältanteckningarna  som försvårad  kommunikation

utgör i sin tur elva procent av tillfällena. Även i dessa observationer beskrivs elevers attityder

till undervisningen som mycket försvårande. Eleverna beskrivs i dessa fall som motvilliga,

ointresserade  av  vad  läraren  har  att  säga  eller  ofokuserade.  I  en  av  fallen  där

kommunikationen bedömdes vara försvårad var eleven mån om att få komma vidare till nästa

station  i  en  hinderbana.  Att  fortsätta  vidare  snabbt  prioriteras  alltså  högre  än  att  få

återkoppling från läraren. 
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4 Diskussion

4.1 Sättet formativ bedömning används på i idrott och häla

Ur ett bedömningsteoretiskt perspektiv sker lärares arbete med värderingsprocesser genom att

läraren utvecklar  och använder  systematiska metoder för bedömning som stöd för elevers

lärande. Det är dessa systematiska metoder i en lärares bedömningspraxis denna studie har

ämnat  granska.  Studiens  övergripande  syfte  var  att  undersöka  formativ  bedömning  som

verktyg för elevers lärprocesser i idrott och hälsa. Det mer preciserade syftet var att studera på

vilka sätt lärare använder sig av formativ bedömning i ämnet. 

Först  och  främst  visar  den  jämna  fördelningen  av  formativ  bedömning  till  låg-  och

högpresterande  elever  att  det  inte  sker  någon  premiering  av  elever  av  en  specifik

kompetensnivå.  En  jämn  fördelning  av  lärarens  uppmärksamhet  kan  anses  viktigt  ur  ett

rättviseperspektiv. Bedömningsteoretiskt är rättviseperspektivet relevant då det visar att den

formativa bedömningen kan användas som ett verktyg både för att lyfta elever som redan når

målen men också för dem som har svårigheter att nå dem. 

Vidare framgår i studiens resultatredovisning en tydlig relation mellan innehåll och formativ

bedömning. Merparten av det innehåll som bedöms formativt är mycket specifikt  och ger

information om hur denne kan utvecklas i en specifik övning eller aktivitet. En av de styrkor

med  formativ  bedömning  som lyfts  av  Skolverket  (2011)  är  arbetssättets  förmåga  att  ge

eleven mer generell återkoppling för att kunna stimulera elevens utveckling av kunskap även

utanför den specifika aktiviteten. Jönssons (2010) påbud om att formativ bedömning i första

hand ska bestå av återkoppling på processnivå realiseras med grund i resultaten. Istället ges

stor del av återkopplingen på uppgiftsnivå. En orsak till detta kan vara ämnets utformning där

praktiska aktiviteter utgör en stor del av undervisningen. Sådana miljöer ger mycket begränsat

utrymme  för  längre  konversationer  vilket  gör  att  återkopplingstillfällena  koncentreras  till

tekniktips i  specifika övningar.  Skolverkets (2011) uppmaning att  låta bedömning vara en

medveten och planerad del av undervisningen snarare än något som sker i förbifarten kan

potentiellt ge större möjligheter att ge återkoppling även på process- och metakognitiv nivå.

Då  eleverna  bevisligen  förses  med  explicita  instruktioner  om vad  lärandemålet  är,  deras

position  i  förhållande  till  detta  och  vad  de  kan  göra  för  att  nå  målen  finns  definitivt

förutsättningar att även ge återkoppling på andra nivåer än den uppgiftsorienterade.  
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Hay och Penney (2013, s. 43) menar att förförståelse av lärandemålen hos eleverna leder till

goda förutsättningar för bedömning som syftar till att förstärka deras lärprocesser. Det kan

följaktligen finnas anledning att arbeta aktivt med att befästa kunskapen om vad som bedöms

i undervisningen i idrott och hälsa hos eleverna. Whites och Fredriksens (1998) modell där

elever aktivt får arbeta med lärandemålen genom kontinuerlig kamrat- och självbedömning

med bedömningsmatriser som stöd kan vara en förlaga att basera sådant arbete på. Genom att

undvika de ”mål för gallerierna” William (2013) upplevt vara vanligt förekommande skapas

en större arena för läraren att ge återkoppling på såväl process- som metakognitiv nivå. Har

eleverna begränsad förståelse för  lärandemålen och vad som bedöms blir  återkoppling på

uppgiftsnivå  den  enda  nivån  eleverna  förväntas  begripa.  Det  finns  en  möjlighet  att

resonemanget att yngre elever har svårare att förstå lärandemål kan vara en faktor bakom att

läraren i denna fallstudie använde formativ bedömning i lägre utsträckning med dessa elever,

en tendens som belysts av Chróinín och Cosgrave (2011, s. 222).  

Sammanfattningsvis används formativ bedömning i idrott och hälsa framför allt som ett medel

för korrigera elevers teknik för att de mer effektivt ska kunna genomföra specifika aktiviteter.

Potentiella konsekvenser av en stark inriktning mot uppgiftsfokus kan vara att eleverna går

miste om möjligheter att få värdefull återkoppling på process- och metakognitiv nivå. Ur ett

bedömningsteoretiskt perspektiv kan sådana omständigheter ses som problematiska då den

formativa bedömningens fulla potential ej utnyttjas.    

4.2 Kommunikation

Att formativ bedömning är en komplex social interaktiv process, vars utfall korrelerar med de

egenskaper  de  involverade  parterna haft  är  ett  fundamentalt  perspektivtagande som bland

andra Hay och Penney (2009) baserar sina bedömningsteoretiska analyser på. Då studiens

syfte  varit  att  undersöka  formativ  bedömning  anpassades  tillvägagångssättet  därefter.  En

välfungerande social  interaktion mellan lärare  och elev  är,  å  ena  sidan en grundläggande

förutsättning för att ge bedömning en grogrund. Elever som saknar intresse för att interagera

med läraren försvårar kommunikationen och hämmar således bedömningsprocessen. Å andra

sidan är det av stor vikt att läraren anpassar sin kommunikation efter elevens förutsättningar,

det  vill  säga  individanpassar  bedömningsförfarandet  i  enlighet  med  Klapp  och  Lekholm

(2010, s. 23).     

Observationerna  visar  att  kommunikationen,  och  således  samspelet  mellan  parterna  i

formativa bedömningsprocesser i idrott och hälsa generellt är av god karaktär. De vittnar dock
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om att god kommunikation inte är en självklarhet i läromiljön för idrott och hälsa. En ovilja

att  stanna  upp  i  de  praktiska  aktiviteterna  för  att  diskutera  utvecklingsmöjligheter  är  ett

märkbart  karaktärsdrag  i  vissa  av  de  fall  av  formativ  bedömning  där  kommunikationen

bedömts som försvårad. Elevernas rörelseglädje, ett planeringsmässigt mål för många lärare,

bekräftas  av  observationerna  som en faktor  med  potential  att  försvåra  kommunikationen.

Vidare försummar elever chanser att visa att de når målet för den specifika aktiviteten när de

väljer att inte engagera sig i formativa bedömningsprocesser. Även vid analys av denna aspekt

kan  individanpassning  av  bedömningsförfarandet  i  enlighet  med  elevens  kommunikativa

förutsättningar  ses  som  en  potentiell  möjlighet  att  möjliggöra  mer  ändamålsenlig

kommunikation.  Dock förutsätter  effektiv  kommunikation att  båda parter  har  ambition att

uppnå sådan, ett socialt samspel som är långt ifrån en självklarhet mellan lärare och elev.      

I majoriteten av de observerade tillfällena då formativ bedömning användes upplevdes läraren

som den dominanta parten i kommunikationen och i nästan hälften av fallen sade eleverna

ingenting  alls.  Genom att  lyssna  och  få  återkoppling  delges  eleverna  viktig  och  relevant

information som kan förbättra och underlätta deras lärande. Skolverket (2011) är dock tydlig

med  att  formativa  bedömningsprocesser  utmärks  av  att  lärare  och  elev  analyserar  och

diskuterar  elevens  förmågor  i  dialogform.  Genom  att  byta  ut  tekniktips  och

envägskommunikation mot frågor som kräver att eleven behöver reflektera över sin prestation

kan dialog mellan parterna potentiellt uppmuntras. Frågor som ”hur tänkte du när du skulle

göra  en  frivolt?”  eller  ”hur  kom det  sig  att  du  valde  att  inkludera  just  de  stegen  i  din

koreografi?”  skapar  förutom  ett  tillfälle  för  reflektion  hos  eleven  även  en  arena  för

återkoppling på process- och metakognitiv nivå. Värt att ta i beaktning är dock att sådana

formativa bedömningsprocesser resulterar i en större tidsåtgång än korta tekniktips, vilket kan

vara en anledning till att det sistnämnda premieras. Detta bekräftas av observationerna där

tillfällen  då  återkoppling  gavs  på  process-  och  metakognitiv  nivå,  till  exempel  till

lågpresterande  elever  som hade  svårigheter  att  komma  igång,  upplevdes  ta  längre  tid  än

teknikjusteringar.
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4.3 Underlättande och försvårande omständigheter

Undervisning i idrott och hälsa är ett ämne vars lektionsinnehåll starkt domineras av praktiska

övningar och fysisk aktivitet. Just denna utmärkande egenskap kan potentiellt vara en faktor

som försvårar användandet av formativ bedömning i ämnet. Eftersom diskussion är en basal

beståndsdel av formativ bedömning kan en traditionell klassrumsmiljö uppfattas som en mer

lämpad arena för sådan kommunikation. Vidare kan det faktum att eleverna ofta förblir fysiskt

aktiva  under  besömningsprocessen  ses  som  en  försvårande  omständighet.  Genom  väl

genomtänkt lektionsplanering där den formativa bedömningen är en planerad och medveten

del  av  undevisningen  kan  ämnets  fysiska  karaktär  istället  användas  för  att  underlätta

användning av formativ bedömning. Ett exempel på en sådan situation observerades under

observationstillfälle 3. Huvudaktiviteten i lektionen var en hinderbana som syftade till att ge

eleverna förståelse för kroppens kardiovaskulära funktioner. Eftersom eleverna var indelade i

par som turades om att springa banan kunde läraren först observera en elevs prestation för att

sedan bedömma denne formativt när hen väntade på att få springa igen. Förutom att effektivt

kunna  ge  återkoppling  under  en  pågående  aktivitet  ger  sådan  lektionsplanering  elever

möjlighet att direkt visa att de använder sig av de tips och den återkoppling de tillgodosetts

med under den formativa bedömningsprocessen. På så vis kan en elev på kort tid gå från att

nå ett kunskapskrav på en nivå till att uppvisa en högre kompetensnivå beträffande allsidig

rörelsekompetens och kunskaper om enkla teoretiska resonemang.

Den generella förskjutningen mellan lärarens och elevernas syn på förmågor som förväntas

bedömas i idrott och hälsa är onekligen en omständighet som försvårar formativ bedömning i

ämnet. Tror sig elever bli bedömda på sin fysiska prestationsnivå kommer deras frågor till

läraren röra just tekniska element för att förbättra den fysiska prestationen. Eftersom det inte

enbart  är  läraren  utan  även  elever  som,  genom  sina  frågor,  initierar  formativa

bedömningsprocesser  är  detta  av  relevans  för  diskussion  av  studiens  resultat.  White  och

Fredriksens  (1998)  idé  om extensiv  användning  av  bedömningsmatriser  som även  elever

använder sig av, i detta fall som en del av formativa bedömningsprocesser, kan kanske vara ett

arbetssätt med potential att minska de försvårande omständigheterna. Även Williams (2013)

uppmaning om att använda varför- och hurfrågor kan vara värd att ta i beaktning. Sådana

frågor är lätta att applicera på teoretisk undervisning, men kan eventuellt även kläs i praktisk

kostym för att passa utformningen av den aktuella undersningsmodellen för idrott och hälsa.
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4.4 Slutsats

Med grund i det rådande forskningsläget och resultaten av denna observationsstudie går ett

antal slutsatser att dras kring användandet av formativ bedömning i idrott och hälsa och de

omständigheter detta arbetssätt påverkas av. 

För det första är det uppenbart att formativ bedömning användes frekvent som ett verktyg för

att stödja och förbättra elevers lärande. Det går ej att urskilja att en specifik typ av elev är

inblandad i formativa bedömningsprocesser i högre utsträckning än andra.

För det andra går att konstatera att formativ bedömning i idrott och hälsa generellt är starkt

uppgiftsorienterad. Detta trots att bevis pekar på att återkoppling som i första hand ges på

processnivå förstärker elevers långsiktiga lärande i större utsträckning.

För  det  tredje  utkristalliseras  en bild  av  att  ändamålsenlig  och ömsesidig kommunikation

mellan givaren och mottagaren av den formativa bedömningen och ömsesidigt intresse för

elevens utveckling är fundamentala påverkande faktorer för dess förmåga att vara tillgänglig

för eleven.

Slutligen visar studien att ämnets praktiska natur ibland kan bli ett hinder för kommunikation

mellan  lärare  och  elev.  Samtidigt  skapar  ämnets  egenskaper  möjligheter  att  utforma

elevuppgifter som möjliggör användande av formativ bedömning. 

4.5 Studiens svagheter och styrkor

Denna fallstudies värde finns bland annat i valet av metod. Genom att välja en annan metod

än  de  vanliga  (såsom intervju,  enkäter  eller  dylikt)  undersöker  studien  ämnet  ur  ett  nytt

perspektiv.  Studiens kunskapsobjekt har observerats, analyserats och diskuterats utifrån en

teoretisk referensram som också är mindre vanligt förekommande.  

Beslutet att endast följa en lärare kan beroende på vetenskaplig tradition och studiens anspråk

uppfattas både som en svaghet och styrka. Genom valet att göra alla nio observationer med

samma lärare skapades större likvärdighet mellan observationerna. Observation av ett större

antal lärares praxis hade resulterat i mer generell empiri som hade kunnat representera en

större  del  av yrkeskårens  arbetssätt  med formativ bedömning.  Risken hade dock varit  att

resultaten  från  observationer  av  olika  lärares  undervisning  och  skolornas  kontext,
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elevunderlag et  cetera,  trots  allt  hade skiljt sig så pass mycket från varandra att  det hade

kunnat bli svårt att dra slutsatser utifrån dem. Å ena sidan är slutsatser som dras i denna studie

endast representativa för den lärare som observerats, å andra sidan spelar forskningsläget och

det  teoretiska  ramverket  en  betydande  roll  för  hur  analysarbetet  har  genomförts  och  de

resultat som studien genererat, vilket medför att det går att hävda att studiens resultat bidrar

med ny kunskap om formativa bedömningsprocesser inom området idrott och hälsa.

4.6 Förslag på fortsatt forskning

Fortsatt  forskning i  linje med denna studie är nödvändig för att  möjliggöra utveckling av

modeller och redskap för att lärare i idrott och hälsa i större utsträckning ska kunna använda

sig av formativ bedömning i sin undervisning i idrott och hälsa. Observationsstudier av flera

lärares  bedömningspraxis  skulle  visa  om  resultaten  i  denna  studie  är  mer  generellt

förekommande och inte bara lokalt  gällande.  Av större intresse är dock att  undersöka hur

användning av olika typer av formativ bedömning i undervisning i idrott och hälsa påverkar

elevernas lärande. Bidrag från sådan forskning skulle vara värdefull för såväl Skolverket som

lärarutbildningar då det är av intresse att lärare i ämnet använder sig av den bedömningspraxis

som bäst stimulerar och underlättar elevers utveckling. 

Även  fortsatt  forskning  om  konsekvenser  av  implementering  av  formativ  bedömning  i

undervisning i idrott och hälsa är av intresse. Både positiva och negativa konsekvenser bör

kartläggas för att kunna utforma bedömningsmodeller med möjlighet att förstärka snarare än

att hämma elevers lärande.

4.7 Avslutning

Sammanfattningsvis har observationerna i denna studie bidragit till att bekräfta den bild av

användande av formativ bedömning tidigare forskning iakttagit. Fokus har dessutom lagts på

bedömningsprocessers komplexa sociala beskaffenheter och ämnets särskiljande drag för att

försöka förklara hur det kommer sig att situationen ser ut som den gör.

Hur den formativa bedömningens framtid ser ut är oviss, men det är tydligt att det finns ett

intresse av att studera dess egenskaper för att kunna klargöra dess betydelse för läroprocesser.

Intresset  har  i  sin tur  lett  till  ett  fokusskifte hos lärare avseende deras bedömningspraxis.

Fokus har förflyttats från produkt till  process, från att bedöma lärande till  att bedöma för

lärande. 
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Bilaga 1

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING

Syfte och frågeställningar: 

Vilka sökord har du använt?

Idrott och Hälsa, Bedömning, Physical Education, Assessment, Formativ bedömning, Bedömning 

för lärande, Formative Assessment, Assessment for learning

Var har du sökt?

GIH:s bibliotekskatalog, EBSCO, Google Scholar 

Sökningar som gav relevant resultat

GIH:s Bibliotekskatalog 
 Formativ bedömning

 William (2013)

 Physical education + assessment
 Hay (2006)

EBSCO – Formative assessment + Physical Education
 Leirhaug och MacPhail (2015)
 Chróinín och Cosgrave (2013)

Kommentarer



Bilaga 2 

Observation #__
1.Tidpunkt

□ Lektionens första hälft 

□ Lektionens andra hälft 

2. Initiering

□ Lärare 

□ Elev 

Kommentar:

3. Antal inblandade elever

□ En

□ Två  

□ Tre eller fler

Kommentar:

4. Elevens/elevers kompetensnivå

□ Högpresterande

□ Lågpresterande

5. Innehåll

…..............................................................

…..............................................................

6. Kommunikation och samspel

□ God kommunikation                  

□ Måttligt god kommunikation     

□ Försvårad kommunikation

Kommentar:

7. Nämns explicit av läraren

□ Målet

□ Var elev befinner sig i relation till målen

□ Vad elev kan göra för att nå målen

8. Typ av kommunikation

□ Monolog

□ Dialog

Kommentar:

9. Drivande individ

□ Lärare

□ Elev

Kommentar:

10. Återkopplingsnivå

□ Uppgiftsnivå

□ Processnivå

□ Metakognitiv nivå 

□ Personlig nivå

11. Leder till anteckning

□ Ja 

□ Nej

Övriga kommentarer

…................................................................

…................................................................

…................................................................
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