
http://www.diva-portal.org

Preprint

This is the submitted version of a paper published in .

Citation for the original published paper (version of record):

Tolgfors, B. (2017)
Olika versioner av "bedömning för lärande" i ämnet idrott och hälsa.

Access to the published version may require subscription.

N.B. When citing this work, cite the original published paper.

Kommer att publiceras i tidskriften Idrott och hälsa, nr 5 & 6, 2017

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-61236



Björn Tolgfors: Manuskript till svenska idrottslärarföreningens tidskrift ”IDROTT & hälsa”, 2017. 
bjorn.tolgfors@oru.se 

1 
 

Olika versioner av ”bedömning för lärande” i ämnet idrott och hälsa 

Inledning 
Denna text bygger på min avhandling (Tolgfors, 2017), som fokuserar på den formativa 
bedömningspraktiken i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet. Förhoppningen är att texten ska komma till 
användning som ett diskussionsunderlag kring bedömningsfrågor och syftar därmed till didaktisk 
reflektion bland praktiserande lärare. Avsnitt om metod, teori och analys lyser med sin frånvaro för att 
texten ska uppfattas som lättillgänglig. Den som vill sätta sig in i hela forskningsprocessen hänvisas till 
avhandlingen, som finns att tillgå på databasen DiVA, eller via Google Scholar. För trovärdighetens skull 
ska det dock klargöras att det empiriska materialet inhämtades genom en serie av gruppintervjuer med 
idrottslärare i ett så kallat ”teacher learning community”, där deltagarna diskuterade sina erfarenheter av 
att arbeta med BFL i undervisningen. Dessa kompletterades av lektionsobservationer och intervjuer med 
elever och lärare på både yrkesförberedande och högskoleförberedande program på gymnasiet. Det 
sammansatta materialet var en förutsättning för att olika versioner av BFL skulle kunna identifieras. I 
detta diskussionsunderlag redogörs kortfattat för tidigare forskning om bedömning för lärande. Därefter 
redovisas min avhandlings huvudsakliga resultat och diskussion. Avslutningsvis riktas några 
diskussionsfrågor till läsaren, som kan vara vägledande för didaktisk reflektion kring bedömning. 
 

Det tvetydiga bedömningsuppdraget – som en sammanlänkad process 
Dagens lärare står inför ett tvetydigt bedömningsuppdrag. Å ena sidan råder det politisk enighet om att 
det är viktigt med likvärdig bedömning och ökad måluppfyllelse. Svenska elevers svaga resultat vid 
internationella jämförelser av kunskaper (framförallt genom Pisa-test) har föranlett en opinion som ställer 
ökade krav på ansvar för skolans räkning. Skolinspektionens tillsyn, allt tidigare betyg, fler nationella prov 
och en stark tilltro till utvärderingar för att komma till rätta med de bristfälliga skolresultaten är exempel 
på denna tendens, som kan liknas vid en krav-/kontrollstyrning av skolan (Wahlström, 2011). I detta 
sammanhang faller det sig naturligt med ett fokus på bedömning av lärande (summativ bedömning), för 
att rättvisa och jämförbara betyg ska kunna sättas och att alla elever ska få likvärdiga möjligheter till 
vidare studier och arbete i livet efter gymnasiet. Å andra sidan har bedömning för lärande (formativ 
bedömning) blivit ett allt vanligare inslag i den svenska skolan på senare tid. Bedömning för lärande-
rörelsen uppstod runt 1980 i England, som en reaktion mot ett ensidigt fokus på ansvarsutkrävande och 
summativ bedömning. Peter Hay (2006) menar dock att de två formerna av bedömning ska ses som en 
sammanlänkad process, snarare än som två skilda saker. I linje med det framhåller Christian Lundahl, 
Magnus Hultén och Sverre Tveit (2016: 6) att det som slutligen ska bedömas även kan fylla formativa 
syften, under förutsättning att målen är vägledande för undervisningen: ”Med andra ord handlar formativ 
bedömning om att ge återkoppling med utgångspunkt i en bedömning av uppnådd kompetens sedd i ljuset 
av förväntad kompetens, eller kunnande”. 
 

Vad är bedömning för lärande?  
En vid definition av bedömning för lärande (BFL) anammas i denna text. Det innebär att 
idrottsundervisning med integrerade bedömningsinslag såsom själv-, kamrat- och sambedömning inryms i 
konceptet. Av avgörande betydelse är dock att bedömningen kombineras med framåtsyftande feedback:  

Assessment for learning is any assessment for which the first priority in its design and practice is to serve the 
purpose of promoting pupils’ learning. It thus differs from assessment designed primarily to serve the purposes 
of accountability, or of ranking, or of certifying competence (Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 2002, 
i förordet, min kursivering). 

Den grundläggande idén med det pedagogiska förhållningssättet BFL är att anpassa undervisningen efter 
elevernas behov och förutsättningar. Konceptet går ut på att såväl elever som lärare fortlöpande ställer sig 
frågorna: Vad är målet, var befinner sig eleven och vad är nästa steg? Dylan Wiliam (2010) liknar eleven 
vid en pilot som måste känna till målet för sin resa och kompassriktningen dit, för att öka sina chanser att 
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nå fram. För att bygga vidare på metaforen motsvaras läraren då av flygledaren som sitter i kontrolltornet 
och ansvarar för vägledning, för att alla piloter ska kunna starta och landa på ett säkert sätt och 
kommunicera i det gemensamma flygrummet så väl som möjligt. Den formativa bedömningsprocessen 
innefattar fem nyckelstrategier, som går ut på att: 1. Dela målen med eleverna, 2. Synliggöra lärande, 3. 
Ge feedback, 4. Aktivera eleverna som resurser för varandra, 5. Aktivera eleven som ägare av sitt eget 
lärande (Wiliam, 2011b; Lundahl, 2011).  

En utgångspunkt för detta diskussionsunderlag är att det inte är givet att ett flexibelt pedagogiskt 
förhållningssätt alltid motsvarar den föreskrivna versionen. Patricia Broadfoot (2002: 288) konstaterar 
nämligen att; “we cannot assume that assessment – or indeed any other educational practice – will work 
in the way intended”. Eftersom nyckelstrategierna beskrivs som strama men anpassningsbara (eng. ”tight 
but loose”) (Wiliam, 2011a; Lundahl, 2011) är det är snarare troligt att olika versioner av BFL kan uppstå 
i interaktionen mellan lärare och elever i praktiken. Syftet med texten är att visa på hur olika ämnesinnehåll 
såväl som lärar- och elevroller konstitueras (=skapas/konstrueras) genom fem kontrasterande versioner av 
BFL i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet. För att hantera komplexiteten i bedömningspraktikens 
kulturella mönster används den didaktiska triangeln (Hudson, 2002; Öhman, 2014). På så sätt synliggörs 
vilka triadiska relationer mellan lärare, elev och ämnesinnehåll som etableras genom BFL. Därefter förs 
en diskussion om vilket slags lärande som främjas av respektive version. 

BFL i ämnet idrott och hälsa 
I en internationell forskningsöversikt (López-Pastor, m.fl. 2013) av litteratur om bedömning i ämnet idrott 
och hälsa inbegrips BFL i en grupp av alternativa bedömningsformer som skiljer sig från summativ 
bedömning och betygsättning. Tidigare har fysiska tester, ombytt närvaro och kämpatag varit föremål för 
bedömning, medan de alternativa bedömningsformerna är inriktade på själva lärandet i idrott och hälsa. 
Närbesläktade former av bedömning är formativ bedömning, autentisk bedömning, integrerad 
bedömning, kamratbedömning, självbedömning och sambedömning. Gemensamt för dem alla är att de 
poängterar vikten av elevernas deltagande i bedömningsprocessen. Det är något som även Karin Redelius 
och Peter Hay (2012) förespråkar, efter en omfattande undersökning av svenska elevers uppfattning om 
bedömning i idrott och hälsa i årskurs 9. Enligt studien tror eleverna att ämnet går ut på att delta aktivt, 
kämpa, samarbeta och göra sitt bästa med en positiv inställning, vilket kan förstås som att bedömningen 
baseras på en aktivitetsnorm snarare än på redovisade kunskaper i enlighet med kunskapskraven, enligt 
elevernas uppfattning. Med utgångspunkt i detta resultat propagerar författarna för en tydligare koppling 
mellan mål, undervisning och bedömning. De påtalar även behovet av formativ bedömning i 
undervisningen, då lärare ger feedback till eleverna utifrån de kriterier som gäller för en viss uppgift. 
Eleverna bör dessutom få hjälpa varandra genom kamratbedömning utifrån mål och kriterier. 
Avslutningsvis rekommenderar författarna att idrottslärare ska vara noggranna i processen genom att 
samla på sig ett välgrundat bedömningsunderlag. Dokumentationen måste vara tillgänglig för eleven i god 
tid innan betygsättningen, så att det framgår vilka kunskapskrav som gäller vid bedömningen av olika 
moment. Peter Hay och Dawn Penney (2012) poängterar dessutom att bedömningen i ämnet idrott och 
hälsa bör utgå från vad som uppfattas som relevant och meningsfullt för varje enskild elev. Ämnets innehåll 
och de uppgifter som är avsedda att bedömas måste därmed relateras till individens erfarenheter, intressen 
och livssituation för att förstärka autenticiteten i bedömningen. 

Beträffande arbetsuppgifter som lämpar sig för bedömning har Ann MacPhail och John Halbert (2010) 
studerat BFL i idrottsämnet på gymnasiet. Ett antal idrottslärare involverades i utvecklingen av 
bedömningstekniker i samband med planering av undervisningsmaterial som innehöll så kallade rika 
uppgifter (’rich tasks’):  

Uppgifterna anses vara rika då de är autentiska för eleven och relevanta i förhållande ämnesplanen. De bör 
innehålla tydliga beskrivningar av mål och kriterier, vara inriktade mot fler än ett kunskapskrav och omfatta 
inhämtning, anpassning och utvärdering av kunskap, färdigheter och förståelse (MacPhail & Halbert, 2010: 
25, min översättning). 
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Vid utvärderingen av projektet framhöll både lärare och elever att lektionerna blivit mer välorganiserade 
och effektiva, varför undervisningen resulterade i förbättrad måluppfyllelse. Mer utrymme för muntlig 
reflektion hade också tillkommit. Som negativa konsekvenser lyftes den ökade arbetsbördan med 
pappersexercis fram.  

Avslutningsvis har Petter Leirhaug och Ann MacPhail (2015) undersökt tre idrottslärares sätt att arbeta 
med BFL. I likhet med min egen studie använde forskarna de fem nyckelstrategierna som ett raster vid 
analyserna av lärarnas berättelser. Lärarna såg positivt på den integrerade bedömningsformen, medan 
forskarna kunde konstatera att de alla saknade ett kritiskt förhållningssätt till BFL. Därför känns det 
angeläget att bidra med ett diskussionsunderlag till didaktisk reflektion bland praktiker på fältet.  

 

Fem versioner av BFL 
Här följer en presentation av fem kontrasterande versioner av BFL i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet. 
De utesluter inte varandra, men endera av dem kan dominera i en viss bedömningspraktik. Läsaren 
uppmanas fundera över vilken version som stämmer bäst överens med hens egna erfarenheter av BFL i 
undervisningspraktiken och om någon av de andra versionerna vore lämplig att inspireras av eller tvärtom 
undvika.  
 
BFL som självständiggörande 
Den första versionen av BFL är självständiggörande (från eng. ”empowerment”), genom att elevernas 
träning och friluftsliv på fritiden inkluderas i bedömningspraktiken. Efter att ha erbjudit individen ett brett 
spektrum av handlingsmöjligheter, kan läraren få en övergripande bild av elevens förmågor under den 
följande perioden av självständigt arbete. Fortlöpande feedback från både klasskamrater och lärare driver 
lärprocessen vidare. Undervisning som främjar elevernas förmåga att välja, genomföra och värdera fysiska 
aktiviteter får stort utrymme i kursen. Olika individuella vägar mot måluppfyllelse inte bara accepteras, 
utan snarare uppmuntras av vissa idrottslärare. Genom träningsdagböcker och redovisningar illustrerade 
med hjälp av foton eller videoinspelningar av olika erfarenheter, möjliggörs en autentisk bedömning av 
relevans för den enskilda eleven. Vidare innebär ”rika uppgifter” (jfr. MacPhail & Halbert, 2010) av 
problemlösningskaraktär att divergent tänkande och kreativitet främjas i undervisningen.  
Vissa elever anger att planeringsförmåga, initiativkraft och disciplin att hålla fast vid sin träning mot 
uppställda mål är av stor vikt vid bedömningen i ämnet idrott och hälsa. Därmed positionerar de sig själva 
som autonoma och aktiva subjekt i bedömningspraktiken. Läraren erbjuder individanpassad feedback, så 
att respektive elev kan nå framgång i kursen och välja en hälsosam livsstil i samhället utanför skolan. I 
dessa beskrivningar av den formativa bedömningspraktiken framställs individens val, eget ansvarstagande 
och kreativitet som kännetecknande för BFL. Men vad produceras i detta kulturella mönster? 
Då BFL har en självständiggörande funktion konstitueras den autonoma och kreativa eleven, som stöttas 
av läraren i egenskap av coach. Ämnesinnehållet är individanpassat, för att möjliggöra en autentisk 
bedömning av betydelse för den enskilda eleven. Nedan illustreras den triadiska relationen med hjälp av 
den didaktiska triangeln: 
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Figur 1: Den triadiska relation som etableras av BFL som självständiggörande. 
 
 
BFL som fysiskt aktiverande 
Då en idrottslärare i studien trycker på vikten av närvaro och aktivt deltagande är motivet att dessa 
faktorer utgör förutsättningar för att elevernas förmågor ska bli möjliga att bedöma. Det eleverna däremot 
tycks uppfatta är att läraren värderar själva närvaron och aktivitetsgraden, vilket synliggörs genom 
uttalanden som ”jag är ju alltid med, i alla fall” och ”vi är ju de enda som är här”.  
Elever som genomför frivilliga ledaruppgifter gör det i tron att det ger ett plus i kanten om de hjälper 
läraren med hans eller hennes arbete. Eftersom ingen annan målsättning nått fram till dem, framställs 
rörelseglädje och aktivering av klasskamraterna som ledarskapets motiv. Den frivilliga uppgiften planeras 
och genomförs därför utifrån vad de flesta i klassen förhoppningsvis tycker är roligt för stunden. Vid 
kamratbedömning, med hjälp av BFL-tekniken ”two stars and a wish”, efter en elevledd lektion är det 
lustfaktorn och populariteten i olika lekar och spel som får ”stjärnor” och en större variation som lyfts 
fram som ”önskemål”. Den fysiska aktivitetsdiskursen, snarare än ämnesplanens formella förmågor, utgör 
därmed grund för BFL.  
De värden som lyfts fram vid kamratbedömningen kan inte avfärdas som missförstånd bland oengagerade 
individer eller svagpresterande grupper i skolämnet idrott och hälsa. Genom en socialisationsprocess i den 
diskursiva praktiken har deltagarna införlivat det enda syfte med ämnet som stått till buds, genom 
klasskamraternas och lärarens feedback, eller eventuella brist på sådan. En idrottslärare anger flera goda 
skäl till ett flexibelt förhållningssätt till ämnesplanen, som att främja elevinflytande, prioritera 
kamratskapet i en stökig klass eller att undvika att lägga ytterligare press på redan utsatta elever. De BFL-
tekniker som används i detta sammanhang placeras därför in på frihetens sida i spänningsfältet. Denna 
version av BFL kännetecknas dock av en fördunklad transparens, då den röda tråden mellan mål, innehåll 
och bedömning har övergått i en gråskala.  
En implikation av alltför stor frihet i relation till ämnesplanen är att den feedback som erbjuds tenderar 
att bli vilseledande i förhållande till de kunskapskrav som gäller för kursen. Under fältstudien uttryckte 
vissa elever att de upplevde att de inte hade särskilt högt ställda förväntningar på sig. Exempelvis menade 
de att det inte händer någonting om de struntar i att lämna in en skriftlig uppgift. Då uppgifter av teoretiskt 

BFL 
som 

självständig-
görande 

Läraren: En coach som  
guidar eleven mot de  
öppna målen, genom  
autentisk bedömning. 

Eleven: En autonom och  
kreativ individ, som förväntas  
ta eget ansvar för sina  
vägval mot uppställda mål,         
i och utanför skolan. Elever  
som inte förmår att arbeta 
under eget ansvar riskerar att 
exkluderas från denna  
triadiska relation. 

Ämnesinnehållet: Individ- 
anpassat. De öppna målen  
kan nås på olika sätt, vilket  
medger en innehållsmässig  
mångfald. Elevens erfarenheter  
från fritiden inkluderas i  
bedömningspraktiken, genom  
att hänsyn tas till uppgifternas  
relevans för respektive individ. 
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slag tillskrivs liten betydelse tenderar den fysiska aktivitetsdiskursen att styra vad som värderas i 
bedömningspraktiken i ännu högre grad.  
I denna version av BFL kommuniceras inte målen på ett tillfredsställande sätt, eftersom lösryckta BFL-
tekniker används utan explicit förankring i ämnesplanen. Då feedback främst ges på aktivt deltagande och 
kämpatag får BFL en fysiskt aktiverande funktion. Lektionerna karaktäriseras av ett görande, utan 
förväntningar på lärande. Ämnesinnehållet blir därför underhållande i dubbel bemärkelse, då det går ut 
på att vidmakthålla eller utveckla en viss fysisk prestationsförmåga genom samarbete och rörelseglädje. 
Läraren konstitueras som en fystränare och aktivitetsledare, medan eleven blir en aktiv deltagare, ofta 
omedveten om de formella förmågor som ska utvecklas enligt ämnesplanen. Återigen illustreras den 
triadiska relationen med hjälp av den didaktiska triangeln: 
 

 
Figur 2: Den triadiska relation som etableras av BFL som fysiskt aktiverande. 
 
 
BFL som betygsgenererande  
En lång rad inlämningsuppgifter kan ingå i kursen idrott och hälsa 1, för att en bedömning ska kunna 
genomföras utifrån samtliga kunskapskrav. ”Nu är jag mer styrd”, konstaterar en lärare. Skolverket 
nämns som den huvudsakliga källan till denna styrning. Lärarrollen innebär större inslag av 
myndighetsutövning än tidigare och professionaliteten bygger numera till stor del på ett ansvar för att 
betyg sätts på rätt grunder. Arbetssättet är tidskrävande och innebär att lärarrollen förändrats till en 
administrativ tjänst framför datorn i större utsträckning. En annan lärare bekräftar att 
bedömningspraktiken blivit en skriftlig verksamhet i större utsträckning än tidigare: ”Jag känner mig trygg 
att bedöma elevernas förmågor muntligen på E-nivå, men inte på C- eller A-nivå”. För att säkerställa en 
rättssäker betygssättning krävs följaktligen ett skriftligt bedömningsunderlag. Det får även konsekvenser 
för den formativa bedömningsprocessen, på så vis att feedback framförallt tillhandahålls på skriftliga 
uppgifter.  
Då bedömningsmatriser som konkretiserar kunskapskraven används i samband med återkopplingen 
skapas en något förvriden variant av de tre grundläggande frågorna i BFL; vilka är kunskapskraven, var 
är jag, vad är nästa steg? Den formativa bedömningen, som i detta sammanhang karaktäriseras av en 
likriktning av elevernas förmågor utifrån kunskapskraven, kan då snarare benämnas konformativ 
bedömning (jfr. Torrance, 2012).  
Konsekvenserna för ämnet idrott och hälsa är att det skrivna ordet ökar i status, medan den rörelseglädje 
som beskrivs i den föregående versionen av BFL inte överhuvudtaget spelar någon roll vid bedömningen. 
Då lektionerna fortfarande till största delen ägnas åt fysiska aktiviteter av olika slag kan en dualistisk syn 

 BFL  
som fysiskt 
aktiverande  

Läraren: En fystränare  
och aktivitetsledare, som  
ger feedback på närvaro,  
kämpatag och aktivt  
deltagande.  

Eleven: En aktiv deltagare, 
utan tydlig målbild, som  
socialiseras i enlighet med  
den diskursiva ordningen.  
Inaktiva elever riskerar att 
exkluderas från denna  
triadiska relation. 

Ämnesinnehållet: Underhållande  
av fysisk status genom samarbete  
och rörelseglädje. Lekar och spel, 
som karaktäriseras av ett görande  
för nöjes skull, utan explicit  
förankring i ämnesplanen. 
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på förhållandet mellan teori och praktik identifieras i denna version av BFL. Praktiska färdigheter tillskrivs 
lägre status än teoretiska kunskaper, eftersom det är inlämningsuppgifterna som spelar störst roll vid 
bedömningen, vilket blir tydligt i följande lärarcitat: ”Jag behöver inte se dem lika mycket längre för att 
bedöma dem”. 
Genom standardiserad feedback utifrån kunskapskraven handleds alla elever i riktning mot examinationer 
på samma sätt. Fokus ligger därmed snarare på respektive examination än på lärandet. 
Bedömningsmatriser och lärplattformar används som verktyg för övervakning under processen. Efter att 
eleverna lämnat in sina svar via ”itslearning” tar en cyklisk process av feedback på uppgiftsnivå vid. 
Läraren konstaterar vad som är inlämningsuppgiftens styrkor, men även vad som kan utvecklas vidare för 
att eleven ska nå nästa bedömningsnivå. Därefter sätts ofta betyg på den enskilda uppgiften. Den 
förändrade yrkesrollen innefattar omfattande rättning av inlämningsuppgifter och flera varv av 
återkoppling till eleverna. Den nya administrativa delen av uppdraget har adderats till den traditionella 
idrottslärarrollen, som därmed blivit mer sammansatt och krävande.  
I denna version av BFL som betygsgenererande har den formativa bedömningen tydliga summativa 
förtecken. Det innebär att läraren konstitueras som administratör av en datoriserad bedömningspraktik, 
elever som betygsjägare (om de vill nå framgång) och ämnesinnehållet som standardiserat. För tredje 
gången illustreras den triadiska relationen med hjälp av den didaktiska triangeln: 
 

 
Figur 3: Den triadiska relation som etableras av BFL som betygsgenererande. 
 
 
BFL som konstruktivt länkande 
Uppenbarligen har flera av lärarna i studien anpassat sin praktik efter den utbildningspolitiska styrning 
som råder. Ett systematiskt arbete behöver dock inte innebära att betygssättningen sätts i första rummet. 
En annan version av BFL bygger snarare på att säkerställa elevernas måluppfyllelse. Utifrån de olika 
förmågor som ska utvecklas planeras en rad arbetsområden, som ofta inleds med en teorilektion, varefter 
eleverna får en skriftlig uppgift att arbeta med hemma eller under resurstid i skolan. Samtidigt ingår det 
fortfarande i jobbet att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sina förmågor i rörelseaktiviteter 
av olika slag och genom friluftsliv i varierande miljöer. Alla lektioner ska vara utvecklande på något sätt 
för eleverna, enligt lärarnas sätt att se på BFL i den praktiska undervisningen.  

BFL  
som betygs-
genererande 

Läraren: En administratör av en 
datoriserad bedömningspraktik. 
Ger standardiserad feedback till 
alla elever, med hjälp av bedöm- 
ningsmatriser med värdeord  
kopierade från kunskapskraven. 

Eleven: En betygsjägare, 
som normaliseras i enlighet  
med den konformativa 
bedömning som kännetecknar 
BFL med summativa förtecken. 
De elever som inte motiveras   
av betyg riskerar att exkluderas  
från denna triadiska relation.  

Ämnesinnehållet: Standardi- 
serat. Teman och examina- 
tioner planeras främst  
utifrån kunskapskraven.  
Det skriftliga ordet har  
högre status än det muntliga. 
En dualistisk syn på teori och 
praktik framgår av talet om  
”två lektioner i en”.  
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Genom olika BFL-tekniker säkerställs att leveransen av det innehåll som utlovas i ämnesplanen når fram 
till adressaten, det vill säga eleven. Eleverna får en ökad inblick i vad de förväntas lära sig genom själv- 
och kamratbedömning, vilket leder till en god transparens i bedömningspraktiken. Då de tre frågorna ”vad 
är målet, var är jag, vad är nästa steg?” sammanfogar undervisning och förväntat lärande på ett 
systematiskt vis får BFL en konstruktivt länkande funktion. 
Det lärarsubjekt som konstitueras i denna version av BFL är en systematisk planerare och leverantör, 
medan elevsubjektet blir en kund i andra änden av leveranskedjan. Ämnesinnehållet är kvalitetssäkrat, så 
till vida att alla läraktiviteter planeras, genomförs och bedöms i linje med ämnesplanens intentioner. Ännu 
en gång illustreras den triadiska relationen med hjälp av den didaktiska triangeln: 
 

 
Figur 4: Den triadiska relation som etableras av BFL som konstruktivt länkande. 
 
 
BFL som förhandlande 
Beskrivningarna ovan ska inte tolkas som om de individuella lärarna i studien kan placeras in i den ena 
eller andra kategorin. Samtliga skulle troligen känna igen sig i flera olika versioner av BFL, eftersom de 
alla har att hantera det tvetydiga bedömningsuppdraget i skolan; att främja elevernas lärande och sätta 
rättvisa betyg. Några av lärarna låter eleverna påverka såväl undervisningens planering som 
bedömningsformer genom ansenliga inslag av elevinflytande. Andra, som stött på motstånd mot vissa 
bedömningstekniker, frågar sig om det då är eleverna som har fel inställning eller om det istället är själva 
uppgifterna som har brister och behöver revideras. Elevernas tysta protester mot skriftliga uppgifter har 
bland annat lett till att lärarna istället valt att organisera olika former av gruppreflektioner, såsom 
värderingsövningar, normkritiska diskussioner och muntliga examinationsuppgifter. Att anpassa 
bedömningsformerna efter respektive elevgrupp och att ägna sig åt metakognition kring vilket lärande som 
erbjuds i bedömningspraktiken är kännetecknande för transformativ bedömning (jfr. Torrance, 2012). En 
aspekt av detta flexibla förhållningssätt till BFL är att läraren kommunicerar mer med eleverna som grupp 
under lektionerna. Det muntliga ordet uppnår då samma status som det skriftliga i föregående version. Då 
läraren verkar som samtalsledare i olika gruppdiskussioner skapas förutsättningar för eleverna som grupp 
att värdera olika former av fysiska aktiviteter i förhållande till relevanta teorier om träningslära, 
könsroller, identitet och hälsa, eller som en lärare konstaterar: ”Det är ju en arena där man ska komma 
fram till någonting ihop”. 
Vissa betygsmotiverade elever ställer däremot krav på individuell feedback av summativ karaktär, även 
om läraren vill undvika att uttala sig i betygsliknande termer i ett alltför tidigt skede i kursen. ”Jag vill ju 

 BFL  
som  

konstruktivt 
länkande 

Läraren: En systematisk planerare,  
som använder BFL som en bro 
mellan undervisning och lärande.  
En leverantör av ämnesplanens  
föreskrivna innehåll.  
 

Eleven: En kund i andra änden  
av leveranskedjan. Engageras 
i bedömningspraktiken genom  
kamrat- och självbedömning.  
Har inblick i vad han/hon för- 
väntas lära sig, tack vare en  
god transparens.  
 

Ämnesinnehållet: Kvalitets- 
säkrat. Ämnets syfte, de  
förmågor som ska utvecklas,  
det centrala innehållet och  
kunskapskraven ligger till  
grund för en systematisk  
planering av undervisningen. 
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inte bli slav under matrisen”, som en lärare uttrycker det. Det innebär å ena sidan att lärarens flexibilitet 
i fråga om formativ bedömning inskränks, men å andra sidan kan det ses som ett uttryck för elevinflytande. 
En helhetssyn på praktik och teori framgår då lärande i handling följs upp av reflektioner kring de 
erfarenheter som gjorts. Då feedback ges till kollektivet, snarare än till individen, måste dock eleverna 
anpassa sig till de normer som dominerar i gruppen, såväl som i samhället, med avseende på hälsa och 
livsstil.  
I denna version av BFL som förhandlande konstitueras läraren som moderator och eleven som part i målet, 
där innehållet är förhandlingsbart. För sista gången illustreras den triadiska relationen med hjälp av den 
didaktiska triangeln:  
 

 
Figur 5: Den triadiska relation som etableras av BFL som didaktiskt förhandlande. 
 
 
Diskussion 
Resultatet visar på fem kontrasterande versioner av BFL som självständiggörande, fysiskt aktiverande, 
betygsgenererande, konstruktivt länkande och förhandlande. Olika lärar- och elevsubjekt och 
karaktärsdrag i ämnesinnehållet konstitueras i bedömningspraktikens kulturella mönster, beroende på 
vilken version av BFL som dominerar.  

Chan m.fl. (2011) menar att bedömning både influerar undervisningen och lärandet samt definierar 
dess produkt. Förutom de triadiska relationer som etableras är det även möjligt att se själva lärandet som 
en produkt av BFL. Därmed är det relevant med följande diskussionsfråga.  

Bedömning för vilket lärande? 
BFL som självständiggörande ger eleverna förutsättningar att finna individuella vägar mot relativt öppna 
mål, genom valmöjligheter, problemlösning och eget ansvar. Eleverna förväntas äga sitt eget lärande, i 
enlighet med nyckelstrategi nummer fem i BFL. Möjligheten att välja bland olika träningsformer kan 
upplevas som något positivt av vissa elever, men som något negativt av andra. Pressen att ta egna initiativ 
och bemästra uppgifter av problemlösningskaraktär innebär, enligt Ian Munday (2014), att kreativitet inte 

 BFL  
som 

förhandlande 

Läraren: En moderator 
som ser klasskamraterna som  
resurser för varandras lärande. 
Genom transformativ bedömning 
anpassas undervisningen efter  
gruppens förutsättningar. 

Eleven: En part i målet vid  
förhandlingen. Har inflytande  
över lärarens didaktiska val  
genom elevdemokrati och  
tyst motstånd mot vissa  
bedömningstekniker.  
Måste dock kvalificera sig för 
medinflytande genom att  
anpassa sig till den diskursiva  
ordningen i gruppen. 

Ämnesinnehållet: Förhandlings- 
bart. Fysiska aktiviteter följs  
upp genom gruppreflektion  
utifrån olika hälsoaspekter och  
relevanta teorier om tränings- 
lära, vilket främjar en helhetssyn 
på praktik och teori. Lärande i  
handling och det muntliga ordet  
har lika hög status som det 
skriftliga ordet.  
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är ett motgift mot performativitet utan en aspekt av själva giftet. Det ställs krav på eleverna att använda 
sin egen fantasi och initiativkraft i idrottsundervisningen, då deras intressen på fritiden utanför skolan 
inkluderas i bedömningspraktiken. Det sker till förmån för ett livsbrett perspektiv på lärande (Hay och 
Penney, 2012). Det långsiktiga målet för individens ansvarstagande med avseende på träning, livsstil och 
hälsa sträcker sig dessutom bortom kursens slut, vilket innebär att ett livslångt lärande eftersträvas (Hay 
och Penney, 2012; Fejes, 2008). Det lärande som främjas genom denna version av BFL är ökad autonomi, 
inte minst genom ett metalärande, som går ut på att ”lära sig lära” inom kunskapsområdet idrott och 
hälsa (Black, m.fl. 2006; James, m.fl. 2006). Att lära sig att lära innefattar både att samarbeta för att lära 
sig mer och att lära sig samarbeta, vilket för oss in på nästa version av BFL. 

BFL som fysiskt aktiverande innebär ett lärande i form av socialisation i enlighet med de normer som 
dominerar i den fysiska aktivitetsdiskursen. Genom kamratbedömning eleverna emellan och feedback från 
läraren socialiseras eleverna till att eftersträva rörelseglädje och träningseffekt genom aktivt deltagande, 
positiv attityd och samarbete. Detta lärande sker ofta utan explicita referenser till ämnesplanen. 
Socialisationsprocessen innebär att eleven går från perifer till alltmer legitim deltagare i en 
praxisgemenskap (jfr. Wenger, 1999). Inom ramen för denna progression får vissa elever chans att leda 
lektioner, vilket de säger sig göra för att bland annat få inblick i lärarens arbetssituation. Frånvarande eller 
fysiskt inaktiva elever har däremot liten möjlighet att lära sig något, eftersom skriftliga uppgifter inte 
värdesätts i någon större utsträckning i denna version av BFL. Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015) 
menar att läraren bör dela målen med eleverna inför varje enskild lektion (eller nytt arbetsområde), för att 
de ska få en bättre uppfattning om vad de förväntas lära sig. Om målen inte uttalas är det betydligt svårare 
för eleverna att veta vad som är föremål för bedömning. Det är däremot inte ett problem i nästa version. 

BFL som betygsgenererande har tydliga summativa förtecken. Eleverna förväntas redovisa en given 
kunskap inom väl definierade arbetsområden som avslutas med olika former av individuella 
examinationer. Skriftliga inlämningsuppgifter dominerar i fråga om bedömningsunderlag, eftersom 
sådana underlättar en rättvis bedömning i förhållande till kunskapskraven, till förmån för likvärdighet 
och rättssäkerhet. En lärare i studien säger att det inte är lika viktigt att se eleverna ”in action” som 
tidigare, medan en annan anser att det krävs skriftliga bevis på lärande för de högre betygen. Vissa elever 
berättar att de får betyg på enskilda uppgifter och att det är dessa kvitton som uppfattas som 
eftersträvansvärda, snarare än någon form av bildning. I denna version av BFL reduceras därmed lärandet 
till en anpassning till kunskapskraven (eng. ”criteria compliance”) (Torrance, 2012). 

BFL som konstruktivt länkande aktualiseras när skolverkets direktiv är starkt vägledande för hur 
läraren tolkar sitt bedömningsuppdrag. I en kunskapsekonomisk metafor förs ansvarsutkrävande 
systematiskt vidare i leveranskedjan från skolpolitiker och myndigheter, via skolledning till lärare och 
elever, så att alla delar synen på vilka mål som ska uppnås och vem som ansvarar för det. En röd tråd 
mellan mål, innehåll och bedömning uppfattas av vissa som något positivt, då det bidrar till en öppenhet 
kring vad utbildningen syftar till (Redelius & Hay, 2012). Elevernas lärande motsvarar därmed ett förvärv 
av ämnesplanens fördefinierade förmågor. Det förutbestämda läranderesultatet innebär dock att annat 
lärande, i form av oförutsedda resultat, utesluts.  

BFL som förhandlande kännetecknas däremot av att policy produceras interaktivt mellan deltagarna i 
praktiken. Under de dialektiska styrningsförhållanden som karaktäriserar bedömningspraktiken kan 
läraren ha en väl genomtänkt plan för hur eleverna ska uppnå målen och kunskapskraven i ämnet. Genom 
elevernas inflytande och motstånd kan dock denna planering omförhandlas och ersättas med ett annat 
innehåll och alternativa bedömningstekniker. Detta kan relateras till vad Marshall och Drummond (2006) 
menar med att BFL fungerar bäst om läraren ser klassrummet som en arena för sitt eget lärande. I denna 
version av BFL lämnas stort utrymme för elevinflytande, varför individens lärande motsvarar ett steg i 
utvecklingen som demokratisk medborgare. Lärarens fokus på kollektivet pekar dessutom på att lärande 
i form av grupputveckling.  

De kontrasterande versionerna av BFL förekommer sällan isolerade från varandra, varför fler än ett 
perspektiv på lärande kan åberopas i en och samma undervisningspraktik. Givande möten i 
undervisningspraktiken mellan lärare och elever av olika bakgrund resulterar alltid i något slags lärande. 
Carlgren (2011) menar dock att utvecklingen av elevernas förmågor underlättas om läraren inte låter sig 
begränsas av de fördefinierade kunskapskraven, utan koncentrerar sig på att presentera ett relevant 
innehåll för målgruppen och anpassar lärandemiljön därefter.  
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Avslutningsvis visar min studie att en reflexiv undervisnings- och bedömningspraktik skapar 
förutsättningar för eleverna att muntligen reflektera kring vad de lärt sig i samband med olika 
rörelseaktiviteter. En helhetssyn på teori och praktik främjas av att relevanta aspekter på träning, hälsa 
och livsstil relateras direkt till de fysiska aktiviteter som bedrivs. I vissa fall anser lärarna dock att det även 
krävs skriftliga bevis på lärande, till förmån för en rättssäker betygssättning. Håller du med, eller hur 
ställer du dig till följande diskussionsfrågor?  

 
 

Förslag på frågor att diskutera: 
 

1. Känner du igen dig i någon/några av versionerna? (Vilken dominerar i din bedömningspraktik?) 
2. Vilka för-/nackdelar ser du med respektive version, i grundskolan/på gymnasiet?  
3. Hur ser du på BFL i relation till likvärdighet/jämförbarhet/rättssäkerhet? 
4. Progression eller resultat i fokus – hur kan du sammanlänka de båda i bedömningspraktiken?  
5. När och hur delar du målen med eleverna? 
6. När är det befogat att elevernas lärande synliggörs muntligen/skriftligen/kroppsligen? 
7. När och hur ger du feedback till individen eller gruppen? 
8. Hur engagerar du eleverna i bedömningspraktiken, individuellt/kollektivt? 
9. I vilken mån anser du att de fem versionerna av BFL är överförbara till bedömningspraktiken i 

andra skolämnen? 
10. Hur förenlig är ”din version av BFL” med skolans övergripande rapporteringssystem inför 

utvecklingssamtal med elever och föräldrar? 
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