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Sammanfattning 

Genom införandet av Lgr- och Lgy 11 har idrott och hälsa blivit uppfattat mer som ett 

kunskapsämne än tidigare. I och med det har skolverket förespråkat ett arbete med formativ 

bedömning, för att fokusera på elevernas kunskaper istället för fysiska prestationer. Formativ 

bedömning, eller bedömning för lärande, är något som enligt internationell forskning ligger i 

framkant och som förespråkas att användas i undervisningen. Den här studien kommer därför 

att undersöka hur lärare arbetar med bedömning för lärande i ämnet idrott och hälsa och de 

frågeställningar som kommer undersökas är: 1) Vilka metoder använder sig lärare av i sitt 

arbete med bedömning för lärande i idrott och hälsa? 2) Vilka kunskaper använder sig lärare 

av i sitt arbete med bedömning för lärande? 

För att undersöka dessa frågeställningar har en kvalitativ ansats använts, där enskilda och 

semistrukturerade intervjuer har använts som metod. Urvalet bestod av 5 gymnasielärare med 

behörighet för idrott och hälsa. Analysmetoden har skett i två steg. Första steget är en 

innehållsanalys där meningskoncentrering ligger till grund. I den andra delen analyseras steg 

ett med pedagogical content knowledge som teoretisk utgångspunkt. 

Resultatet visar att lärarnas arbete med BFL i idrott och hälsa kan delas in i 3 övergripande 

kategorier. 1) Digitala hjälpmedel, 2) Integrering av teori och praktik och 3) Examinationer 

och inlämningar. Resultatet visar även att lärarna använder kunskaper i sitt arbete med 

bedömning för lärande, som teorin om pedagogical content knowledge anser viktiga vid 

undervisning. De visar att de innehar kunskap inom ämnet och ämnesplanen, och i arbetet 

med dessa visar de på pedagogiska och didaktiska val som hjälper eleverna i sitt lärande.  

Studien visar att lärarnas användande av de 3 ovanstående kategorierna underlättar deras 

arbete samt gör det lättare för eleverna att utveckla kunskaper och följa sitt eget lärande. 

Lärarna uppvisar, enligt pedagogical content knowledge, kunskaper om ett professionellt 

förhållningssätt till sin undervisning med bedömning för lärande och idrott och hälsa i skolan. 

 

Nyckelord: Formativ bedömning, Pedagogical content knowledge, Kunskaper 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Enligt tidigare forskning, under den tid då Lpo 94 gällde, såg inte lärare och elever idrott och 

hälsa som ett kunskapsämne. Ämnet fokuserades mest på fysisk aktivitet och eleverna blev 

ofta bedömda efter närvaro, kämpaglöd och humör (Quennerstedt, Öhman & Eriksson 2008). 

När läroplanen sedan gjordes om till Lgr 11 blev innehållet i ämnesplanen mer inriktat på 

kunskaper och förmågor hos eleverna. Eleverna ska bedömas efter kvaliteterna i utförandet 

snarare än att utföra så många aktiviteter som möjligt. Med den nya ämnesplanen lyftes idrott 

och hälsa till att ses mer som ett kunskapsämne (Seger 2014). I samband med 

läroplansreformen gick även skolverket ut med nytt material om bedömning och betygsättning 

(bl.a. Allmänna råd 2012) utifrån Lgr11, där de rekommenderar lärare att arbeta med formativ 

bedömning. Den formativa bedömningen har även kommit att kallas för bedömning för 

lärande (BFL), där bedömningen ska vara av formativ karaktär för att skapa ett lärande, till 

skillnad från summativ bedömning som ska summera elevernas nådda kunskaper.  

Bedömning för lärande har utvecklats av bl.a. Dylan Wiliam till att innefatta fem 

nyckelstrategier som ska hjälpa lärare i sitt arbete med den formativa bedömningen. Den här 

typen av bedömning har fått stort genomslag inom forskningen och det är flera som 

förespråkar BFL (exempelvis MacPhail & Halbert 2010 och Christian Lundahl 2011). 

I den här studien kommer arbetet med BFL i idrott och hälsa att undersökas. Idrott och hälsa 

har en lång tradition av fysisk aktivitet och prestationer, vilket även lever kvar idag. Med den 

läroplansreform som ägt rum och skolverkets uppmaningar till ett formativt arbete i linje med 

BFL, ställs det krav på lärare att arbeta mer kunskapsinriktat och bort från den 

prestationsinriktade idrotten. För att göra det är BFL ett verktyg många skolor använder sig 

av. Men då forskningen kring BFL inom idrott och hälsa är relativt begränsad, speciellt inom 

den svenska skolans gymnasieutbildning, finns det behov av att undersöka mer om hur lärare i 

praktiken arbetar med BFL i ämnet idrott och hälsa. 
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1.2 Bakgrund 

I det här avsnittet ges en överblick om hur Lgr 11 är uppbyggd samt skolverkets 

rekommendationer om hur undervisningen utifrån nya läroplanerna ska bedrivas. I avsnittet 

presenteras även kortfattat vad bedömning för lärande innebär och vilka nyckelstrategier som 

ingår och vad de ska syfta till. 

 

 

1.2.1 Läroplanen 

2010 kom skolverket ut med en ny läroplan som skulle hjälpa skolorna att fokusera på 

elevernas kunskapsutveckling och en ökad kvalitet i undervisningen. De nya ämnesplanerna 

fick ett mer utskrivet syfte med undervisningen och ett mer konkret underlag om vilket 

innehåll undervisningen skulle baseras på. I och med den nya läroplanen ändrades även 

betygsskalan från G, VG och MVG till F-A, där E är lägsta betyget för godkänt och A är det 

högsta. Utifrån den nya betygsskalan och fokuseringen på elevernas kunskapsutveckling 

uppdaterades ämnesplanerna med kunskapskrav, som utgår ifrån de mål kursen innehåller och 

ska användas som underlag vid betygsättning (Skolverket 2012). Varje betygssteg, E, C, A, 

innehåller samma kunskapsområde, men med en progression i hur väl man genomför 

aktiviteterna eller uppgifterna. Med den ändringen blev alla elever tvungna att genomföra 

samma kunskapsområden, för att undervisningen skulle anpassas efter alla elever och inte 

gynna de som redan var aktiva inom någon idrott (Skolverket 2014). 

För att underlätta läroplansskiftet publicerade skolverket allmänna råd om bedömning och 

betygsättning (Skolverket 2012), som stöd för lärarnas fortsatta undervisning och bedömning. 

De allmänna råden är framtagna för att hjälpa lärarna att planera, undervisa och bedöma med 

en formativ karaktär. Allmänna råden (Skolverket 2012) ska uppmuntra lärarna att undervisa 

med en fortgående formativ bedömning, där eleverna informeras om sina framgångar och 

utvecklingsbehov. Det ställer krav på att läraren kan bedöma eleven i ett utvecklingssyfte där 

bedömningen ska användas till att: 

• kartlägga kunskaper 

• värdera kunskaper, 

• återkoppla för lärande, 
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• synliggöra praktiska kunskaper och 

• utvärdera undervisning                            (Skolverket 2011) 

 

Skolverket (2011) skriver att ett aktivt arbete med formativ bedömning strävar åt att skapa en 

lärandekultur och ett klassrumsklimat där elever vill och har möjlighet att lära sig att lära. Den 

formativa bedömningen ska fungera som ett verktyg för att stödja lärande hos elever och 

lärare (Skolverket 2011). Eftersom den nya ämnesplanen fokuserar på att eleverna ska 

utveckla förmågor och kunskaper, gäller det att lärarna kan arbeta med den formativ 

bedömning som verktyg för att guida och stödja eleverna i lärandeprocessen. För att hjälpa 

lärarna med den formativa bedömningen visar skolverket (Skolverket 2011, Skolverket 2012) 

att det kan vara lämplig att arbeta efter fem strategier, som Dylan Wiliam (2007, i Thompson 

& Wiliam 2007) har upprättat. Dessa strategier kan lärare förhålla sig till i sitt arbete med 

ämnesplanen, för att skapa en undervisning som gynnar bedömning för lärande. 

 

 

1.2.2 Bedömning för lärande 

Christian Lundahl (2011) skriver att bedömning för lärande är en bedömningsform som helt 

bygger på formativa bedömningar. Det är lärandeprocessen som sätts i centrum snarare än att 

mäta elevernas statiska kunskaper. En bedömning som bygger på enkla summeringar av 

elevernas betyg och provresultat ses som kontraproduktiva för deras lärande. Lgy 11 lägger 

stor vikt vid att det är elevernas väg från start till mål som ska bedömas och inte bara en 

summering i slutet. Med den målinriktningen och att det finns ett fokus på elevernas lust att 

lära, som ett mål i sig, har det skett en övergång i synen på bedömning från bedömning av 

lärande till bedömning för lärande (Lundahl 2011). 

Bedömning för lärande (BFL) är uppbyggt av många olika tekniker för att involvera eleverna 

i undervisningen och för att hjälpa dem framåt i sin kunskapsutveckling. Dessa tekniker är 

dock bara olika verktyg som fungerar i vissa situationer, medan BFL i sin helhet är tänkt att få 

lärare och elever att bli delaktiga av ett annat förhållningssätt till bedömningar (Lundahl 

2011). Inger Ridderlind (2010) skriver om att BFL handlar mycket om ett förhållningssätt 

mellan elever och lärare där eleverna måste bli delaktiga i sin egen lärandeprocess. Eleverna 

måste från början veta vad som förväntas av dem, vad de ska göra och hur de ska göra det för 
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att uppnå nästa mål. Det läggs mer ansvar på eleverna för att de ska kunna ta tag i sitt eget 

lärande. Ridderlind (2010) menar att eleverna måste skapa sig en förståelse om vilka mål som 

ska uppnås och att de ska kunna lita på sin egen förmåga för att avgöra vad som behöver 

tränas på utan att läraren hela tiden talar om det. Detta måste även lärare förhålla sig till och 

släppa vissa delar för att eleverna ska få möjlighet att ta ett eget ansvar över sitt lärande. 

Genom BFL skapas dessa möjligheter och läraren finns oftast bara med som ett stöd till 

elevernas utveckling. Det viktiga med BFL är att eleverna måste förstå avsikterna med sitt 

lärande och vad som räknas som bra kvalitet i sitt arbete (Ridderlind 2010). 

Peter J. Hay (2006) skriver att det finns starka indikationer på att elever som förstår och 

engagerar sig i ämnesplanerna, även presterar på en akademisk nivå. Därför menar Hay att 

eleverna måste delges kursinnehållet och få hjälp att få innehållet förtydligat av lärarna. Ett 

förtydligande av innehållet underlättar elevernas förståelse om vad som förväntas av dem för 

att nå målen. Hay anser, precis som Ridderlind 2010 och Lundahl 2011, att det är viktigt att 

skapa ett förhållningssätt där eleverna inkluderas i undervisningen och bedömningen. Att vara 

överens om ämnesplanens definition av ämnet och det tänkta kursinnehållet är en första steg 

för en samsyn och ett delat ansvar om bedömningen. 

Hay (2006) skriver att bedömning för lärande hämtas från en konstruktiv pedagogik, där 

bedömningar sker utifrån ett bredare underlag. För att bedöma eleverna och hjälpa dem i sin 

utvecklingsprocess kan man använda sig av många alternativa bedömningar, t.ex. 

observationer, loggböcker, rollspel eller kamratbedömningar. Hay menar att 

kamratbedömning är starkt förknippat med ett konstruktivt sätt att lära sig, genom att det 

skapas ett aktivt engagemang mellan eleverna. Även Lundahl (2011) framhåller att när 

eleverna får bedöma varandra sker ett interaktivt möte mellan dem och förstärker det 

kommunikativa utbytet, genom reflekterande svar som baseras på den andre kamratens arbete. 

Genom kamratbedömning får eleverna även möjlighet att träna på hur ett arbete ska 

utvärderas och återkopplas på ett konstruktivt sätt, för att man ska förbättra eller lyfta sitt 

arbete till nästa nivå. Den träningen det ger kan eleverna sedan applicera på sina egna arbeten, 

för att göra en egen bedömning på hur arbetet kan fortgå. 

Vid alla typer av bedömningar för lärande är det viktigt att en konstruktiv återkoppling är 

central. Bedömer läraren, kamraten eller eleven själv arbetet genom betyg, beröm, eller 

noteringar som är positiva eller negativa, får eleverna endast kunskap om sina resultat. En 

verklig formativ återkoppling måste innehålla uttrycklig information om hur arbetet kan 
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förbättras eller utvecklas för att nå en högre kvalitet (Lundahl 2011). Återkopplingen blir 

endast formativ då den lärande kan använda informationen som hjälp för att förbättra sina 

prestationer. Talar däremot informationen om att den lärande måste förbättras men inte visar 

hur, får den ingen utvecklande effekt. Det är som att säga ”var roligare” till en misslyckad 

komiker (Wiliam 2007). För att BFL ska få den effekt som är tänkt måste lärarna ta hänsyn 

till en rad aspekter. Dessa aspekter kan samlas under fem bedömningsstrategier. 

 

 

1.2.2.1 Fem bedömningsstrategier i BFL 

Lundahl (2011) skriver att BFL handlar om hur lärare genom olika didaktiska strategier kan 

bedöma elever på ett sätt som hjälper dem att nå målen. Att skapa en förståelse för 

ämnesplanerna för eleverna hjälper dem att se sin egen utveckling och potential. Eleverna kan 

sedan reflektera över sitt eget eller kamraters arbete i relation till ämnets innehåll och 

bedömningens kriterier. Med hjälp av en konstruktiv feedback från läraren guidas eleverna 

framåt i sin kunskapskvalitet och kan genom återkopplingen skapa sig ett självkritiskt 

perspektiv och se undervisningen och bedömningen i sin helhet. När eleverna inser hur det 

hänger ihop och hur de ska förhålla sig till sin undervisning kan de också ta ansvar över sitt 

eget lärande. Marnie Thompson och Dylan Wiliam (2007) har utformat en matris (tabell 1) 

som ska hjälpa lärare att arbeta med BFL och få eleverna att kunna ta lärandet i egna händer. 

Thompson och Wiliam (2007) har utgått från tre viktiga frågor som har formulerats av 

Ramaprasad (1983, i Thompson & Wiliam 2007): 

 Var är eleven på väg 

 Var är eleven nu 

 Hur når eleven målen 

Dessa frågor är inte unika i sin formulering, men om man sätter dem i förhållande till de 

parter som berörs av undervisningen: Läraren, klasskamraterna och eleven, så är de möjligt att 

identifiera och dela upp de centrala delarna som bedömning för lärande handlar om i fem 

större strategier: 

Strategi 1: att tydliggöra målen och få eleverna att dela skolans intentioner och skolans 

kriterier för framgång, 
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Strategi 2: att möjliggöra effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter och uppgifter 

som skapar synliga tecken på elevernas lärande, 

Strategi 3: att ge feedback som utvecklar lärandet, 

Strategi 4: att aktivera eleverna som resurser för varandra, 

Strategi 5: att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer.         (Thompson & Wiliam 2007). 

 

Tabell 1: Matris över hur fem nyckelstrategier identifieras genom förhållandet mellan didaktiska frågor 

och undervisningens deltagare (Fritt översatt från Thompson & Wiliam 2007 i Lundahl 2011, s.85). 

 Var är eleven på väg Var är eleven nu Hur når eleven målen 

Läraren 

Tydliggöra mål och 

kunskapskvaliteter 

(1) 

Skapa tecken på 

lärande (2) 

 

Framåtsyftande 

feedback (3) 

 

Klasskamraterna 

Förstå målen och dela 

skolans syn på 

kunskapskvaliteter 

(1) 

 

Gör eleverna till resurser 

till varandra (4) 

 

Eleven 

Förstå målen och dela 

skolans syn på 

kunskapskvaliteter 

(1) 

 

Stärka elevens förmåga 

till självbedömning (5) 

 

 

 

Strategi 1: Att tydliggöra målen och få eleverna att dela skolans intentioner och skolans 

kriterier för framgång 

 

Att tydliggöra målen för eleverna är ett viktigt steg i BFL. Om eleverna inte vet var de ska 

eller hur olika kvaliteter och kunskaper värderas, får de svårt att ansvara för sitt eget lärande 

(Lundahl 2011). För att lärarna ska kunna förtydliga ämnesplanerna för eleverna, måste de 

själva tolka innehållet och sätta det i relation till sin tänkta undervisning. I 2011 års 

ämnesplaner finns det ett centralt innehåll. Med det centrala innehållet har staten redan 

konkretiserat innehållets mål och syften. Däremot har de inte specificerat exakt vad 

undervisningen bör omfatta (Lundahl 2011). Med Lgy 11 behöver alltså lärarna inte tolka 
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ämnesplanens innehåll genomgående, utan tonvikt ligger vid att konkretisera vilket innehåll 

undervisningen ska ha med avsikt på kunskapskraven. 

 

Andra sätt som lärarna kan arbeta med ett förtydligande mellan ämnets syfte, det centrala 

innehållet och kunskapskraven är genom matriser eller elevexempel. Det viktiga är att lärarna 

skapar en linje som förenar ämnets syfte och mål med kunskapskraven, undervisningen och 

bedömningen, s.k. alignment. Genom alignment blir det lättare för lärarna att tolka vad 

eleverna kan och därigenom göra bättre bedömningar (Lundahl 2011). 

 

 

Strategi 2: Att skapa synliga tecken på elevernas lärande 

För att lärarna ska kunna bedöma elevernas kunskaper och hjälpa dem till ett fortsatt lärande, 

måste eleverna också ges möjligheter till att få visa vad de kan och förstår. Lundahl (2011) 

skriver att dagens läroplaner är det ett avancerat kunnande som är målet med undervisningen. 

Det gör att lärarna måste använda sig av mer avancerade tekniker för att kunna avgöra om 

eleverna har förstått undervisningen. Här gäller det att designa aktiviteter där eleverna på 

olika sätt ges möjlighet att visa sina kunskaper. Det kan göras genom bl.a. diagnostiska test, 

utfrågningar eller samtal, där eleverna kan uppvisa färdigheter som kommunikation och 

kritiskt tänkande (Lundahl 2011). 

 

 

Strategi 3: Feedback som utvecklar lärandet 

Enligt Lundahl (2011) är feedback, eller återkoppling, själva kärnan i BFL. Genom 

återkopplingen ska elevernas möjlighet till interaktion och förståelse öka och de ska då bli 

mer delaktiga i läroprocessen. För att feedbacken ska hjälpa eleverna i sitt lärande måste 

lärarna göra en bedömning om elevernas nuvarande position och hur de ska komma närmre 

det förväntade målet (Lundahl 2011). Vid en sådan bedömning kan läraren använda sig av 3 

olika typer av bedömning: överblickande, diagnostisk och formativ. Om läraren noterar att 

uppgiften är felaktigt utförd har den gjort en överblickande bedömning. Påpekas det för 

eleven vari problemet ligger är bedömningen diagnostisk. Om bedömningen innefattar en 

åtgärd som rättar till problemet, är bedömningen av en formativ karaktär (Lundahl 2011). 

Enligt Lundahl (2011) ska den formativa bedömningen bidra till att eleverna får kunskap om 

hur ”koden” i problemet ska knäckas, snarare än att läraren ger det rätta svaret direkt. Den 
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formativa bedömningen skapar ett reflekterande tankesätt hos eleverna och gör att de tänker 

igenom uppgiften för att inte upprepa samma misstag som innan. Detta ska då främja 

elevernas lärande, vilket en överblickande- och diagnostisk bedömning inte gör då endast 

felen noteras och inte åtgärden (Lundahl 2011). 

 

Strategi 4: Att aktivera eleverna som resurser för varandra 

Lundahl (2011) skriver att tillfällen då eleverna kan bedöma varandra har flera fördelar. Dels 

främjar eleverna sin förmåga att bedöma sitt eget arbete, genom att bedöma andras. Men det 

skapas även ett förstärkt kognitivt tänkande hos eleverna, när de måste reflektera kring 

uppgifterna ur ett bedömningsperspektiv. Kamratbedömningar har även den fördelen att 

många gånger utgör eleven bättre resurser för varandra än vad läraren gör (Lundahl 2011). En 

viktig sak att tänka på när elever bedömer varandras arbeten enligt Lundahl (2011), är att de 

ger feedback som inte sårar eller förminskar. Det är viktigt att även eleverna ger en formativ 

feedback till varandra och inte bara läraren. För att eleverna ska ge en bra feedback kan de 

använda sig av metoden two stars and a wish, där eleven nämner 2 bra saker och en önskan 

om vad som kan förbättras. 

 

 

Strategi 5: Att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer 

För att eleverna ska ta lärandet i egna händer behöver de få en förståelse om kvaliteten i sina 

kunskaper, snarare än bara vad som är rätt eller fel (Lundahl 2011). Genom att lärarna endast 

ger kommentarer på uppgifter istället för poäng, måste eleverna läsa kommentarerna, förbättra 

uppgiften därefter och sedan lämna in igen. Lundahl (2011) menar då att eleverna ges 

möjligheter att själva träna på vad som är en högre kvalitet och vad det innebär i sitt eget 

arbete. Det i sin tur leder till att eleverna skapar egna strategier som de arbetar efter i 

kommande uppgifter. En sådan typ av självbedömning ger eleverna möjlighet att ta lärandet i 

egna händer (Lundahl 2011). 
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1.2.3 Sammanfattning 

I samband med läroplansreformen framhåller skolverket att undervisningen i skolan ska 

bedrivas med en formativ karaktär där en kunskapsutveckling hos eleverna ska vara i fokus. 

Genom att arbeta med BFL ska lärare lättare kunna hjälpa eleverna att förstå sin utveckling 

och ta lärandet i sina egna händer. Detta innebär att de ska vara medvetna om sin egen 

skolgång och vad som krävs av dem, för att de på egen hand ska kunna värdera vilken 

kunskap och kvalitet som krävs för en högre nivå. I den här studien är det viktigt att känna till 

innebörden av BFL samt Lgy11, då resterande arbete grundar sig i dessa delar. 

 

 

1.3 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som har inkluderats i den här forskningsöversikten är den forskning 

jag kommit över. När det gäller forskning som rör BFL i svensk skola och Lgr/Lgy11 finns 

det väldigt lite, vilket gör att det blir lättare att förstå idrott och hälsa om man kan jämföra 

åsikter om den senare med den tidigare läroplanen (Lpo 94). Eftersom det inte finns mycket 

forskning gjord i svensk skola, har även internationella studier inkluderats för att stärka och 

stötta den svenska forskningen som presenteras. 

I det här avsnittet kommer tidigare forskning om synen på den tidigare läroplanen (Lpo 94) 

och BFL inom ämnet idrott och hälsa att presenteras. Avsnittet börjar med att presentera 

elever och lärares syn på ämnet utifrån Lpo 94. Därefter kommer senare utförda studier att 

presenteras, där lärare lyfter fram sina åsikter om arbetet med bedömning och betygsättning 

utifrån den senare läroplanen, Lgr 11.  

 

 

1.3.1 Elever och lärares syn på idrott och hälsa 

Mikael Quennerstedt, Marie Öhman och Charli Eriksson (2008) har gjort en granskning av 

resultaten inom idrott och hälsa från den nationella utvärderingen 2003 (NU-03). I 

granskningen har de haft ett övergripande fokus på ämnets innehåll, och ett mer specifikt 

fokus på de attityder som elever och lärare uppvisar angående lärande i förhållande till 

innehållet. Quennerstedt, Öhman och Erikssons (2008) granskning visar att idrott och hälsa är 

ett mycket uppskattat ämne i skolan. Många elever anser att idrott och hälsa är ett intressant 
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ämne samtidig som det ger mycket glädje. Flertalet elever påstår även att de gör sitt bästa och 

tar ansvar för sitt arbete i ämnet. De anser även att idrott och hälsa är bra för dem och att de 

vill lära sig mer om ämnet. 

Karin Redelius och Peter J. Hay (2012) har undersökt om elever förstår vad betygen baseras 

på och vad de ska uppnå i ämnet. Studien genomfördes med enkäter till ett brett urval av 

elever, samt fokusgruppintervjuer med ett färre antal av samma elever. Vid frågan om 

eleverna förstod kriterierna och vad om förväntades av dem för att nå ett visst betyg, svarade 

en klar majoritet (78% resp. 81%) att de visste vad som gällde. Vid intervjuerna visade det sig 

att många hade tagit del av kriterierna, antingen genom att få det utdelat eller visat på 

overhead. En del hade inte sett kriterierna. De som hade tagit del av kriterierna hade inte brytt 

sig mycket om dem eller så hade de glömt bort det: ”Han har sagt det, men jag kommer inte 

ihåg det – det var förra året…” (Fritt översatt från Redelius & Hay 2012, s. 217). När det 

gällde betygskriterierna tyckte en majoritet att betyg var viktigt och hur man skulle nå ett visst 

betyg. Eleverna gav även indikationer på att de tagit del av betygskriterierna och att de förstod 

dem. Vid intervjuerna vad det däremot väldigt få elever som kunde redogöra för vad som stod 

i kriterierna. Vid frågan om eleverna visste vad lärarna grundar sina betyg på redogjorde 

eleverna klart och tydligt andra förmågor än de som stod i kursplanen (Redelius & Hay 2012). 

 

Vidare visar Quennerstedt m.fl. (2008) granskning att eleverna tycker att rörelseglädje, lära 

sig samarbeta och prova på många olika aktiviteter, är det som värderas högst i ämnet. Även 

att bli bättre tränad och att få ett bättre självförtroende är viktigt. Kunskaper om olika idrotter, 

hälsa och naturen värderas mycket lägre. Enligt Redelius och Hays (2012) studie anser 

eleverna att ha en tränad kropp och att prestera bra i idrott, vara positiv, visa glädje, alltid 

jobba hårt och göra sitt bästa, är det viktigaste att visa för att nå ett högt betyg. Deras studie 

visar precis som Quennerstedt m.fl. (2008) att den teoretiska kunskapen värderas lågt hos 

eleverna. Intervjuerna i Redelius och Hays (2012) studie visar att eleverna inte förknippar 

idrott och hälsa med några specifika kunskaper. Vid frågan om vad som är viktig kunskap i 

ämnet är det flera elever som inte vet, eller nämner fysisk aktivitet. En elev nämner 

träningslära, kost och att känna sina begränsningar, men att de aldrig har gått igenom det. 

Några andra tar upp samarbete som viktig kunskap, men sätter det i relation till bollspel. 

Quennerstedt m.fl. (2008) granskning visar att även en majoritet av lärarna anser att 

rörelseglädje, samarbete och fysisk aktivitet är delar som är viktiga för ämnet. När det gäller 

kunskaper om idrott eller kunskaper från andra ämnen som appliceras i idrott och hälsa är det 
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ytterst få respektive inga som anser att de är några av de viktigaste områdena i ämnet. Även 

kunskaper om hälsa är det bara var tredje lärare som anser vara det viktigaste i idrott och 

hälsa. Att utveckla ett kritiskt förhållningssätt inom idrott och hälsa var det många lärare som 

ansåg minst viktigt. Diskussioner och reflektioner inkluderas oftast inte i undervisningen i 

idrott och hälsa, utan fokus ligger på fysiska aktiviteter. 

Dessa studier utgår ifrån Lpo 94 och visar att elever och lärare inte ser skolämnet idrott och 

hälsa som ett kunskapsämne. Idrott och hälsa bygger på fysisk aktivitet och rörelseglädje och 

elever kan enligt sig själva nå ett högt betyg genom att vara aktiv inom dessa områden. 

Studierna visar även att eleverna inte är så insatta i kursplanen och kriterierna som de påstår 

sig vara. I nästa avsnitt behandlas hur lärare ser på idrott och hälsa genom den nya läroplanen 

(Lgr 11). 

 

1.3.2 Lärares syn på idrott och hälsa utifrån Lgr 11 

I Izabela Segers (2014) studie delger lärare sin syn på Lgr 11 och hur den påverkat deras 

undervisning. Seger (2014) framhåller att med den nya ämnesplanen måste alla förmågor i 

kunskapskraven uppnå kriterierna för att erhålla ett betyg, även för lägst godkänt (E). Tidigare 

kunde eleven brista i någon förmåga men ändå nå ett högre betyg genom att utmärka sig i 

något annat. Men med det nya systemet menar Seger (2014) att det främjar elevernas 

allsidighet och progression i ämnets olika moment, och att lärare fokuserar mer på att bedöma 

kunskaper. 

Seger (2014) skriver att lärarna tycker att ämnesplanerna har blivit mer konkreta i sitt 

innehåll, vilket gör att de måste erbjuda ett större urval aktiviteter för eleverna. Annars når de 

inte alla krav på förmågor eleverna ska uppvisa. Lärarna har även högre krav på sin 

bedömning då de måste ta hänsyn till det kvalitativa i förmågorna och den 

kunskapsutveckling som sker hos eleverna. Även de skriftliga inlämningarna och elevernas 

reflektioner måste bedömas efter specifika värdeord i kunskapskraven (Seger 2014). 

Med anledning till att lärarna ser idrott och hälsa som ett kunskapsämne utifrån den nya 

ämnesplanen har de även fått ändra sin undervisning. De får nu ta avstamp i kunskapskraven 

och det centrala innehållet för att sedan bygga upp sin undervisning. Tidigare kunde lärarna 

bestämma mer fritt om vilket innehåll de ville ha i undervisningen. Nu upplever lärarna att 

kunskapskraven styr planeringen och styr också på så sätt innehållet (Seger 2014). 
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Undervisningen tvingas till förändring genom att det ska ske en kontinuerlig uppföljning av 

de moment som genomförts. Även eleverna påverkar undervisningen. Författaren skriver även 

att flera lärare tar upp att det finns en skyldighet mot eleverna att de ska veta vad lektionerna 

handlar om och vad de blir bedömda på. Den kontinuerliga återkopplingen har gjort att 

eleverna tycks engagera sig mer i ämnesplanen, för att de ska prestera och nå högre betyg. Det 

innebär en ökad feedback från lärarna och ett större arbete med förtydligande av 

ämnesplanen. På så sätt kan eleverna själva värdera sina insatser (Seger 2014). 

Enligt Seger (2014) är det flera av lärarna som har uttryckt oro över de teoretiska delarna i 

kunskapskraven och hur teoretiska förmågor ska vägas in i undervisningen. Många av lärarna 

tycks värdera området hälsa enbart utifrån teoretiska kunskaper. Vidare framhåller lärarna 

svårigheter med att tolka ledorden i kunskapskraven och att omsätta dessa i praktiken. Kraven 

i de nya styrdokumenten som mera pressade än tidigare och den ständiga bedömningen gör 

lärarna stressade. 

 

 

1.3.3 Sammanfattning 

Den nya ämnesplanen har gjort att idrott och hälsa ses som ett kunskapsämne i större 

utsträckning än tidigare. Lärarna är positiva till förändringen då det finns ett mer konkret 

innehåll om vad ämnet ska handla om och att det är elevens kvaliteter och kunskaper som ska 

bedömas. Förändringen medför dock vissa problem. Lektionsinnehållet måste planeras på nya 

sätt och den ständiga återkopplingen till eleverna gör lärare stressade och oroliga. Även den 

teoretiska delen har lärare svårt att väva in i undervisningen. Nästa avsnitt kommer att handla 

om hur ett formativt arbete i idrott och hälsa kan gå till och vilka effekter de har på lärare och 

elever. 

 

 

1.4 Bedömning för lärande i idrott och hälsa 

Det här avsnittet börjar med att visa vilka fördelar med BFL i idrott och hälsa den tidigare 

forskningen lyfter fram. Vidare presenteras hur BFL mer specifikt kan realiseras i 

undervisningen, för att sedan avsluta med hur elever och lärare ser på arbetet med BFL. Både 

gällande för- och nackdelar. 
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1.4.1 Integrering av teori och praktik i idrott och hälsa 

När idrott och hälsa skrivs om till ett tydligare kunskapsämne för att lyfta fram de teoretiska 

kunskaper, som ligger bakom och som skapas av fysisk aktivitet, finns det risk med att teori 

och praktik delas upp till två fristående områden. Hay (2006) har gått igenom tidigare 

forskning om bedömning för lärande i idrott och hälsa. Han menar att införandet av idrott och 

hälsa som kunskapsämne kan leda till en traditionell dualistisk syn på teori och praktik. I det 

här fallet kropp och sinne. En dualistisk syn menar att den teoretiska biten ska utveckla den 

kognitiva förmågan fristående från den praktiska, där rörelseförmågan utvecklas. I sin text har 

Hay (2006) studerat hur en grundskolaskola i Australien arbetar med undervisningen gällande 

teori och praktik. Han menar att ett sätt att minska uppdelningen är att integrera de teoretiska 

aspekterna med de praktiska. I den australienska skolan har man vävt in rörelseteorin med 

rörelseförmågorna i kursplanen. Eleverna måste lära sig den teoretiska bakgrund som behövs 

för att utföra själva rörelsen i olika sammanhang. Det räcker inte med att de kan rörelsen. 

Genom ett sådant synsätt motsätter de sig den dualistiska syn mellan teori och praktik som 

annars kan vara tydlig inom många andra idrottsundervisningar (Hay 2006). 

 

Hay (2006) skriver att undervisningen i idrott och hälsa i den australienska skolan är uppdelad 

i block där varje block rör ett specifikt område. I blocket integreras ett teoretiskt ämne med 

fysiska aktiviteter. Eleverna bedöms formativt under perioden för att de ska utveckla sina 

kunskaper. Eleverna ska utöver det även kunna visa sina rörelseförmågor och den taktiska och 

reflekterande förmågan i både enkla och komplexa miljöer. Den typen av bedömning gör att 

eleverna hela tiden får feedback för att utvecklas, samtidigt som de utmanas fysiskt och 

intellektuellt (Hay 2006, Hay & Penny 2009). Att hamna i en komplex, eller ny miljö tvingar 

eleverna att använda sig av sina kunskaper och taktiska strategier på nya sätt. När elevernas 

befintliga kunskaper utmanas i en ny kontext måste de värdera och utnyttja dessa för att kunna 

tillämpa sina förmågor för fysisk aktivitet och skaffa sig lärdom på egen hand (Hay 2006, Hay 

& Penny 2009). Bedömningarna som sker genom den här typen av integrering kan enligt Hay 

(2006) ge lärare och elever information om elevernas lärande och ansvarstagande. 
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1.4.2 Hur BFL realiseras i idrott och hälsa 

Ann MacPhail och John Habert (2010) har gjort en studie över skolor på Irland, där lärare har 

introducerats för en modell över hur BFL kan användas i undervisningen. Den modell som 

lärarna skulle utgå ifrån när de planerar och undervisar benämns som ”Rich task” (Bilaga 1). 

Rich tasks innebär att faktiska uppgifter presenteras för eleverna i slutet av ett 

undervisningsblock. Dessa ska eleverna lösa baserat på vad de lärt sig genom undervisningens 

gång (MacPhail & Halbert 2010). Författarna menar att en planering och undervisning som 

utgår ifrån rich task - modellen innefattar de delar och strategier som BFL bygger på. Vidare 

hade lärarna ett bedömningsunderlag till varje block där eleverna hade varsitt ”assessment 

wheel” eller fritt översatt till bedömningshjul (Bilaga 2). Bedömningshjulet är uppbyggt så att 

hjulet är indelat i så många sektioner som det är lektioner i ett block. Efter lektionerna kan 

eleverna bedöma sig själva och bli bedömda efter en skala som fungerar som feedback till 

eleverna. Det finns även möjlighet för skriftlig reflektion för eleverna och lärarna. Syftet med 

att använda sig av rich tasks är att eleverna ska använda sig av sina kunskaper och 

erfarenheter från tidigare lektioner och sedan använda dessa i ett annat sammanhang. I en ny 

kontext.  För att rich task ska ge eleverna de möjligheter som BFL innefattar måste uppgiften 

vara tydlig och förankrad i mål som eleverna förstår, men samtidigt ge eleverna möjlighet att 

visa sina förmågor, ämneskunskaper och förståelse (MacPhail & Halbert 2010). 

I Björn Tolgfors (2014) licentiatuppsats Bedömning för lärande i idrott och hälsa, tar även 

han upp lärares arbetssätt för att realisera BFL. Ett verktyg som flera av lärarna använder sig 

av är en digital läroplattform. Genom denna kan lärarna arbeta med matriser som följer eleven 

och förtydligar kunskapskrav och kursinnehåll. Även eleverna har tillgång till läroplattformen 

och dess innehåll. Läroplattformen används även till inlämningsuppgifter där eleverna snabbt 

och kontinuerligt kan får återkoppling på uppgifterna (Tolgfors 2014). Vid den fysiska 

aktiviteten arbetar lärarna med muntlig feedback som en vardaglig del i undervisningen. Det 

kan vara både individuellt och i grupp. Han framhåller att lärarna upplever det naturligt att 

coacha eleverna för att utvecklas. Den muntliga interaktionen mellan elev, klasskamrater och 

lärare används även vid teoretiska lektioner eller vid fysisk aktivitet där huvudsyftet inte är att 

återkoppla till elevernas kroppsliga förmågor. Ett samtal som författaren lyfter fram är ett 

samtal med fokus på normkritik. Diskussionen med eleverna handlar om hur de beter sig och 

samtalar under lektionen, och vilka konsekvenser det kan ge. Vid de teoretiska lektionerna 



19 
 

använder sig lärarna av diskussioner i helklass eller i grupp, där eleverna får reflektera över 

områden som träningslära eller hälsa och livsstil. 

Den muntliga feedbacken kan även komma från eleverna genom s.k. feedback-grupper 

(Tolgfors 2014). Några elever presenterar en uppgift och övriga elever får bedöma och ge 

feedback till dem. Vissa lärare använder eleverna som resurser till varandra genom att de får 

utvärdera elevledda lektioner. Däremot blir elevernas utvärdering troligtvis av begränsad 

betydelse då de inte utgår ifrån kursinnehåll och kriterier, utan ger feedback om vad som var 

roligt. Däremot kan elevernas deltagande med omedvetna kommentarer och kroppsspråk och 

den sociokulturella kontext där de leds av en kamrat, fungera som en informell 

kamratbedömning. Eleverna används även av vissa lärare som resurser för klassen genom att 

ha förmågor av hög kvalitet. De kan då få i uppgift att lära sina klasskamrater då läraren anser 

att det blir bättre kvalitet på elevernas förmågor än om läraren själv skulle instruerat (Tolgfors 

2014). 

Tolgfors (2014) lyfter fram att träningsdagboken är en uppgift som lärarna kan använda sig av 

till alla BFLs strategier. I träningsdagboken ska eleverna bedöma sin egen förmåga och sätta 

upp ett mål de ska nå med sin träning. Varefter de arbetar mot målet lämnas den in 

regelbundet till läraren för feedback för att läraren ska kunna följa dem mot målet i enlighet 

med kursplanen. Eleverna får sedan fortsätta arbeta mot sina mål. Träningsdagboken används 

även när de har diskussioner. Den kan då ingå i klassrumsdiskussionerna när lärarna använder 

sig av feedbackgrupper där lärarna tycker det är viktigt att eleverna får reflektera tillsammans 

(Tolgfors 2014). 

Bedömning för lärande lyfts fram som ett förhållningssätt som knyter ihop pedagogiska och 

didaktiska verktyg för att lättare och på bättre sätt skapa en kunskapsutveckling hos elever. 

Följande avsnitt kommer att handla om hur lärare och elever upplever BFL och vilka 

nackdelar som kan upplevas med BFL. 

 

 

1.4.3 Lärares syn på BFL 

Lärarna i MacPhail och Halberts (2010) studie var positiva till att arbeta med BFL. Med hjälp 

av ”rich task” och bedömningshjul modellen hade planeringen och undervisningen överlag 

blivit bättre. BFL har skapat en väg för studenterna att lära sig. Att utveckla kunskaper i idrott 
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och hälsa har blivit mer meningsfullt och eleverna blir med medvetna om syftet med ämnet 

(MacPhail & Halbert 2010). MacPhail och Halbert (2010) lyfter även fram att lärarna var 

väldigt positiva till att delge syftet med lektionerna i början av lektionen. Genom den strategin 

får eleverna en klarare bild av vad de ska göra och hur de ska utföra uppgifterna. 

Lärarna i MacPhail och Halberts (2010) studie lyfter upp att eleverna har blivit mer delaktiga 

och fått ett positivt inflytande till ämnet, när utfrågningar och feedback infördes mer 

regelbundet. Lärarna upplevde även att interaktionerna med eleverna blev bättre. Konkret och 

regelbunden feedback hjälpte eleverna att utveckla och förbättra sina prestationer (MacPhail 

& Halbert (2010). Även Tolgfors (2014) lyfter fram att lärare ansåg att klassrumsdiskussioner 

var bra för eleverna. Med klassrumssamtal är det fler elever som deltar i diskussioner. Läraren 

kan då få en uppfattning om hur de ser på det aktuella området. Vissa lärare ansåg även att 

eleverna med största säkerhet lär sig mer om ämnet vid diskussionerna än vid en 

inlämningsuppgift. Han tar även upp att med användandet av digitala läroplattformen har 

arbetet med feedback fungerat mycket bättre för lärarna och eleverna. Smidigheten med 

läroplattformen har gjort att feedbacken på elevernas inlämningar kan bollas fram och tillbaka 

mellan elev och lärare än att behöva vänta i flera veckor, som med en papperskopia (Tolgfors 

2014). 

För lärarna i MacPhail och Halberts (2010) studie var det första gången som de arbetade med 

BFL och vissa tyckte att det var utmanande men ändå givande. En del såg det som ett 

arbetssätt som utmanade dem att utvecklas som professionella lärare. 

 

 

1.4.4 Elevers syn på BFL 

Eleverna i MacPhail och Halberts (2010) studie märkte tydligt hur BFL påverkade deras 

undervisning och lärande. Att innan lektionsstart ta upp vilket syfte lektionen hade och vilket 

mål de skulle jobba mot ledde till att elever lärde sig mer, eftersom de visste vad de skulle 

göra. När eleverna fick ta del och prata mer om kursinnehållet i undervisningen jämfördes 

ämnet med ett ”vanligt” skolämne där man skulle lära sig något, i motsats till tidigare då 

eleverna inte visste hur de skulle förbättras inom idrott och hälsa. MacPhail & Halbert (2010) 

tar även upp att eleverna tyckte att lektionerna blev mer organiserade och tiden för diskussion 

ökade. De blev involverade i undervisningen på ett nytt sätt och ansåg att de hade mycket mer 

att säga till om. En del studenter märkte en markant skillnad med undervisningen då de ansåg 
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att de var tvungna att tänka mer på lektionerna. Den del av feedback som eleverna 

uppskattade mycket var att de själva skulle ge feedback till varandra när de arbetade i grupp. 

De ansåg att de var motivationshöjande att diskutera med klasskamrater om hur de kunde 

förbättra sina förmågor. 

 

 

1.4.5 Nackdelar och svårigheter som lärare och elever upplever med BFL 

Med alla fördelar och positiv respons BFL har fört med sig, finns det även vissa delar som 

elever och lärare upplever som svåra att tillämpa. Tolgfors (2014) studie visar att vissa lärare 

upplever en del svårigheter med att ge feedback till eleverna. Med den kontinuerliga 

återkopplingen som används inom BFL uppkommer frågor om hur långt man ska driva en 

uppgift innan eleverna är klar med den. Med en ständig feedback för att nå högre kvaliteter 

finns det en undran från lärare om eleverna någonsin får vara nöjda? Återkoppling på 

uppgifter efter en lektion leder ofta till att eleverna vill göra samma lektion igen för att 

förbättra sig. Men p.g.a. tidsbrist upplever lärare att återkopplingen inte fullt fyller sitt syfte 

(Tolgfors 2014). Även Seger (2014) tar upp att lärarna upplever tidsbrist. Den ständiga 

bedömningen på eleverna gör att vissa lärare känner sig stressade att samla in information om 

elevernas kunskapsstatus. Det gör att de använder i stort sett varje lektion till dokumentation 

om eleverna. Seger (2014) lyfter även fram att det är svårt för eleverna att behålla motivation 

och rörelseglädje när ständig bedömning och betyg hamnar i fokus. Den ständiga 

bedömningen kan skapa en stress hos eleverna där de hela tiden känner sig övervakade och 

bedömda. I likhet med lärarna i Segers (2014) studie lyfter elever i MacPhail och Halberts 

(2010) studie fram att det fanns starka indikationer på att elever upplever mindre tid för 

träning och fysisk aktivitet när skriftliga bedömningar och utvärderingar tar tid från 

lektionerna. Ett ökat fokus på lärande resulterar i mindre fysisk aktivitet och mer 

”klassrumsarbete”. En del elever upplevde även självbedömning som svårt, då det inte alltid 

gick att konkret se vad de själva gjorde. Det var lättare att bedöma en kamrat när man såg hela 

utövandet (MacPhail & Halbert 2010). 
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1.4.6 Sammanfattning 

I den tidigare forskningen kan man se att idrotten har övergått till att bli ett tydligt 

kunskapsämne sedan genomförandet av nya läro- och ämnesplaner. Integrering av teori i de 

praktiska momenten visar att eleverna får med sig mer kunskaper. BFL är ett förhållningssätt 

till undervisningen som kräver att teorin kopplas till fysiska aktiviteter för att skapa ett 

lärande hos eleverna. I den här studien är det relevant att visa att den formativa bedömningen 

och BFL förespråkas, för att arbeta med idrott och hälsa som ett kunskapsämne. Men även att 

visa att den tidigare forskningen visar två olika övergripande sätt på hur det i praktiken går att 

arbeta med BFL. Dels genom färdiga matriser (MacPhail & Halberts 2010) eller genom egna 

planeringar och arbetssätt (Tolgfors 2014). Den tidigare forskningen visar även att finns vissa 

orosmoment hos lärare i arbetet med BFL, och att de kan leda till svårigheter där BFL är tänkt 

att ge positiva effekter. För att undersöka lärares arbete med BFL är det viktigt att se BFL från 

olika perspektiv och vad arbetet kan medföra. I den här studien är den tidigare forskningens 

olika perspektiv relevant för att se lärares arbete på ett nyanserat sätt. 

I följande avsnitt kommer syftet med studien och de frågeställningar undersökningen utgår 

ifrån att presenteras. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Problemformulering 

Idrott och hälsa ses mer som ett kunskapsämne nu än innan läroplansreformen. För att arbeta 

med en undervisning som främjar elevernas kunskaper förespråkar tidigare forskning att 

teorin i ämnet ska integreras i de praktiska momenten. Genom att arbeta med BFL blir 

integreringen en naturlig del i undervisningen. Att arbeta med BFL lyfter enligt tidigare 

forskning fram många fördelar, både för lärare och för elever, vilket visar att BFL är något 

som bör eftersträvas att arbeta med. Men forskningen visar även vissa nackdelar som kan 

upplevas. Lärare som känner stress p.g.a. en ökad arbetsbelastning och oro över att ändra hela 

planeringar och undervisningssätt lyfts fram (Seger 2014). Men eftersom forskningen om 

BFL i idrott och hälsa i den svenska gymnasieskolan är sparsam, är det svårt att veta hur 

arbetet med BFL utförs. Syftet med den här studien är därför att undersöka lärares arbete med 

BFL i idrott och hälsa inom gymnasieskolan. 

 

 

2.3 Frågeställningar 

De frågeställningar jag kommer arbeta efter är: 

 Vilka arbetssätt använder sig lärare av i sitt arbete med BFL i idrott och hälsa? 

 Vilka kunskaper använder sig lärare av i sitt arbete med BFL? 

I följande del i arbetet presenteras den teoretiska utgångspunkt jag kommer att använda mig 

av i senare analys av resultatet.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkt jag valt att använda mig av är en teori som kallas för 

pedagogical content knowledge (PCK) och som myntades av Lee Schulman 1986. PCK är en 

teori som ursprungligen är utformad från iden om att lära ut kräver mer av läraren, än att bara 

presentera ämnesrörande kunskap som elever sedan återberättar. Men även att lärandet hos 

eleverna är mer komplex än en envägskommunikation från lärarens sida (Loughran, Berry & 

Mulhall 2012). Schulman (1986) hävdar att lärare måste ha kunskaper inom flera områden än 

sitt ämne och även kunna omsätta dessa i praktiken. För att tydliggöra hur olika kunskaper 

kan användas i lärares arbete delar Schulman (1986) upp kunskaperna i tre kategorier. 1) 

Content knowledge. 2) Pedagogical content knowledge. 3) Curricular knowledge. Den 

teoretiska utgångspunkten kommer hjälpa mig att undersöka vilka kunskaper lärare använder i 

sitt arbete med BFL. 

 

 

3.1 Content knowledge 

Schulman (1986) menar att ämneskunskaper inte bara handlar om att kunna massor av fakta 

och att saker är som de är, utan de måste även ha kunskaper om varför saker är som de är. Att 

presentera ett innehåll för eleverna kräver att lärarna ska kunna förklara varför innehållet är 

värt att veta, hur olika perspektiv lyfter fram andra infallsvinklar i ämnet, men även att lärarna 

kan förmedla vad som kan tänkas vara rimligt, både inom ämnets ramar som utanför. 

För att inneha en bred ämneskunskap anser Schulman (1986) att lärarna måste förstå att ett 

specifikt innehåll i ämnet kan förklaras utifrån olika utgångspunkter. Lärarna ska kunna 

presentera material och teorier utifrån delar som bildar en helhet, likväl som att samma 

innehåll presenteras som en helhet för att sedan brytas ner till delar. Författaren menar även 

att lärarna ska kunna bedöma värdet av innehållet i ett ämne, för att sedan avgöra vad som är 

centralt för ett visst område och vad som endast ska behandlas som övergripande. 
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3.2 Pedagogical content knowledge 

Schulman (1986) definierar pedagogical content knowledge som ett pedagogiskt perspektiv 

på innehållet i ett ämne, där det är sättet att arbeta med innehållet och undervisningen som är 

det väsentliga. Han menar att det är hur man arbetar med innehållet i form av exempel, 

illustrationer, förklaringar och kraftfulla paralleller i de mest frekvent undervisade områdena, 

som skapar sätt att undervisa som gör att andra personer än läraren förstår. Lärarnas förmåga 

att undervisa ämneskunskaper kombinerat med utvecklingsförmåga, anpassning, strategier 

och vilken inställning man använder är grunden för pedagogical content knowledge 

(Loughran, Berry & Mulhall 2012). 

Schulman (1986) anser att det inte finns några förutbestämda strategier, som skapar en bättre 

förståelse för eleverna, att arbeta efter, därför måste lärarna ha en bred arsenal av alternativa 

presentationsformer, där innehållet grundar sig i både forskningen och från praktiska 

erfarenheter. Vidare menar han att en viktig del inom pedagogical content learning är att 

lärarna har en förståelse om vad som i innehållet kan vara lätt eller svårt för eleverna att 

förstå. Schulman (1986) påstår även att eftersom eleverna utvecklas olika fort är lärarnas 

förutfattade meningar och föreställningar, baserade på elevernas ålder och bakgrund, viktiga 

att ta hänsyn till. Om en lärare anpassar sitt material efter förutfattade meningar om eleverna 

som sedan visar sig vara felbedömd, finns det stor risk att undervisningen blir för svår för 

eleverna att ta till sig.  Författaren menar då att för att rädda upp en sådan situation måste 

lärarna ha kunskap om vilka strategier som kan vara användbara för att organisera om 

undervisningen, så den passar eleverna. För att inte hamna i dessa situationer anser Schulman 

(1986) att det är viktigt för lärarna att ha potentiella föreställningar i åtanke när 

ämnesinnehållet väljs ut och granskas, för att de inte ska bli felaktiga. 

 

 

3.3 Curricular content 

Curricular content är enligt Schulman (1986) den kunskap om hur man som lärare använder 

sig av ämnesplanen i sin undervisning. Han benämner ämnesplanen som ”the materia medica 

for pedagogy..” (s. 10) och ”the pharmacopeia from which the theacher draws those tools of 

teaching…” (s. 10). Med det menar författaren att ämnesplanen innehåller all information som 

används för att delge och undervisa ämneskunskaper till eleverna, samt att i ämnesplanen 

finns allt underlag som behövs för att lärarna ska kunna bedriva en pedagogisk undervisning. 



26 
 

För att kunna utnyttja ämnesplanen anser Schulman (1986) att lärarna måste ha kunskap om 

den och dess innehåll för att kunna tolka den till ett material som kan användas i 

undervisningen. En bred kunskap om ämnesplanen hjälper läraren att förenkla innehållet för 

eleverna och utvärdera och hjälpa dem med kvaliteten i deras prestationer. 

Enligt författaren har en professionell lärare även kunskaper om ämnesplanerna i elevernas 

övriga ämnen. Tanken med det menar han är att läraren kan sätta sitt eget ämnes innehåll i 

relation med likartade områden i andra ämnen som eleverna samtidigt arbetar med, för att öka 

elevernas förståelse för det undervisade materialet. 

 

3.4 Tillämpning av teorin 

Om lärare bör ha alla tidigare beskrivna kunskaper för att bedriva ett professionellt 

arbete, blir PCK en bra teori att använda sig av vid undersökningar om lärares arbete i 

skolan. Som Schulman (1986) skriver är lärandet mer komplext än en 

envägskommunikation, vilket kräver mer kunskaper och olika verktyg från läraren för 

att nå eleverna på nya och mer utvecklande sätt. Läraren behöver alltså en bred 

kunskapsbank ur alla ovan beskrivna kunskapskategorier för att på ett professionellt sätt 

bemöta elevernas olika behov genom sin undervisning. 

I artikeln Human contact in the classroom: Exploring how teachers talk about and 

negotiate touching students använder sig Carey E. Andrzejewski och Heather A. Davis 

(2007) av Schulmans (1986) teori om PCK. Andrzejewski och Davis (2007) använder 

sig av teorin som en utgångspunkt för att analysera och diskutera kring vad, och vilka 

kunskaper, lärare grundar sina pedagogiska beslut på. 

För att undersöka lärares arbete med BFL har jag valt att använda mig av PCK på ett 

liknande sätt som Andrzejewski och Davis (2007). Eftersom PCK bygger på vilka 

kunskaper lärare bör ha för att undervisa på en professionell nivå, kan jag använda mig 

av teorin genom att analysera vilka kunskaper enligt PCK som ligger bakom lärarnas 

sätt att arbeta med BFL. 
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4. Metod 

I följande avsnitt presenteras de metoder som använts vid datainsamling och urval av 

deltagare till studien. Här kommer även genomförandet tas upp och hur det påverkar studiens 

reliabilitet och validitet. Även etiska aspekter och överväganden presenteras. 

 

 

4.1 Val av metod 

Som undersökningsmetod kommer jag att använda mig av kvalitativa intervjuer då jag vill 

undersöka frågor som rör andra lärares arbetssätt, utifrån deras kunskaper och erfarenheter. 

Kvalitativa intervjuer är en lämplig metod att använda då man vill skaffa fram autentisk 

kunskap och där intervjuaren har i uppgift att ta reda på respondenternas upplevda 

erfarenheter (Ryen 2004). Genom kvalitativa intervjuer kan intervjuaren få sig en del 

tankeställare och belysa frågor ur andra perspektiv, då det är en annan individ som svarar på 

frågor utifrån sina kunskaper och erfarenheter (Ennis & Chen 2012). 

Intervjuerna utfördes enskilt istället för i grupp, då det ger mig en möjlighet till närmre 

kommunikation och kontakt med deltagaren, vilket kan generera i en djupare och mer 

detaljerad förståelse än i en gruppintervju (Ennis & Chen 2012). Intervjuerna kommer att vara 

av halv-strukturerad karaktär, eftersom jag vill veta flera personers åsikter och upplevelser. 

Genom att ha några generaliserande frågor som huvudfrågor och spontana följdfrågor som 

skapas beroende på svaren, ger intervjuerna ett mer personligt intryck (Ennis & Chen 2012). 

 

 

4.2 Urval 

I studien har jag använt mig av ett lämplighetsurval (Hastie & Hay 2012) när jag valt skolor 

och lärare. Det har jag gjort för att få djupast möjliga förståelse och insikt om studiens 

fenomen (Hastie & Hay 2012, Backman 2008), än om jag hade valt skolor och lärare 

slumpvis. För att kunna få en djupare inblick i lärares arbete om BFL kontaktade jag skolor 

och lärare i en kommun som arbetar med BFL, och har gjort under en längre tid. De krav jag 

hade på lärarna var att de arbetade med BFL och att de hade en lärarutbildning. För att få tag i 

deltagare till intervjuerna skickades mail ut till idrottslärare på de kommunala 
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gymnasieskolorna. Fem av lärarna från tre olika skolor svarade och ställde upp på intervjuer. 

Som Hastie och Hay (2012) skriver kan antalet personer bestämmas av antalet möjliga 

tillgängliga deltagande. Då studien är förlagd till en stad med fyra större gymnasieskolor 

ansåg jag att fem lärare från tre olika skolor av tillräckligt för att få en bredare insyn i lärarnas 

arbete. 

Alla lärare har en idrottslärarutbildning på universitetsnivå och de har arbetat som lärare 

mellan 7 och 17 år. De har även varit med från start när arbetet med BFL infördes i 

kommunen. Med den bakgrunden passade lärarna väldigt bra in i mitt urval på tänkta lärare 

för att få en bättre förståelse om hur lärare arbetar med BFL. En närmare presentation av 

lärarna kommer inte att göras då det endast är intressant att undersöka deras arbetssätt och hur 

de arbetar med BFL. 

 

4.3 Reliabilitet och validitet 

I en kvalitativ intervju är det viktigt att data insamlas och presenteras på ett så konkret sätt 

som möjligt. Anne Ryen (2004) menar att det bör finnas exakta verbala versioner av 

intervjuerna för att stärka reliabiliteten och inte forskarens rekonstruktion av vad som har 

sagts, eftersom rekonstruktionen kan göra att forskarens egna perspektiv påverkar publicerat 

resultat och analys. För att skaffa sig verbala versioner av intervjuerna är det lämpligt att spela 

in hela intervjun. Fördelen med en inspelad intervju menar Ryen (2004) är att man får fram en 

korrekt utskrift av data och undviker på så sätt att göra egna tolkningar vid ett eget 

återskapande av intervjun. Skulle man föra egna handskrivna anteckningar som sammanfattar 

intervjun har man som forskare redan gjort en personlig bedömning och sållat ut det material 

man vill behålla och som ger mening för studien. Genom att stärka reliabiliteten för min 

studie har jag därför spelat in och transkriberat alla intervjuer, vilket gör att jag har analyserat 

och presenterat data utifrån vad som verkligen sagts på intervjun och inte efter egna 

tolkningar. För att stärka reliabiliteten ytterligare menar Ryen (2004) att det är viktigt att 

presentera större utdrag ur det insamlade materialet och inte bara sammanfattningar. Det ger 

en bättre bild av hur interaktionen mellan mig och respondent har gått till samtidigt som det 

ger en mer detaljerad bild av intervjun och dess struktur. I det här arbetet har det dock inte 

funnits utrymme för längre citat på längre konversationer. De resultat som presenteras består 

av citat som visar att lärarna framhåller vissa delar mer än andra. 
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När det kommer till validiteten för de kvalitativa intervjuerna menar Steinar Kvale (1997) att 

det är tillförlitligheten hos intervjupersonerna och kvaliteten på intervjun, som ligger till 

grund för om intervjun har en högre eller lägre validitet. Kvale (1997) uppmanar till att hela 

tiden ifrågasätta meningen i det som sägs och att kontrollera svaren man får. Tillförlitligheten 

hos personerna verkar vid första anblick vara stor eftersom jag medvetet har sökt personer 

som arbetar med BFL på skolor och i en kommun där BFL varit aktuellt under en längre tid. 

Jag har även utformat intervjufrågorna (Bilaga 3) efter de fem bedömningsstrategierna i BFL. 

Det är för att intervjuerna ska ge mig material inom det tänkta området och att det finns en 

tidigare forskning för intervjuerna att utgå ifrån. För att ifrågasätta meningen i det som sägs 

vid intervjun har jag aktivt ställt följdfrågor för att respondenten ska kunna utveckla sina svar, 

samt att de ska delge mig en detaljerad bild av sina erfarenheter, kunskaper och arbetssätt. 

För att stärka studiens reliabilitet och validitet ytterligare har resultatet kopplats ihop med den 

tidigare forskningen. Det visar att de resonemang som förs är grundade i vetenskapliga studier 

och inte konstruerade. Delar av resultatet har även haft en vetenskaplig teori som 

utgångspunkt som, vilket stärker validiteten i studien då analysen följer ett logisk och 

välgrundat resonemang (Kvale och Brinkman 2014). 

 

 

4.4 Etiska aspekter 

De etiska aspekter som har tagits hänsyn till är deltagarnas anonymitet och integritet. Alla 

skolor samt lärare har tillfrågats om möjlighet till deras deltagande i studien. De har även 

informerats om att allt insamlat material, och eventuell publikation, kommer att behandlas 

anonymt och att det är ett frivilligt engagemang från deras sida, samt att det är valfritt om de 

vill fullfölja sin delaktighet eller avbryta, om det inte känns rätt för dem. Inga bilder, video 

eller inspelningar har använts vid annat tillfälle än vid intervjuerna. 

Bengt Gustafsson, Göran Hermerén & Bo Petersson (2005) menar att denna information är 

viktig att delge deltagarna då det kan komma fram saker och synsätt som kan skada personal 

eller verksamhet. Det är därför min uppgift att ta hänsyn till att skydda deltagare, informanter 

och andra som berörs av studien. När lärarna kontaktades via mail fick de även information 

om sina rättigheter gällande frivilligt deltagande, anonymitet och möjlighet till att avbryta 

påbörjat deltagande. De lärare som svarade på mailen gav även sitt medgivande till 

deltagande. 
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Övriga etiska aspekter som kommer att tas hänsyn till är min hederlighet och integritet som 

forskare där min studie inte kommer att publicera falska eller vinklade resultat som stöder 

mina frågor, teser m.m. (Gustafsson, Hermerén & Petersson 2005). Författarna framhåller 

även att material som visar ett annat och eventuellt negativt perspektiv, än det ursprungliga 

som är tänkt att undersöka, inte ska publicerats för att inte skada studiens trovärdighet, då det 

är kunskapen utifrån studien som är det väsentliga. Jag har därför inte medvetet feltolkat 

några referat eller citat för att stärka studiens resultat. 

 

4.5 Genomförande 

Urvalet av skolor och lärare valdes ut efter de krav jag hade. Därefter kontaktades rektorerna 

på skolorna för att få klartecken att jag kan kontakta lärarna och komma och göra intervjuer 

hos dem. Lärarna kontaktades via mail och lärarna fick välja tid och plats själva för att det ska 

passa med deras undervisning.  Lärarna fick ta del av en intervjuguide (Bilaga 3) en till två 

dagar innan intervjutillfället, för att de skulle se vad intervjuerna kommer behandla för frågor 

samt att de skulle kunna förbereda sig. Genom att förbereda sig kunde lärarna ge mer 

detaljerade svar till frågorna. Intervjuerna genomfördes enskilt och spelades in. Det inspelade 

materialet transkriberades och transkriberingen påbörjades direkt efter de första intervjuerna. 

För att mer detaljerat få ta del av lärarnas arbetssätt med BFL, använde jag mig mycket av 

spontana följdfrågor. Det gjorde att lärarna fick berätta mer fördjupat om ämnet. Lärarna hade 

även en stor frihet att tala utan avbrott då jag ville få fram så mycket information som möjligt, 

men även om det skulle dyka upp andra perspektiv på frågan än endast de jag tänkt på. 

 

 

4.6 Analysmetod 

Intervjutranskripten har analyserats i två steg.  Det första steget är en innehållsanalys där 

meningskoncentrering har använts. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) skriver att 

meningskoncentreringen används som en slags kodning av intervjutranskripten, för att korta 

ner längre utsagor till kortare meningar. På det sättet lyfts huvudinnebörden i det som sagts 

fram. Utifrån meningskoncentreringen har materialet delats in i kategorier som visar hur dessa 

lärare arbetar med BFL. Kategorierna har bildats utifrån de mest övergripande arbetssätten 

som lärarna använder sig av. När kategorierna skapas under intervjun och analysen menar 
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Kvale och Brinkmann (2014) att det är viktigt att ta med rikliga beskrivningar av de utsagor 

som ska utgöra kategorierna. Innehållsanalysen är därför med så mycket citerat material som 

möjligt, som styrker de skapade kategorierna. Citaten har därför markerats med L1-L5 för att 

visa att det är olika lärare som tar upp samma områden. 

I nästa steg kommer sedan kategorierna, och dess innehåll, från innehållsanalysen att 

analyseras utifrån ett PCK- perspektiv (Schulman 1986). Syftet med steg 2 är att analysera 

lärarnas beskrivna arbetssätt utifrån PCK, för att se vilka kunskaper som lärarna använder i 

sitt arbete med BFL. Lärarnas arbete har analyserats genom att deras utsagor placeras in under 

de kunskapskategorier (content-, curricular- och pedagogical content knowledge) som PCK 

innefattar. 
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5. Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i 2 steg. Först kommer resultatet om vilka arbetssätt lärarna 

använder sig av i arbetet med BFL att presenteras. I steg 2 redovisas sedan resultatet om vilka 

kunskaper lärarna använder sig av i arbetet med BFL. 

 

 

5.1 Lärares arbetssätt 

Intervjuerna har genomförts utifrån de fem BFL-strategierna, med syfte att ta reda på hur 

lärare arbetar med BFL i idrott och hälsa. Med hjälp av meningskoncentrering (Kvale 2014) 

har jag utifrån de transkriberade intervjuerna uppmärksammat tre kategorier. Digitala 

hjälpmedel, integrering av teori i praktik och examinationer och inlämningar. Dessa 

kategorier sammanfattar de största arbetssätten som lärarna använder sig av när de arbetar 

med BFL. 

 

 

5.1.1 Digitala hjälpmedel 

För att underlätta arbetet för sig själva och för eleverna använder sig alla lärare av digitala 

hjälpmedel. Dels har de en webbaserad läroplattform, men vissa har även använt sig av filmer 

eller bloggar. Plattformen används till att informera eleverna om kursens innehåll, kommande 

lektioner och eventuella examinationer eller bedömningar. Informationen finns alltid 

tillgänglig för eleverna, för att de ska kunna hålla sig insatta i kursen. 

Vi arbetar i en digital plattform där vi presenterar varje block. Då har vi centralt innehåll som visar 

vad blocket ska behandla. Sedan talar vi även om att när vi bedömer så tittar vi på de här sakerna. 

Det visar för eleverna att ska du utföra en bredd av aktiviteter så ska du komma på de här 

lektionerna. Har vi en examination, eller en kunskapskoll, så talar vi om det där också. (L 1) 

De har ju alltid tillgång till de, vi har ju en webbplattform som de ligger på. (L 5) 

Eftersom BFL ska skapa ett lärande genom förståelse och ge möjlighet att låta eleverna ta 

lärandet i egna händer är det av stor vikt att lärarna även förtydligar ämnesplanen för eleverna 

och inte bara gör ämnesplanen lättillgänglig för dem. Citatet ovan visar en lärare som lagt ut 

planeringen i det tänkta arbetsområdet. Där visar planeringen hur arbetsområdet är kopplat till 

ämnesplanens syfte och centrala innehåll. Det finns även med en koppling till kunskapskraven 
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som gör att eleverna kan se på vad de blir bedömda. Genom att den planeringen alltid finns 

tillgänglig för eleverna, blir det tydligare för dem att följa med i planeringen och veta vad som 

ska uppnås. 

Flera lärare finner det svårt att tydliggöra vissa moment i ämnesplanen. Ett område som är 

speciellt svårt är kunskapskraven om elevernas rörelseförmåga. För att tydliggöra det 

använder sig lärarna av filmer, för att eleverna ska få en bild av hur lärarna tolkar och 

bedömer rörelseförmåga. Filmerna läggs även upp på läroplattformen för att fungera som ett 

konkret material på övningar som eleverna kan se, utföra och relatera till och sedan sätta i 

relation med ämnesplanens innehåll. 

Vi jobbar också mycket med exempelfilmer för att visa eleverna, för att försöka visa vad som ska 

göras och vad som förväntas… (L 2) 

Vi har gjort små filmer om varje block, det är som en lite starter, vi försöker lägga in lite komik, ja 

vi är ju inga skådespelare överhuvudtaget, men vi försöker göra det lite roligt och så försöker vi 

väcka dem om vad det är vi ska jobba med. (L 1) 

Dessa lärare har använt filmer för att förmedla sin tolkning av ämnesplanen och tillhörande 

uppgifter till eleverna. Genom att filmerna alltid finns tillgängliga för eleverna på 

läroplattformen kan de alltid ta del av filmerna för att lättare förstå vad som förväntas av dem. 

En annan lärare har istället låtit eleverna själva arbeta med ämnesplanen, och då främst 

kunskapskraven. 

Så då filmade de och diskuterade om en övning på A-nivå, c-nivå och e-nivå och sen fick de välja 

en till övning som de skulle visa från F-C-nivå. För att de skulle få med det här med 

variationsteorin också, vad är det att inte klara e-nivå. Då kom det fram saker de hade diskuterat 

sig fram till att om övningen blir skadlig kan det inte vara godkänt. (L 3) 

Den här läraren låter eleverna filma sig själva när de utför en övning som de anser är en viss 

kvalitet enligt kunskapskraven. Arbetet utförs i grupp och eleverna kan då tillsammans 

diskutera vad kunskapskraven innebär i förhållande till fysiska övningar. Filmen fungerar då 

som både förtydligande av kursmål samt att den ger upphov till diskussion kring ämnet. Ett 

annat sätt att få eleverna att diskutera kring ämnets innehåll är att låta eleverna skriva bloggar. 

Vi jobbar också rent teoretiskt med genus i idrotten. Då skriver de bloggar och så får de titta på 

varandras bloggar och ge varandra feedback. (L 5) 
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Bloggarna ger enligt lärare upphov till diskussioner om ämnet ifråga men fungerar samtidigt 

som ett sätt för eleverna att hjälpa varandra genom att ge konstruktiv feedback till varandra på 

ett snabbt och enkelt sätt. Återkoppling som kan ske snabbt och enkelt är något som fler lärare 

uppskattar och har även där tagit hjälp av läroplattformen 

Det jag kan säga är att det som underlättar BFL är att använda dator. Dels genom snabbare 

återkoppling och att de (eleverna) alltid kan hitta information och titta på filmer. Hjälper mig att 

arbeta formativt med mina elever. (L 2) 

Läraren nämner även att läroplattformen är till stor hjälp i det formativa arbetet. Ett formativt 

arbete som BFL bygger på och som ska uppmuntra elever att ta del av kunskap och utveckla 

sitt eget lärande. 

Vi har ju en läroplattform som jag försöker koppla ganska mkt till det, dels genom en mapp som 

heter mål och framsteg där de kan få en bock på lektionerna om de varit där och så brukar jag 

skriva en kommentar efteråt om hur de genomfört den. Det blir inte efter varje aktivitet men om 

det är något speciellt som de kan tänka på eller någon stor ”star” som de kan jobba vidare med. (L 

2) 

Med läroplattformen kan eleverna följa sin egen utveckling och ta del av lärares kommentarer 

och ta med sig dessa och sätta de i relation till nästkommande lektioner. Eleverna får ett 

tydligare bevis på var de befinner sig just nu och var de ska, inom ämnets olika moment. 

 

 

5.1.2 Integrering av teori i praktik 

Av lärarnas utsagor framgår det att de arbetar mycket med att väva in teorin i de praktiska 

momenten så ofta det går. Flera av lärarna framhåller att de har eller har lyckats få till 

lektioner som är 70-80 minuter långa istället för 60 minuter som de oftast var förut. De längre 

passen gör att lärarna kan börja lektionen med en genomgång på momentet eller området för 

dagen, för att sedan koppla ihop det med ämnesplan och teoretiska kunskaper. Efter 

genomgången fortsätter de att arbeta praktiskt efter den teori de nyss gått igenom. 

Vi har lyckats få 75 minuters lektioner istället för 60 och då försöker jag starta upp med teori, 

alltså där man sätter upp ett mål eller ett syfte med lektionen, och om man pratar om t.ex. puls så 

är den naturliga följden att man testar någon aktivitet med hjälp av pulsklocka. (L 3) 

Vissa områden som kan vara svåra att förklara för eleverna, som t.ex. rörelseförmågor. När 

eleverna inte har något konkret att relatera till kan det bli väldigt abstrakt och svårt att förstå. 
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Några lärare har använt sig av film för att hjälpa eleverna. Men flera av lärarna framhåller 

även möjligheten att prata med eleverna under lektionens gång. 

”Ibland får man även ge exempel på saker som händer på lektionen. Det här skulle kunna tolkas 

som en komplex karaktär när du gjorde det här, och det här är med säkerhet, osv. (L 2) 

Här visar läraren hur hen använder ämnesplanen för att få eleverna att sätta ord på sina egna 

utförda rörelser. Tanken är att eleverna ska kunna utgå ifrån sig själva och sina egna 

erfarenheter för att lättare ta till sig teorin om vad övningen innebär och vilket syfte den har. 

En del lärare nämner även att det är en längre process att arbeta in teorin i de praktiska 

momenten. Några av lärarna tar upp att hälsodelen är en del i ämnet som måste följa med 

undervisningen hela vägen. Att förstå att fysisk aktivitet har betydelse för t.ex. hälsa räcker 

inte. Eleverna måste även få med sig förståelsen om att hälsa är mycket större än så och att 

hälsoaspekten kommer in i många av momenten under kursens gång. Eleverna behöver få en 

större helhetsbild på vilka olika perspektiv det finns på hälsa och hur de förhåller sig till 

fysisk aktivitet. Detta är något som arbetas med under hela kursen, för att skapa en röd tråd 

som eleverna sedan kan förhålla sig till. Ett sådant exempel är hur en av lärarna beskriver 

arbetet med kost: 

Som om jag jobbar med kost så kommer vi inte praktiskt att sitta och äta sen. Men kost kommer 

under tiden då de har träningsplanering och ofta under tiden de arbetar med styrka. (L 4) 

 

Några av lärarna beskriver integreringen av teori i praktiken som en balansgång där elevernas 

rörelseglädje är central. Att blanda in för mycket teori under lektionens gång kan påverka 

elevernas rörelseglädje. En av lärarna lägger väldigt stor vikt vid elevernas rörelseglädje då 

det är en viktig del i att vilja fortsätta vara fysisk aktiv. Läraren menar att det är fler faktorer 

som spelar in när eleverna rör på sig och ibland måste man ta hänsyn till det och inte blanda in 

för mycket teori under lektionen. 

 

Jag försöker att inte ha för mycket teoretiskt mitt i det praktiska, det är svårt att röra sig utan att 

låta känslor och hormoner spela in. (L 4) 

 

Ytterligare en lärare som belyser balansgången, menar att teorin måste integreras på ett sätt 

som gör att eleverna inte ser idrott och hälsa som en uppdelning i teori och praktik. Med en 

sådan uppdelning kan man väcka delade känslor hos eleverna som de förknippar med olika 
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områden i undervisningen. En väl avvägd mängd teori till praktiken lyfter idrott och hälsa till 

att ses mer som ett kunskapsämne än tidigare. 

 

Jag försöker sträva mot att inte dela upp för mycket. Och då känns det som att idrotten blir som ett 

kunskapsämne också. Att det inte blir det här att antingen har vi roligt och lattjar eller så har vi 

tråkigt och har teori ungefär. (L 3) 

 

En lärare lyfter däremot fram att tanken med BFL där eleverna ska ta lärandet i egna händer, 

genom att skapa sig en förståelse om vad de praktiskt utför på lektionerna, inte riktigt 

fungerar för alla. 

 

Det bli svårt för vissa att det inte finns tydliga ramar. Även om det finns till viss del, kan det bli 

väldigt svårt för vissa som behöver tydliga ramar och riktlinjer. (L 2) 

 

Läraren menar att elever som behöver struktur och ramar att förhålla sig till, får det svårt med 

reflektioner, att koppla ihop teori och praktik och därigenom ansvara för sin egen utveckling. 

De har lättare att förstå en prestationsbaserad bedömning än en kunskapsbaserad bedömning, 

som vissa inte förstår alls. 

 

 

5.1.3 Examinationer och inlämningar 

För att stämma av vad eleverna har fått med sig för kunskaper från lektionerna använder flera 

av lärarna inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna kan vara utformade på olika sätt och 

vara mer eller mindre frekventa. I de fall loggbok används har eleven möjlighet att skriva sina 

tankar kring lektionen vid regelbundna tillfällen, medan andra uppgifter, som 

filminlämningar, kan förekomma någon gång per termin eller kurs. Inlämningsuppgifterna 

kan visa, både för läraren som eleverna, hur deras teoretiska kunskaper kopplas till praktiken 

och kan användas som ett bedömningsunderlag. Flera av inlämningsuppgifterna handlar om 

att lämna in filmer där eleverna själva får utföra rörelser och sedan lägga till teorin bakom 

rörelsen vid en presentation. De regelbundna inlämningarna fungerar som ett arbetssätt, men 

sen har några av lärarna även vid vissa tillfällen även examinerande uppgifter. 

 

I ettan så kanske vi pratar om intervall, och det är första gången vi möter betygskriterierna i 

praktisk form, där syftet med lektionen är att genom responsen de får i uppgiften förstå hur man 
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ska tänka. Senare i årskurs två genomför vi ett crossfit-pass där vi ska kombinera styrka och 

kondition. Då ska de kunna liksom… nail it. Utifrån den respons de fått tidigare. (L 4) 

 

Läraren visar med det här citatet att examinationen bygger på tidigare lektioner som eleverna 

har haft innan. Det är något som även andra lärare menar är viktigt. Examinationerna ska inte 

fungera som ett fristående slutgiltigt prov, utan mer som en uppgift där eleverna visar att de 

nått fram till det mål som tidigare lektioner strävat mot. Efter den uppgiften tar det däremot 

inte slut, utan det finns nästan alltid en chans till nya försök. Det framgår av dessa uttalanden: 

 

Examinationen eller provet ska vara en del av undervisningen, och att de förstår att 

kunskapskraven är en del i deras kunskapsutveckling. Att man ska jobba för att nå högre, att det 

inte är något slutgiltigt efter varje lektion. (L 2) 

 

Däremot har vi de senaste åren haft slutprov, som vi kallar det för, där de får som en chans till. (L 

3) 

För att bedömningen på inlämningar och examinationer ska bli så bra och rättvis som möjlig 

mot eleverna, är det viktigt att responsen från tidigare lektioner är av formativ karaktär. Det 

centrala med återkopplingen är att eleven ska få en bekräftelse på vad den gjort, vare sig det 

är bra eller dåligt, rätt eller fel. Här är lärarna samstämmiga. Återkopplingen hjälper inte 

eleverna, om den inte i konkret form talar om vad som har åstadkommits, hur det kan 

förbättras och varför. Endast kommentarer som: bra, kom igen och starkt jobbat, är något som 

alla lärare försöker undvika vid formativ bedömning. 

Och då får man tänka till lite och tala om vad som är bra och vad som gjorts bra. Inte bara tala om 

att det är bra, utan VAD som är bra. Varför är det bra osv. (L 1) 

Återkopplingen måste alltså vara något som eleverna kan relatera till och som syftar till att 

höja dem till nästa inlämning eller examinering. Några lärare lyfter fram att de försöker arbeta 

mycket med tekniken ”two stars and a wish”. Den går ut på att läraren påpekar två saker i en 

uppgift, eller ett utförande, som var bra och vad som gjorde det bra. Eleven får också en 

”önskan” om vad som skulle kunna förbättras och hur den kan arbeta för att klara av det. 

Läraren fokuserar då på det positiva hela tiden och lyfter inte fram det ”dåliga” i utförandet. 

Vid arbetet med feedback nämner en av lärarna hur viktigt det är att all feedback på 

inlämningar och examinationer måste sättas i relation till hur stor uppgiften är. Mängden 

feedback ges i förhållande till storleken på uppgiften. Annars blir det lätt för mycket för 

lärarna och det kan framförallt bli stressigt för eleverna, som hela tiden måste höja sig. 
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Respons är jättebra, men ska man ge fullskalig respons på precis allting så knäcker man eleverna 

tillslut också, de blir jättestressade. Våra motiverade elever blir superstressade, för då har de 200 

bollar i huvudet, och ska lära sig det här och det här och det här. För de vill ju framåt, de vill ha A. 

Bättre att skära ner det så kursen handlar om det här, något att ta på, t.ex. 4 kriterier. Det blir bra. 

Det ska vi fokusera på. Sen finns det många bi-områden som vi kommer pricka av och ska förstå 

för att väcka tankar osv. (L 4) 

Ingen av lärarna nämner teoretiska prov som examinationer i någon större utsträckning. De 

beskriver examinationsformer där lärarna integrerat teorin i den praktiska uppgiften för att se 

att eleverna behärskar båda delarna. En av lärarna ser inga fördelar för eleverna med ett 

teoretiskt prov. Däremot lyfter läraren fram tankar om vissa negativa risker ett sådant prov 

kan medföra. 

Vi har inga rena skriftliga prov, läs det här och sen sätt dig och skriv. Det gynnar nog inte de här 

eleverna. Vi arbetar med att höja dem istället. Det är många som har dåliga erfarenheter av prov 

och då finns risken att vi sänker dem. (L 1) 

 

 

5.1.4 Sammanfattning 

Vid innehållsanalysen identifierades 3 övergripande kategorier som lärarna använder sig av i 

sitt arbete med BFL. Digitala hjälpmedel, integrering av teori i praktik och examinationer och 

inlämningar. Analysen visar hur de digitala hjälpmedlen används för att lättare kunna 

förtydliga arbetet och ämnesplanen för eleverna. En läroplattform i arbetet visar även att 

lärarna kan ge snabbare feedback samt hela tiden hålla eleverna uppdaterade om nya områden 

varefter kursen fortskrider. Lärarna lyfter fram idrott och hälsa som ett kunskapsämne där 

integrering av de teoretiska delarna i praktiken är att föredra. Annars är det risk att ämnet 

delas upp i två delar, en med kunskapsinlärning och en med rörelseglädje. Att ta med teorin i 

de praktiska momenten hjälper lärarna att ge en konstruktiv feedback genom att de får något 

de kan relatera till. Examinationer och inlämningsuppgifter är vanligt förekommande i 

lärarnas arbete. Däremot är majoriteten av de av en formativ karaktär där eleverna får 

feedback om vad som var bra och vad som kan förbättras till nästa gång liknande uppgifter 

dyker upp. Inlämningarna kan även syfta till att eleverna visar att de förstår hur ämnesplanen 

ska tolkas. Det kan ske genom filmer på rörelser eller egna planeringar utifrån ämnesplanen. 

Feedback och arbetet med ämnesplanen genomsyrar alla kategorierna och visar ett aktivt 

arbete med BFL hos alla lärare. I resultatet lyfter även vissa lärare en del problem de upplever 
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med arbetet med BFL. I nästa steg kommer resultatet för steg 2 i analysen att presenteras 

utifrån Schulmans (1986) teori om PCK. 

 

 

5.2 Analys utifrån PCK 

I den här delen kommer resultatet analyseras utifrån Schulmans (1986) teori om PCK. 

Analysen kommer att delas upp i de 3 kunskapskategorier som PCK bygger på, för att lättare 

se vilka kunskaper lärarna använder sig av i arbetet med BFL. 

 

 

5.2.1 Content knowledge 

Content knowledge handlar om lärarens egna kunskaper om ämnet. Att presentera ett innehåll 

för eleverna kräver att lärarna inte bara ska ha faktakunskaper om ämnet, utan även kunna 

förklara varför innehållet är värt att veta och hur olika perspektiv påverkar ämnet. Lärarna 

visar tydligt att de dels har bra kunskaper om ämnet, men även att de arbetar med 

kunskaperna också och inte bara förmedlar dessa. Vid all feedback som lärarna ger är de noga 

med att eleverna får veta vad som var bra, varför och hur de ska gå vidare. Hade lärarna 

endast utgått ifrån faktakunskaper vid feedback hade återkopplingen på en styrkeövning räckt 

med: Bra. Om det till synes var en bra utförd övning. Men då lärarna verkligen framhåller att 

den typen av feedback inte hjälper eleverna att utvecklas, visar de att de använder sina 

ämneskunskaper på ett bredare sätt. 

För att ha en bred ämneskunskap anser Schulman (1986) även att lärarna måste förstå att ett 

specifikt innehåll i ämnet kan förklaras utifrån olika utgångspunkter. Att lärarna har den 

tankegången framgår på olika sätt. En lärare nämner att de arbetar med block som har ett 

övergripande tema. Blocket innehåller sedan många olika lektioner som alla förknippas med 

temat och ger eleverna fler perspektiv på hur temat förhåller sig till idrott och hälsa. Andra 

lärare tar upp att hälsa och kost är områden som hela tiden återkommer i ämnet olika moment 

och att de då tar upp det igen, fast i nya sammanhang. 

Ytterligare en del som Schulman (1986) anser vara viktig är att lärarna måste kunna värdera 

innehållet i ämnet, för att kunna avgöra vad som ska undervisas mer djupt eller endast 

övergripande. Flera av lärarna lyfter fram att det är kunskaperna i ett område som ska 
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bedömas, inte mängden områden eleverna hinner med att prova på. Här har då lärarna vid sin 

planering valt vilka delar som bör läggas mer tid på och vilka som får bli mer övergripande 

och kanske fungera som andra perspektiv till det större området. Ett tydligt exempel på när 

lärarna värderar vilket innehåll som ska presenteras, är när de lägger upp exempelfilmer på 

övningar. Här måste lärarna välja ut övningar som är bäst lämpade till det innehåll de vill 

förmedla, men samtidigt inte för avancerade att det inte går att förstå eller klara av att utföra. 

En lärare nämner även värdet av att kunna värdera hur mycket feedback som ska ges vid 

uppgifter. För mycket feedback på allt blir övermäktigt för lärare och elever. 

 

 

5.3.2 Curricular Knowledge 

Curricular knowledge handlar om vilka kunskaper lärarna har om ämnesplanens innehåll och 

hur de använder den i sin undervisning. För att kunna utnyttja ämnesplanen anser Schulman 

(1986) att lärarna måste ha kunskap om den och dess innehåll för att kunna tolka den till ett 

material som kan användas i undervisningen. Dels visar lärarna att de har kunskap om 

innehållet när de planerar sina lektioner. Eftersom de bygger sin undervisning på en formativ 

bedömning där lektioner med samma moment återkommer, för att ge eleverna en möjlighet 

till progression och att nå högre kvaliteter i enlighet med kunskapskraven. Sedan visar de hur 

de aktivt arbetar med ämnesplanen under lektionernas gång. Lärarna nämner att vissa delar är 

svåra att förklara för eleverna utan att det blir för abstrakt, speciellt kunskapskravet om 

rörelse. När sådana moment sedan dyker upp under lektionerna tar de tillfället i akt och visar 

hur rörelsen förhåller sig till kunskapskraven. Eleverna får då något att relatera till när de 

pratar om vad som förväntas av eleverna vid bedömning av rörelseförmågor. Att kunna tolka 

och använda sig av ämnesplanen i undervisning visar lärarna är viktigt när de ger feedback 

som ska få eleverna att förbättra sig. Eftersom det är efter kunskapskraven som eleverna 

bedöms är det viktigt att de får feedback som har anknytning till dessa vid övningar, 

inlämningar och examinationer. 

 

5.3.3 Pedagogical content knowledge 

Schulman (1986) menar att Pedagogical content knowledge innebär att det är sättet att arbeta 

med innehållet och undervisningen som är det väsentliga. Att lärarna arbetar med innehållet i 

form av exempel, illustrationer, förklaringar och andra verktyg, som skapar sätt att undervisa 
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som gör att andra personer än läraren förstår. Lärarna i den här studien visar tydligt upp en 

bredd av verktyg som de använder sig av för att förmedla ämnets innehåll till eleverna. Det 

mest använda verktyget, vilket de alla har gemensamt, är att använda sig av en läroplattform. 

På läroplattformen finns allt material som innefattar kursen tillgängligt. Vissa av lärarna har 

även lagt upp filmer där de visar övningar och hur de förhåller sig till kunskapskraven. Andra 

lärare använder sig också av filmer, men låter eleverna själva arbeta med dessa för att de ska 

få utföra övningen och själv tolka den utifrån kursens mål. Det skapar ytterligare en 

dimension på förtydligandet. Andra verktyg som lärarna använder sig av är bloggar och olika 

inlämningsuppgifter. 

En viktig del inom pedagogical content knowledge är enligt Schulman (1986), att lärarna har 

en förståelse om vad i innehållet som kan vara lätt eller svårt för eleverna att förstå. Att tolka 

och förtydliga vad som menas med rörelseförmågor anser lärarna vara svårt. När de har svårt 

att berätta exakt vad det innebär blir det väldigt svårt för eleverna att förstå. Schulman (1986) 

menar också att lärarna måste tänka på varje individs ålder och bakgrund och inte presentera 

material som bygger på förutfattade meningar om att en sådan presentation passar alla. 

Lärarna visar mer eller mindre att de tar hänsyn till den aspekten genom att de har ett brett 

utbud av förtydligande verktyg, en lättillgänglig och informationsrik läroplattform samt 

examinationer och inlämningar, som oftast går att göra igen för att eleverna ska få möjlighet 

till träning och förbättring. En lärare framhåller den här punkten lite mer, då hen inte har 

några teoretiska prov med sina elever. Anledningen är att läraren har förutfattade meningar 

om att flera elever kan ha med sig negativa erfarenheter av skriftliga prov sen tidigare. Istället 

för att ge ett prov och se vilka som klarar av den typen av uppgift, exkluderas provet helt och 

läraren satsar mer på formativ bedömning på andra uppgifter och att ge en feedback som 

syftar till att ge eleven en positiv bild av bedömning. 

 

5.2.4 Sammanfattning 

Lärarna i studien visar på en bred kunskap inom alla tre kunskapskategorier som PCK är 

uppdelad i. Lärarna uppvisar breda ämneskunskaper när de förtydligar ämnesplanen och när 

de ger eleverna feedback. Ämneskunskaperna syns även när de planerar sina kurser efter 

ämnesplanen. Ämnesplanen ligger till grund vid planeringen och lärarna måste då tolka 

innehållet för att kunna värdera vilket innehåll som är bäst lämpas för undervisningens syfte. 

För att göra kurserna lättare att förstå för eleverna använder sig lärarna mycket av digitala 
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hjälpmedel. Dessa verktyg används för att ge eleverna information, förklaringar och exempel 

på kursen, kursmål och specifika övningar.  
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6. Diskussion 

I det här avsnittet kommer jag att föra en diskussion om arbetet. Diskussionen börjar 

med en diskussion om resultatet. Därefter kommer jag ta upp den metod jag använt mig 

av, för att sedan avsluta med en diskussion om studiens kunskapsbidrag och viken 

fortsatt forskning som är aktuell. 

 

 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer jag att föra två diskussioner. Den första delen kommer 

att ta upp den här studiens lärares arbete med BFL och se hur de förhåller sig mot den 

tidigare forskning som gjorts. Den andra delen kommer handla om vilka kunskaper 

lärarna uppvisar och använder i sitt arbete med BFL. Den diskussionen kommer att ta 

avstamp i Schulmans (1986) teori om PCK. 

 

 

6.1.1 Lärarnas arbete med digitala hjälpmedel 

Lärarnas utsagor visar att deras arbete med BFL ligger i linje med vad den tidigare 

forskningen påstår och visar. Användandet av digitala hjälpmedel används för att underlätta 

för eleverna att förstå ämnet och vad som förväntas att de ska lära sig under kursens gång. I 

likhet med Segers (2014) studie ser lärarna idrott och hälsa som ett kunskapsämne där även 

eleverna måste bli införstådda i undervisningen. Läroplattformerna används därför precis som 

i Tolgfors (2014) studie, som en bas där lärare samlar information om kursen och om varje 

elev. Eftersom läroplattformen alltid är tillgänglig för eleverna kan de följa sin egen 

utveckling och sätta den i relation till kursens syfte. Att eleverna hela tiden har tillgång till 

läroplattformen gör att de kan följa sig själva genom kursen, vilket enligt min mening innebär 

att eleverna har en bra utgångspunkt för att ta lärandet i egna händer. Som Lundahl (2011) 

beskriver den femte strategin i BFL är självbedömning ett stort steg för att kunna värdera sin 

egen insats i förhållande till uppgifterna och på så sätt själv reflektera över vad som behöver 

förbättras och hur. 

De digitala medlen används även för att skapa en förståelse hos eleverna om ämnet och vad 

som förväntas av dem. Både Ridderlind (2010) och Lundahl (2011) framhåller vikten av att 



44 
 

eleverna måste ha en förståelse om vilka mål som ska uppnås och hur de kan komma dit, utan 

att läraren hela tiden talar om det. De menar att detta är en väsentlig del inom BFL. I min 

undersökning framhåller lärarna elevgjorda filmer som användbara, för att skapa en förståelse. 

Lärarna anser att när eleverna får filma sina egna övningar och sedan titta på de och reflektera 

kring hur det egentligen såg ut i förhållande till exempelvis ergonomi, får eleverna möjlighet 

att själva utveckla en kunskap om förståelse utan att läraren hela tiden är delaktig. 

Lundahl (2011) skriver att en kontinuerlig feedback är viktig för att föra eleverna framåt mot 

målen. Eleverna behöver hela tiden få en återkoppling på det de gjort, för att förstå vad som 

var bra och vad som måste förbättras. Annars finns risken att eleverna saknar den kunskap 

som behövs för att ta lärandet i egna händer. Även Seger (2014) visar i sin studie att lärare 

poängterar vikten av att ge en kontinuerlig feedback för att det ska ske en bedömning som 

syftar till ett lärande. Lärarna i den här studien har precis som lärarna i Tolgfors (2014) studie, 

använt sig av läroplattformen för att underlätta återkopplingen till eleverna. Mycket av den 

feedback som eleverna få sker oftast muntligt under lektionernas gång, men med den 

lättillgänglighet som läroplattformen medför kan lärarna skriva korta kommentarer om varje 

elev som eleverna sedan kan tänka på till näsa lektion. Eleverna kan alltid gå in och titta vad 

läraren noterat och risken att eleverna glömmer bort lärarens kommentarer minimeras kraftigt 

på det sättet. 

Både lärarna i den här undersökningen och i Tolgfors (2014) studie lyfter fram fördelarna 

med att använda sig av digitala hjälpmedel, och speciellt läroplattformerna. De största 

fördelarna med läroplattformarna är att lärarna kan samla allt material på ett ställe där även 

eleverna har tillgång till det. Men de kan även göra vissa delar personliga så varje elev har 

tillgång till sin egen mapp, där de kan följa sin egen utveckling i förhållande till de allmänna 

målen. I det samhälle vi lever i idag kommer nog de digitala hjälpmedlen att bli 

revolutionerande i lärarnas arbete med BFL, just p.g.a. den snabb- och smidighet de medför. 

 

 

6.1.2 Integrering av teori i praktik 

I den studie där Hay (2006) och Hay och Penny (2009) har tittat på hur bedömning för lärande 

används i en skola i Australien, lyfter de fram fördelen med att integrera ämnets teoretiska 

delar med de praktiska. Fördelen med att göra det menar de är att undervisningen blir ett ämne 

i samförstånd om hur teorin påverkar fysiska rörelser och tvärt om. Även lärarna i Segers 



45 
 

(2014) studie lyfter fram att idrott och hälsa handlar mer om att kunskaperna om fysisk 

aktivitet har fått större utrymme med Lgr 11 och att undervisning och bedömning måste bidra 

till att eleverna får med sig den kunskapen och inte bara röra på sig. Lärarna i den här studien 

använder sig av liknande resonemang. Eftersom ämnesplanen har blivit mer kunskapsinriktad 

och det är elevernas förmågor, snarare än prestationer som ska bedömas, arbetar lärarna 

mycket med integrering av teori i praktiska moment. Det ska finnas ett syfte till varför de gör 

de aktiviteter de gör och inte bara för att ämnesplanen säger det. En presentation i början av 

en lektion om varför den tänkta aktiviteten ska utföras, och sedan utföra den, ska då leda till 

att eleverna får en förståelse om vad idrott och hälsa handlar om i teorin såväl i praktiken. 

Att integrera ämnets teoretiska delar i de praktiska tror jag är en väldigt viktig del i arbetet 

med BFL. Om eleverna inte vet varför de utför någon aktivitet tror jag inte heller att de lär sig 

så mycket av den. Om en lärare skulle presentera en cirkelträningslektion för sina elever med 

motiveringen att de ska göra något roligt och att träna i grupp är roligare, så blir lektionen 

meningslös i kunskapssyfte. Eleverna kommer antingen ha roligt för de gillar att träna, eller 

tycka det är tråkigt för att de ogillar det. Om läraren istället kopplar cirkelträningen till 

träningsläran om puls, kondition och styrka, och verkligen visar vilka effekter en sådan 

träning kan ge, ger man eleverna tankar de kan ta med sig till andra lektioner. Hay (2006) och 

Hay och Penny (2009) tar upp att om eleverna hamnar i nya eller annorlunda situationer ska 

de kunna reflektera kring de kunskaper de har, för att kunna avgöra hur dessa ska användas i 

den uppkomna situationen. Ett sådant tillfälle låter eleverna utveckla sina kunskaper och sitt 

kognitiva tänkande. Om läraren motiverar cirkelträningen utifrån träningslärans olika 

perspektiv, får eleverna med sig något konkret att reflektera över om de hamnar i en ny 

träningssituation framöver. Utifrån de kunskaperna får eleverna en möjlighet till att tänka 

själva och värdera sin egen situation och i förlängningen kanske ta lärandet i egna händer. 

 

 

6.1.3 Examinationer och inlämningar 

Examinationer och inlämningsuppgifter är det säkert många elever som förknippar med sitt 

slutgiltiga betyg. För att uppnå ett betyg så ska man visa upp vad man kan och har lärt sig för 

läraren, innan man går vidare till ett nytt moment. Lärarna i den här studien använder också 

examinationer och inlämningsuppgifter som ett bedömningsunderlag för elevernas betyg. 

Men det är dock inte bara för läraren som dessa uppgifter utförs, utan det är även för 
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elevernas skull. Lärarna använder sig av examinationer och inlämningar som kan liknas vid 

de ”rich tasks” som MacPhail och Halbert (2010) beskriver i sin studie. En ”rich task” är en 

slutuppgift där eleven utmanas att använda sina kunskaper från tidigare lektioner, men i ett 

nytt sammanhang. På liknande sätt beskriver en lärare att de arbetar med intervallträning, där 

kondition och styrka behandlas. Deras ”rich task” blir att utföra ett cross-fit pass i år 2. 

Eleverna blir då tvungna att använda sina kunskaper från tidigare lektioner om kondition, 

styrka och intervallträning, för att kunna utföra cross-fit passet på ett lämpligt sätt. Även Hay 

(2006) och Hay och Penny (2009) tar upp hur ett sådant moment som en ”rich task” 

stimulerar elevernas kognitiva utveckling, genom att de behöver sätta kunskaper från tidigare 

erfarenheter i nya sammanhang. Utifrån detta tycker jag att lärarna förhåller sig väl till de 

strategier som BFL innefattar. Genom att eleverna tar del av vad de ska lära sig under 

kommande lektioner förtydligas målen och vad som förväntas av eleverna. Examinationen ger 

sedan eleverna möjlighet att visa vad de kan och vad de har lärt sig. Fram till och med 

examinationen får eleverna respons på det de utfört och vad som kan tänkas på till nästa gång. 

Slutligen måste eleverna värdera situationer och sina egna kunskaper och förmågor till nya 

kontexter, vilket gör att eleverna tvingas ta kontroll över sin egen situation och därigenom sitt 

eget lärande. 

På ett sådant här sätt tror jag att det blir väldigt tydligt för eleverna att se att undervisningen 

består av en typ av progression och att den följer en röd tråd. Ena lektionen pratar man kanske 

om innehållet och provar något praktiskt, medan efterföljande lektioner ökar i svårighet eller 

komplexitet. I slutet när eleverna ställs inför en examination har de nog lättare att förstå på 

vilka grunder examinationen bygger på, samt att de är redo för utmaningen. Det går att likna 

med att träna inför ett prov. Det som lärarna i den här studien gör väldigt bra i förhållande till 

BFL, är att de även ger respons på examinationerna och att de oftast ger eleverna ytterligare 

en möjlighet att visa vad de kan utifrån den responsen. Examinationerna blir därför inte 

slutgiltiga om eleverna skulle misslyckas eller inte riktigt nå upp till den förväntade nivån. 

 

 

6.1.4 Lärarnas kunskaper 

I den här studien är PCK uppdelad i tre kunskapsområden för att på ett enklare sätt visa hur 

lärarna använder sig av kunskaperna i sitt arbete med BFL. Men att arbeta med BFL som 

lärarna gör, visar också att de olika kunskapsområdena går i varandra. Som lärare måste man 

ha kunskap om det ämne man undervisar i. Men hur ska man undervisa ämnet om man inte är 



47 
 

insatt i ämnesplanen och följer de nationella riktlinjerna? Kunskapen om ämnesplanen och 

hur den kan användas (curricular knowledge), både i det aktuella ämnet och i andra, skulle jag 

nämna som utgångspunkten i undervisningen. Följer man inte den kommer nog eleverna att få 

med sig ”fel” kunskaper jämfört med övriga skolor, och de kan få betyg i områden de inte vet 

något om. Och då spelar det ingen roll om läraren har mycket kunskaper inom ämnet, eller 

content knowledge. För att sedan kunna arbeta med ämnesplanen och bedriva en undervisning 

utifrån den krävs det att man har ämneskunskaper. Som Schulman (1986) skriver måste lärare 

kunna värdera och motivera varför ett visst innehåll ska beröras i undervisningen. Content- 

och curricular knowledge går hand i hand, för om man arbetar med de ena i undervisningen, 

så arbetar du även med de andra. Det som kan tillföras mer eller mindre i arbetet är hur ämnet 

undervisas, alltså den didaktiska kunskapen, pedagogical content knowledge. Jag anser att 

man kan arbeta väldigt bra med ämnesplanen och det tillhörande ämnet, men man kan sedan 

bedriva en enformig och opedagogisk undervisning. Däremot är det svårare att bedriva en bra 

pedagogiskt- och didaktiskt utförd undervisning, utan kunskaper om ämnet och ämnesplanen. 

Som lärarna i studien visar i sitt arbete med BFL, är att de hela tiden arbetar med 

ämnesplanen och ämnet. Men hur gör de det då? Jo de värderar även undervisningssätten på 

samma sätt som Schulman (1986) anser att ämnets innehåll ska värderas. Lärarna nämner att 

vissa saker är svåra att förklara för eleverna och att de då passar på att göra det på lektioner 

när konkreta tillfällen dyker upp. Lärarna använder sig alltså av en pedagogisk kunskap när de 

värderar tillfällen att förklara ämnesplanens innehåll. Likväl tar de hänsyn till de pedagogiska 

aspekterna gällande elevernas olika erfarenheter och förmågor, genom att t.ex. erbjuda en 

bredd av redovisningsmöjligheter som kan passa alla. Lärarna visar genom sina val av 

arbetssätt och sin undervisning att de använder sig av kunskaper inom alla tre 

kunskapsområden i PCK. Eftersom lärarna arbetar med BFL, och enligt tidigare analys 

bedriver ett arbete som är väl förankrat i tidigare forskning om hur BFL bör bedrivas, och 

samtidigt visar innehav av alla kunskaper Schulman (1986) anser en professionell lärare bör 

ha, uppstår en ny fråga. Är det arbetet med BFL som gör att lärarna utvecklas till mer 

professionella lärare i sitt arbetssätt, eller är det är att lärarna redan innehar ett sådant 

professionellt kunnande som gör att de kan arbeta med BFL?  

Hur det än är med den frågan visar lärarna att kunskaper om ämnet, ämnesplanen är viktiga i 

undervisningen. För att sedan använda den kunskapen i undervisningen krävs en ständig 

värdering om när, hur och varför dessa kunskaper ska förmedlas till eleverna. Att ställa dessa 

didaktiska och pedagogiska frågor och värdera den egna undervisningen tror jag kan hjälpa 
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lärare i att undervisa efter BFL och uppvisa en högre pedagogical content knowledge. Seger 

(2014) lyfter fram att lärare som börjar arbeta mer formativt efter Lgr 11 kan känna en viss 

oro i förändrade arbetssätt. Om lärare går igenom sin egen PCK och ser över vilka kunskaper 

man har och vilka man behöver utveckla tror jag att arbetsförändringen kan bli lättare att 

genomföra. 

 

 

6.2 Metoddiskussion 

Den metod jag använt mig av i det här arbetet anser jag varit bra. Att göra enskilda och 

halvstrukturerade intervjuer är den metod som jag tror passade bäst, då det gav mig 

mycket material och möjlighet att djupare förstå hur lärare arbetar med BFL. Ett 

alternativ som metod hade kunnat vara observationsstudier. Marie Öhman och Mikael 

Quennerstedt (2012) skriver att fördelen med observationsstudier är att man kommer 

nära inpå sociala handlingar och vardagssituationer. I min studie hade en sådan studie 

gett mig fördelen att verkligen se hur läraren arbetar med eleverna under lektionens 

gång och deras sociala interaktioner med varandra. Fördelen med intervjuerna var att 

lärarna fick tid till att beskriva sitt arbete efter sin egen syn på undervisning och BFL. 

Där gavs möjlighet för läraren att i ord beskriva sin lektion och sedan förklara tanken 

bakom lektionen och vad de ansåg den typen av undervisning skulle leda till. Med tanke 

på lärares ofta tajta schema, samt min tid för studien, tror jag inte att det funnits tid till 

djupare samtal om jag valt att göra en observationsstudie. Vid en observationsstudie tror 

jag att intervjuer hade behövts som ett komplement till att förstå hur läraren egentligen 

tänker under lektionens gång. Med tanke på den tid som var avsatt för arbetet anser jag 

att intervjuer gav mig mer informationsrikt material än vad bara observationer hade gett. 

För att stärka studiens trovärdighet kan man använda sig av en teknik som kallas 

triangulering, där flera metoder används för att besvara samma fråga (Hastie & Hay 

2012). Som exempel tar Hastie och Hay (2012) upp intervjuer, observationer och 

dokumentanalyser som metoder som man kan använda sig av inom triangulering. Den 

här undersökningen hade mycket väl kunnat använda sig av åtminstone både intervjuer 

och observationer som metoder. I mitt fall fanns inte den tiden, men så här i efterhand 

tror jag att det hade stärkt studiens resultat när man även får se lärarnas tankar och 

kunskaper i praktiken. I och med att jag valde att göra intervjuer gjorde jag även en 

intervjuguide som jag och deltagarna kunde följa. Jag valde att skapa den utifrån de fem 



49 
 

bedömningsstrategierna inom BFL. Tanken med det var att intervjun skulle täcka alla 

bedömningsaspekter inom BFL för att kunna se om och hur lärarnas arbetssätt förhåller 

sig till BFL. Med tanke på det insamlade materialet blev intervjuguiden bra och jag tror 

inte att jag hade kunna gjort på något annat sätt för att få fram mer och bättre material 

från intervjuerna. 

När det gäller urvalet hade det varit svårt att använda sig av något annat urval än ett 

lämplighetsurval med tanke på att BFL inte arbetas med i alla skolor i landet. Hade BFL 

varit mer utbrett hade jag kunnat använda ett slumpmässigt urval, fast inom rimligt 

avstånd. För studien hade det varit mycket intressant om jag hade kunnat använda mig 

av deltagare från olika kommuner och olika delar i landet. I och med att deltagarna i den 

här studien arbetar i samma kommun har de också tagit del av samma föreläsningar och 

träffar inom BFL som kommunen anordnar. Hade deltagarna kommit från olika ställen 

hade kanske arbetssätten med BFL i idrott och hälsa sätt olika ut. Men med tanke på 

studiens storlek och tidsram gav fem deltagare i samma kommun ett mycket bra 

underlag för att undersöka mina frågeställningar. 

När det gäller den teoretiska utgångspunkten i arbetet har PCK varit till stor hjälp. PCK 

har dels bidragit till att hjälpa mig analysera vilka kunskaper lärarna besitter och 

använder sig av i sin planering och undervisning. Men PCK har även bidragit till att se 

arbetet med BFL från ytterligare ett perspektiv, vilket jag anser har lyft arbetet och gett 

ett bra kunskapsbidrag. 

 

6.3 Studiens kunskapsbidrag 

Den här studien kan bidra med kunskap inom två områden. Dels ger den inblick i hur 

lärare arbetar med BFL, men även om vilka kunskaper som är viktiga för lärare att 

använda och utveckla med och genom arbetet med BFL. Studien kan även bidra till nya 

perspektiv inom arbetet med idrott och hälsa. BFL är ett förhållningssätt som öppnar 

upp möjligheter för kreativitet hos lärare. Genom att visa hur lärarna i den här studien 

resonerar kring arbetet med BFL i idrott och hälsa, ges det möjligheter för läsare att se 

undervisningen i ämnet från nya perspektiv och få nya idéer om hur idrott och hälsa kan 

bedrivas. Nya idéer leder oftast till nya lösningar på samma problem, vilket öppnar upp 

för en kreativ undervisning. Och med de tekniska hjälpmedel som finns tillgängliga i 
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form av läroplattformer och filminlämningar, går det att bedriva idrottsundervisningen 

på helt nya sätt men som ändå bidrar till elevernas kunskapsutveckling. BFL är inte ett 

arbetssätt utan, som nämns tidigare, ett förhållningssätt till undervisningen. Därför går 

det inte att arbeta med samma BFL tekniker för alla elever, utan lärare måste hitta egna 

tekniker för olika elever, men förhålla sig till de 5 strategierna. Som ett exempel arbetar 

en lärare i den här studien med bloggar där eleverna får läsa varandras bloggar och 

sedan ge kommentarer i form av feedback till dem. En annan lärare använder sig av 

filminspelningar för att få eleverna att diskutera och ge feedback. Lärarna använder sig 

av olika tekniker, men når eleverna på samma sätt. Studien kan därför leda till att läsare 

hämtar inspiration från lärarnas utsagor och i sin tur kan utveckla arbetet med BFL 

vidare. 

Med den teoretiska utgångspunkten i Schulmans (1986) teori om PCK, hoppas jag 

kunna ge en syn på hur lärare arbetar med sina egna kunskaper i arbetet med BFL, samt 

vilka kunskaper som kan vara viktiga att reflektera kring i arbetet. Att som lärare ha 

kunskaper vad som ligger bakom ens val av undervisning är lika viktigt som att eleverna 

ska ha teoretisk kunskap inom det område som de utför praktisk på lektionen. Om 

lärarna i den här studien vet vad PCK innebär och vilka kunskapsområden som ingår 

där, framgår inte. Men oavsett om de vet eller inte så visar analysen i arbetet att lärarna 

arbetar med BFL på ett sådant sätt att de, enligt Schulmans (1986) beskrivningar och 

definitioner, förhåller sig till PCK. Det kunskapsbidrag som jag hoppas studien kan 

förmedla utifrån det, är att läsare kan hämta inspiration om att reflektera kring sin egen 

kunskapsroll i arbetet med BFL. Förhoppningsvis kan en större kunskap om vad som 

krävs av lärare, bidra till att arbetet med BFL utvecklas ännu mer och ger eleverna en än 

bättre lärandesituation. 

 

 

6.4 Fortsatt forskning 

I den här studien har jag så ingående som möjligt försökt att beskriva hur lärare arbetar 

med BFL i idrott och hälsa, men även vilka kunskaper en lärare bör inneha för att 

bedriva sin undervisning på ett professionellt sätt. Studien visar att de lärare som 

deltagit i den här studien, använder sig av liknande metoder som de den tidigare 

forskningen visar, och de anser även att BFL är ett mycket givande i undervisningen. 
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Det som däremot visar sig i lärarnas uttalanden, och som också visas i den tidigare 

forskningen är att det finns visa svårigheter med BFL. 

Både Tolgfors (2014) och Seger (2014) tar upp att lärare känner en oro till förändrade 

arbetssätt, och att det blir en högre arbetsbelastning på lärarna. De nämner även 

svårigheter med att ge eleverna feedback. Lärarna undrar om eleverna någonsin får bli 

nöjda med vad de presterat. Just problemet med feedback är något som lärarna i den här 

studien också visar är problematisk. Hur ska man hitta tid till att ge ordentlig feedback 

på allt, utan att det blir en arbetsbörda för lärarna? De tar även upp stressen och pressen 

elever känner när det hela tiden ska motiveras till att nå högre kvaliteter, speciellt hos de 

drivande och högpresterande eleverna. 

Lärarna i Segers (2014) studie och eleverna i MacPhail & Halberts (2010) studie tar upp 

att de känner att tiden för fysiska aktiviteter försvinner och att det inte bli lika roligt på 

lektionerna för att de blir mer kunskapsinriktade. I den här studien framhåller lärarna att 

balansgången mellan teori och praktik är viktig, men svår, för att eleverna inte ska 

känna samma känsla som eleverna och lärarna i MacPhail och Halberts (2010) och 

Segers (2014) studie. 

Ytterligare en svårighet som en lärare i den här studien tar upp är hur svårt de är att 

anpassa BFL till elever som behöver lärarens struktur och tydliga ramar för att klara av 

ämnet. Dessa elever har lättare att förstå en bra utförd rörelse bedömd av läraren, än att 

ta lärandet i egna händer. Prestationsbedömningen upplevs som bättre för sådana elever, 

än vad ett BFL- perspektiv medför. 

Utifrån dessa svårigheter finns det många nya områden att forska kring, men som ändå 

hjälper lärare förstår och arbeta med BFL. Dels tror jag det finns ett fortsatt behov att 

forska kring de positiva effekterna av BFL då det kan ge inspiration till lärare att 

utveckla arbetet med BFL. Men jag tror även att det behöver läggas fokus på de verktyg 

som BFL innefattar. Hur ger man feedback till en klass i idrott och hälsa så den blir 

likvärdig för alla elever? Hur kan BFL anpassas för att hjälpa elever som behöver 

struktur i sin vardag, snarare än att ta lärandet i sina egna händer? Ur problem föds 

möjligheter, vilket gör att jag anser att forskning inom lärares upplevda svårigheter, i sin 

tur kan leda till nya positiva möjligheter inom undervisningen i idrott och hälsa. 
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7. Slutsats 

För att besvara frågan om vilka arbetssätt som lärare använder sig av i arbetet med BFL 

i idrott och hälsa, har jag utifrån den här studien sett vissa mönster som utmärker 

lärarnas arbete med BFL. I och med att idrott och hälsas status som kunskapsämne lyfts, 

blir det viktigare för lärarna att integrera teorin med praktiken. Det gör att ämnet blir en 

helhet och ett ämne som är viktigt att förstå, och inte bara utföra. En annan central del i 

lärarnas arbete med BFL är den feedback som eleverna får. Feedbacken genomsyrar 

hela arbetet med BFL och det är den som gör bedömningen formativ. I sitt arbete med 

integrering av teori och praktik och en formativ feedback, har lärarna tagit hjälp av 

digitala medier på flera olika sätt. Tillgängligheten och smidigheten i att kunna utnyttja 

sociala medier, läroplattformer och filminspelningar gör att lärare och elever har lättare 

att förstå och kommunicera med varandra. Ytterligare ett sätt som lärarna använder sig 

av i arbetet med BFL är examinationer och inlämningar som har en formativ karaktär 

och syftar till att hjälpa eleverna framåt i sitt utövande och sin förståelse om ämnet. Som 

slutsatser utifrån den här studien om lärares arbete med BFL i idrott och hälsa, anser jag 

att integrering av teori i praktiken är viktig för att få idrotten att framstå som ett 

kunskapsämne, och därigenom skapa en förståelse om ämnet. Till sin hjälp i det arbetet 

är läroplattformer och filminspelningar väldigt bra, och bör utnyttjas så långt det går. 

Eftersom idrott och hälsa även är ett praktiskt ämne måste eleverna också få visa vad de 

kan. Att använda sig av examinationer är alltså inte bara dåligt, så länge de är av en 

formativ karaktär. 

Sett utifrån den teoretiska utgångspunkten i det här arbetet visar lärarna att de arbetar 

med BFL utifrån en bred kunskapsbas i enlighet med PCK. Utifrån PCK teorin skulle 

ett arbete med content-, curricular- och pedagogical content knowledge utgöra ett 

professionellt förhållningssätt till sitt yrke. Då lärarnas aktiva arbete med BFL även gör 

att de aktivt måste arbeta med PCK gör att man kan ställa sig frågan om inte BFL är ett 

förhållningssätt som gynnar professionaliteten hos lärare? I den här studien uppvisar, 

enligt definition, lärarna ett professionellt förhållningssätt till BFL och idrott och hälsa i 

skolan. 

 

 

 



53 
 

 

8. Referenser 

Andrezejewski E. Carey & Davis A. Heather (2008): Human contact in the classroom: 

Exploring how teachers talk about and negotiate touching students. Teaching and Teacher 

Education 24 s. 779-794. 

Backman, Jarl (2008): Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Ennis D. Catherine & Chen Selnin (2012): Interviews and focus groups. I Armour, Kathleen 

& Macdonald, Doune red. (2012): Research methods in pysical education and youth sport s 

217-236. London: Routledge. 

Gustafsson, Bengt; Hermerén, Göran & Petersson, Bo (2005) Vad är god forskningssed? 

Synpunkter, riktlinjer och exempel. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Hastie, Peter & Hay, Peter (2012): Qualitative approaches. I Armour, Kathleen & 

Macdonald, Doune red. (2012): Research methods in pysical education and youth sport 

s 79-94. London: Routledge. 

Hay, J. Peter (2006): Assenssment for learning in physical education. I Kirk, David, 

Macdonald Doune och O'Sullivan, Mary (2006): Handbook of physical education s 312-325. 

London: Sage 

Hay, J. Peter & Penney, Dawn (2009): Proposing conditions for assessment efficacy in 

physical education. European Physical Education Review, 15 (3), s 389–405. 

Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Kvale Steinar och Svend Brinkman (2014): Den kvalitativa forskningsintervjun. 

Studentlitteratur: Lund. 

Lgy11 (2011): Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan. 

Stockholm: Skolverket. 

Lpo94 (1994): Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet. Stockholm: Skolverket. 

Loughran, John; Berry, Amanda & Mulhall Pamela (2012): Understanding and developing 

science teachers´ pedagogical content knowledge, 2
nd

 edition. Rotterdam: Sense publishers. 



54 
 

Lundahl, Cristian (2011): Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedts. 

MacPhail, Ann & Halbert, John (2010) ‘We had to do intelligent thinking during recent PE’: 

students’ and teachers’ experiences of assessment for learning in post‐primary physical 

education. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 17:1, 23-39. 

Quennerstedt, Mikael; Öhman, Marie & Eriksson, Charli (2008): Physical education in 

Sweden– a national evaluation. Education- line, s 1–17. 

 

Redelius, Karin & Hay, J. Peter (2011): Student views on criterion-referenced assessment and 

grading in Swedish physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 25 (7), s 1–

15. (17, 2, s. 211-225). 

Ridderlind, Inger (2010): Bedömning och betyg ur en lärares perspektiv. I Ekholm, Solweig 

red. (2010): Bedömning för lärande- en grund för ökat kunnande s 70-76. Lärarförbundet. 

Stiftelsen SAF. 

Ryen Anne (2004): Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier. Malmö: Liber. 

Schulman, Lee (1986): Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational 

Researcher, Vol. 15, No. 2. sid. 4 - 14. 

Seger, Izabela (2014): Betygsättningsprocess i ämnet idrott och hälsa. En studie om 

betygsättningsdilemman på högstadiet. Örebro: Örebro Universitet. 

Skolverket (2014): Redovisning av regeringsuppdrag U2011/5948/S. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2011): Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2012): Allmänna råd. Bedömning och betygsättning i skolan. Stockholm: 

Skolverket. 

Thompson, Marnie & Wiliam, Dylan (2007): Tight but Loose: A Conceptual Framework for 

Scaling Up School Reforms. Bidrag presenterat vid AERA (American Education Research 

Association) i Chicago 2007. 

Tolgfors Björn (2014) Bedömning för lärande i ämnet idrott och hälsa. Didaktiska 

konsekvenser av styrning. Örebro: Örebro Universitet. 



55 
 

William, Dylan (2007): Muntligt omdöme främjar mattelärande bäst. I Agneta Petterson, red: 

Sporre eller otyg – om bedömning och betyg s 101-111. Malmö: Lärarförbundets förlag. 

Öhman, Marie & Quennerstedt Mikael (2012): Observational studies. I Armour, Kathleen & 

Macdonald, Doune red. (2012): Research methods in pysical education and youth sport s 189-

203. London: Routledge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

9. Bilagor 

Bilaga 1 
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Bilaga 1. Matris över planering med “rich task”. 

 

Bilaga 2 
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Bilaga 2. Assessment wheel 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

Har du någon lärarutbildning? 

Har du gått några fortbildningskurser gällande bedömning och betygsättning? 

Hur kommer det sig att ni arbetar med BFL? 

 

Hur ser du på ämnesplanen och dess innehåll? 

Hur använder du dig av den i din lektionsplanering och undervisning? 

 

Hur arbetar du med att tydliggöra kursinnehållet för eleverna? 

Hur tydliggör du de fysiska momenten? 

Märker du av att eleverna kopplar aktiviteter, inlämningar m.m. till kursinnehållet under 

lektionerna? 

Hur kan du se att de förstår kursinnehållet? 

Brukar du och dina elever vara överens angående kurinnehållet? 

 

Gör du någon uppdelning mellan det teoretiska och praktiska innehållet i undervisningen? 

Om du ska bedöma eleverna i något teoretiskt/fysiskt, hur lägger du upp undervisningen fram 

till bedömningstillfället? 

Hur designar du aktiviteter, prov, utfrågningar m.m. där eleverna får visa vad de kan och bli 

bedömda? 

Hur går du vidare sedan? 

 

Hur ger du feedback till eleverna? 

Tar eleverna åt sig av den? 

På vilket sätt tar eleverna emot feedback? 

På vilket sätt för din feedback eleverna framåt mot målen? 
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Hur använder du eleverna som resurser för varandra? 

Kan du göra några bedömningar på elever utifrån det? 

 

Hur arbetar du med att eleverna ska förstå var de är i sin utbildning gällande kvalitet och 

kunskap? 

Hur gör du för att aktivera eleverna till att vilja lära sig mer? 

Hur fria tyglar ger du eleverna till eget lärande? 

 

Vad anser du om den här typen av bedömning? 

Vad är lätt/svårt med BFL? 

Är det något som du anser skulle behöva utvecklas för att det skulle kunna bli ännu bättre? 

 

 

 

 

 

 


