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Sammanfattning 
Forskning har under de senaste åren påvisat positiva effekter av formativ bedömning och en 

påföljd av detta är att allt fler svenska skolor har försökt implementera formativ bedömning i 

deras undervisning. Dock finns det lite forskning om formativ bedömning inom ämnet idrott 

och hälsa och framförallt på praktiska moment i ämnet. Bedömning i formativ mening syftar 

till att förbättra undervisningen och utveckla elevernas lärande genom fortlöpande bedömning 

i undervisningen. Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra lärare i idrott och hälsa på 

gymnasiet uppfattar arbetet med formativ bedömning på praktiska moment och hur de 

uppfattar att den formativa bedömningen utvecklar elevernas lärande. Studiens syfte besvaras 

genom tre frågeställningar. Dessa frågeställningar berör lärarnas uppfattningar om 

begränsande och underlättande faktorer, lärarnas arbetssätt samt lärarnas uppfattningar om 

elevernas lärande utifrån formativ bedömning på praktiska moment i idrott och hälsa. 

Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i ramfaktorsteorin där intresset ligger i att 

undersöka hur lärarna uppfattar vilka faktorer som styr vilka formativa strategier de använder 

och hur lärarna uppfattar att dessa i sin tur påverkar elevernas lärande. Valet av metod för 

datainsamling i studien är kvalitativa intervjuer, där en semistrukturerad intervju används. För 

att sedan analysera studiens insamlade data användes analysmetoden meningskoncentrering. 

När meningskoncentreringen genomförts användes vår ramfaktorsteoretiska analysmodell för 

att slutföra analysen och få fram ett resultat utifrån den insamlade datan. Resultatet är 

strukturerat kring de tre begrepp som är skapade utifrån ramfaktorsteorin och som använts i 

analysen, vilket gör att den delas in i faktorer (begränsande samt underlättande), formativa 

strategier och elevernas lärande. Övergripande för resultatet är att lärarna uppfattar att det 

finns en stor del faktorer till att implementera formativ bedömning på praktiska moment i 

idrott och hälsa och då framförallt att det finns begränsande faktorer som gör det svårt att 

implementera den formativa bedömningen. Lärarna hade svårare att uttrycka vilka formativa 

strategier de använder samt att förklara vilken påverkan de uppfattar att den formativa 

bedömningen har på elevernas lärande. Lärarnas svårigheter med att uttrycka de här två 

delarna tolkar vi som en effekt av det stora antalet begränsande faktorer för formativ 

bedömning som de gav uttryck för. En av studiens slutsatser är att om lärarna i idrott och 

hälsa skulle få mer tid på sig att arbeta med sin formativa bedömningspraktik skulle en del av 

de begränsande faktorerna kunna överbryggas och en mer fungerande formativ 

bedömningspraktik på praktiska moment i idrott och hälsa skulle kunna möjliggöras. 

Nyckelord: formativ bedömning, idrott och hälsa, ramfaktorsteori, gymnasiet	  
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Inledning 
Formativ bedömning, eller bedömning för lärande (BFL) som det även kallas, har under de 

senaste åren lyfts fram och diskuterats mer och mer som en metod som kan förbättra elevernas 

lärande. Pressen från bland annat kommuner och huvudmän på att implementera formativ 

bedömning i den svenska skolan har ökat och Boråsprojektet är ett exempel på detta. Borås 

kommun var först i Sverige med att sänka lärarnas undervisningstid för att på skolorna få 

möjlighet till att genom fortbildningsarbete utveckla arbetet med formativ bedömning. Målet 

med projektet var att efter ett år skulle lärarna känna sig säkra att arbeta med formativ 

bedömning och efter andra året skulle även eleverna vara införstådda i arbetet och känna sig 

säkra med formativ bedömning och känna sig delaktiga i deras egen lärprocess (Lundahl, 

2012). 

Det tar tid att implementera formativ bedömning, detta betonar lärarna i Ann MacPhail 

och John Halberts (2010) studie, men de deltagande lärarna menar även att de positiva 

effekterna på undervisningen och elevernas lärande som en formativ bedömningspraktik ger 

gör det värt att lägga ner tiden. Dock finns det även kritiska röster som ifrågasätter 

användningen av formativ bedömning. En som är kritisk till användningen är Randy Elliot 

Bennett (2011) som belyser bland annat att ett problem med implementeringen av formativ 

bedömning är att få det att fungera i ett bedömningssystem som redan finns. Det finns även 

andra aspekter av ämnet som försvårar arbetet med formativ bedömning. Lärarna i Izabela 

Segers (2014) studie påpekar problematiken kring hur bedömning av praktiska moment 

utifrån värdeorden i kunskapskraven i Lgy11 genomförs. Ett exempel på problematiken är hur 

man bedömer utifrån kunskapskraven om en elevs rörelse sker med säkerhet eller om rörelsen 

till och med är av komplex karaktär? 

En annan aspekt som försvårar arbetet utifrån problematiken kring värdeorden i 

kunskapskraven är hur man som lärare ska kunna tydliggöra för eleverna vad det är som är 

kunskap och vilka färdigheter det är de ska utveckla och sträva mot när de själva har svårt att 

definiera skillnaderna mellan värdeorden. Dylan Wiliam (2011) påvisar att forskning menar 

att det är bra att se till så eleverna förstår intentionerna med det som de får genomföra i 

klassrummet. Ett bra sätt att definiera vad det är eleverna ska lära sig är, enligt Christian 

Lundahl (2012), bedömningsmatriser vilka om de används på rätt sätt kan ge formativa 

effekter på elevernas lärande. Men om det är svårt att avgöra vad kunskap är i ämnet kan det 

ändå vara svårt att arbeta formativt. Vilka möjligheter finns det egentligen att arbeta med 

formativ bedömning på de praktiska momenten i idrott och hälsa? 
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Det finns tidigare forskning runt formativ bedömning i idrott och hälsa (Tolgfors 

2014, MacPhail & Halbert 2010, Ní Chróinín & Cosgrave 2013), men vi har inte funnit någon 

som har fokuserat på de praktiska momenten i ämnet.  

Utifrån att vi ser svårigheter, likt Bennett (2011) och Seger (2014), att arbeta med 

formativ bedömning i vårt framtida yrke som gymnasielärare i idrott och hälsa samt eftersom 

vi, precis som litteratur och tidigare forskning, även ser positiva effekter av formativ 

bedömning på elevernas lärande är vi intresserade av att undersöka det här mer och det har det 

lett oss fram till vårt syfte och våra frågeställningar.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur fyra lärare i idrott och hälsa på gymnasiet uppfattar 

arbetet med formativ bedömning på de praktiska momenten i undervisningen och hur de 

uppfattar att den formativa bedömningen utvecklar elevernas lärande. 

 

Frågeställningar: 

• Vilka begränsande och underlättande faktorer uppfattar lärarna det finns för formativ 

bedömning på praktiska moment i idrott och hälsa? 

• Vilka formativa strategier redogör lärarna för att de använder sig av på praktiska 

moment i idrott och hälsa? 

• Hur uppfattar lärarna att formativ bedömning på praktiska moment bidrar till elevernas 

lärande? 
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Bakgrund 
I den här delen av arbetet kommer vi gå igenom bakgrunden till vår studie. Vi redovisar först 

en utförlig beskrivning om vad formativ bedömning är. Efter det lyfter vi vad skolverket har 

att säga om formativ bedömning och ger även exempel ur kunskapskraven på värdeord kring 

praktiska moment. 

Formativ bedömning 

Vi kommer i den här delen att först ge en historisk överblick över formativ bedömning för att 

sedan redogöra mer ingående vilka delar som formativ bedömning består av. 

Men först vill vi ge en kort förklaring till vad summativ bedömning är för att vi anser 

att det är bra att ha en uppfattning om vad summativ bedömning är, för att förstå formativ 

bedömning. Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning är att bedömning i 

summativ mening är en summering av elevens lärande, till exempel resultatet som summeras 

till ett betyg i slutet av ett moment eller en kurs. En bedömning i formativ mening handlar 

istället om att förbättra undervisningen och öka elevens lärande, vilket kan ske fortlöpande 

under en uppgift eller en kurs (Pettersson, 2010). Detta må vara en förenklad bild av två 

invecklade begrepp, men de sammanfattar avsikten med dem på ett enkelt sätt. 

Historik 

Ordet formativ började användas av forskare på det sena 1960-talet. Då menade de att 

formativ utvärdering, som de kallade det, under inlärningsprocessen skulle fungera för att 

genom feedback hjälpa eleven samt att vara en hjälp för undervisningen. De menade att 

utvärdering som sker direkt under inlärningsprocessen är bra för elevernas inlärning och för 

lärarens undervisningsprocess (Wiliam, 2011). Denna förklaring för formativ utvärdering 

liknar i stora drag det som vi ovan förklarade vad formativ bedömning står för. Under en 

ganska lång tid efter det här gjordes inte särskilt mycket forskning runt formativ utvärdering, 

tills 1998 då Paul Black och Dylan Wiliam gjorde en djup och omfattande studie där de 

undersökte resultatet av tidigare forskning som var relaterad till bedömning under en 

inlärningsprocess. De undersökte vad dessa studier kommit fram till och märkte att i många 

studier hade undervisning som innehöll bedömning som skulle ge feedback i direkt 

anknytning till undervisningen rentav förhöjt hastigheten i elevernas inlärning till det dubbla 

(Wiliam, 2011). När de sedan publicerade det här startade de något som sedan dess har 
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resulterat i böcker och vetenskapliga artiklar av både de själva och många andra som handlar 

om formativ bedömning. 

I Sverige är Christian Lundahl en forskare som är framstående när det gäller formativ 

bedömning. Lundahl (2012) menar att forskning i området runt bedömning i Sverige hade en 

period där det inte forskades särskilt mycket. Men att det har kommit allt mer nu de senaste 

åren och då framförallt forskning runt formativ bedömning. Han menar att detta kan bero på 

att ett nytt betygsystem har implementerats i den svenska skolan, men även på grund av den 

plats i debatten som internationella kunskapsmätningar, så som PISA och TIMSS, fått. 

De böcker och forskning som skett efter Black och Wiliams studie 1998 samt 

Lundahls forskning och Boråsprojektet påvisar att formativ bedömnings plats i både den 

svenska och internationella skolan har ökat. Fler och fler förespråkar för att formativ 

bedömning behöver implementeras i den svenska skolan, då de precis som Black och Wiliam 

ser att formativ bedömning kan ge positiva effekter på elevernas lärande (Lundahl, 2012; 

Pettersson, 2010; Redelius & Hay, 2012; Ridderlind, 2010). 

Implementering av formativ bedömning 

Bedömningar är formativa, så länge de sker så det förbättrar det valet läraren, eleven eller 

klasskamraterna gör. Dessa val kan i sin tur göras för att förbättra något nu direkt eller 

förbättra något för framtiden (Wiliam, 2011). Formativa bedömningar kan ske flera gånger 

under en lektion. Den kan innehålla flera olika metoder och sätt att agera för att få eleverna att 

uttrycka vad de tänker och för läraren att göra något åt denna information. En bedömning kan 

då även vara formativ om den används för att förändra undervisningen för att bättre möta 

elevernas lärandebehov (Black m.fl., 2003). Denna aspekt av formativ bedömning skriver 

även Inger Ridderlind (2010) om. Hon menar att eleverna har koll på sina lärandebehov är 

viktigt, men även läraren behöver förstå och vara medveten om lärandebehoven och anpassa 

sin undervisning efter de. Wiliam (2011) visar på och diskuterar flera olika definitioner som 

funnits på vad formativ bedömning är. Han menar att få till en definition som innehåller alla 

aspekter av formativ bedömning är svår att konstruera, men en som han till sist kommer fram 

till som han tycker fungerar väl är: 

 
An assessment functions formatively to the extent that evidence about student achievment 
is elicited, interpretend, and used by teachers, learners, or their peers to make decisions 
about the next steps in instruction that are likely to be better, or better founded, than the 
decisions they would have made in the absence of that evidence (Wiliam 2011, s. 43). 



6	  
	  

 

Utifrån denna definition belyser Wiliam (2011) ett antal punkter. Ordet formativ i definitionen 

beskriver snarare effekten av bedömningen än bedömning i sig själv. Han påpekar även att 

definitionen visar på att det inte enbart är läraren som gör valet i formativ bedömning utan 

även elever och klasskamrater kan göra det. En annan del är att valen som görs ska vara bättre 

eller i alla fall mer grundade för lärandet än om de hade gjorts utan effekten av bedömningen. 

Han menar även att ordet instruktion har en annan mening i den här definitionen än den 

traditionellt har. Wiliam (2011) menar att termen instruktion handlar om en kombination av 

inlärning och undervisning, där alla handlingar som har intentionen att skapa lärande är en 

instruktion. 

För att få ut dessa positiva delar av formativ bedömning behövs det göras ändringar i 

pedagogiken och klassrummen. Bedömningen behöver då involvera eleverna och göras om 

för att förändra den framtida undervisningen (Lundahl 2012). Men enligt Paul Black, 

Christine Harrison, Clara Lee, Bethan Marshall och Dylan Wiliam (2003) behöver man som 

pedagog inte förändra allt på en gång, a big “leap in the dark”, som de skriver utan det kan till 

och med vara bättre att förändra steg för steg. Sådana förändringar för formativ bedömning 

påverkar hur man som lärare ser på sin undervisning, sin lärarroll samt sina elever. Det 

påverkar även hur eleverna behöver ändra sin syn på inlärning och deras roll i undervisningen 

och bedömningen. Många lärare som gjort förändringar menar till och med att det ändrar på 

deras personlighet (Black m.fl., 2003), vilket Ridderlind (2010) också påpekar. Hon menar att 

hon inte använder någon ny undervisningsmetod, utan hennes elever utvecklar tankar runt sitt 

eget lärande på grund av förändringar i agerandet från henne som lärare. Hon menar att det 

handlar om ett förhållningssätt mellan henne och eleverna, där hon har ett antal verktyg att 

använda sig av. För att eleverna ska bli en del av deras inlärningsprocess och tränas i att lita 

på deras förmåga menar Ridderlind (2010) att som lärare måste vi stödja eleverna, men även 

släppa taget om vissa delar för att eleverna ska kunna avgöra själva vad de behöver göra utan 

att man som lärare står bredvid och instruerar, vilket kan leda till att de då lär sig lita på sitt 

eget omdöme. 

Som vi ovan beskrivit kommer förändringar mot formativ bedömning i 

undervisningen påverka lärarens syn på sin lärarroll. Enligt Black m.fl. (2003) är en del av 

detta att se att lärarens uppgift under en lektion inte är att ta sig igenom det den ska enligt 

läroplan eller sitt schema utan att istället arbeta för att underlätta för utveckling av elevernas 

lärande. Lektionerna är till för elevernas lärande och om de inte lär sig får man som lärare 

tänka om och försöka igen. Black m.fl. (2003) menar att det även kan ske ändringar i lärarens 
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syn och förväntningar på eleverna. Läraren kan gå från att se på eleverna som individer med 

en bestämd färdighet, till att se på de som individer som kan utveckla sitt kunnande med hjälp 

och guidning. De anser att förr var uppfattningen att vare sig en elev lärde sig eller ej var 

utom lärarens område, medan de senaste tiden har det istället varit tvärtom, att om en elev lär 

sig eller ej beror helt på läraren. Ingen av dessa är att föredra utan istället att se på en elev som 

en individ som själv kan lära sig, men med en lärarroll som är att hjälpa eleven att göra det 

(Black m.fl., 2003). En tredje ändring i lärarrollen kan vara att precis som Ridderlind (2010) 

även påpekar att våga släppa taget om vissa delar. Att lämna över lite av kontrollen till 

eleverna kan upplevas läskigt av vissa lärare. Men även detta behövs om eleverna ska få 

möjlighet till att ta lärandet i egna händer och öka sitt självförtroende att de kan göra det 

(Black m.fl., 2003). 

Då lärarnas syn på eleverna ändrar sig, måste även elevernas egen roll i klassrummet 

ändras. De behöver gå från att vara passiva mottagare av kunskap till att klara av att bli aktiva 

deltagare som med ansvar klarar av att ta sitt lärande i egna händer. Eleverna förväntas då 

utmana sig själv och klara av att bedöma både sig själva och sina kamrater (Black m.fl., 

2003). 

Det finns ingen standardiserad lektion som automatisk skapar detta, utan det som 

formativ bedömning handlar om är idéer som ska göra att lärare hittar sina egna vägar till att 

genomföra en undervisning som ökar elevernas lärande. Det finns även vissa risker med detta 

som sagt. Dessa ändringar kan till en början ta lång tid och kan även få både elever att känna 

sig osäkra, men även en självsäker lärare kan känna sig inkompetent (Black m.fl., 2003). Men 

slutsatsen kring att implementera formativ bedömning blir att om lärare och elever lyckas 

komma förbi dessa risker finns det mycket att vinna på med en undervisning som innehåller 

formativ bedömning. 

Grundläggande aktörer, processer och strategier 

Wiliam (2011) menar att i undervisning som syftar till formativ bedömning går det att ta ut tre 

grundläggande processer. Dessa processer är att ta reda på vart eleven är på väg, vart eleven 

är och hur eleven ska nå målen. Lundahl (2012) skriver att skapa bedömning som tydliggör 

målen, visar på vart eleven ligger till kunskapsmässigt och hur eleven ska ta sig till målen är 

viktigt. Wiliam (2011) tar även upp tre aktörer som kan ses som grundläggande i formativ 

bedömning. Dessa roller är läraren, klasskamraterna och eleven.  
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Som beskrivet ovan finns det ingen mall för hur en lektion ska gå till för att få en 

fungerande undervisning med formativ bedömning. Dock finns det fem strategier som går att 

ta hjälp av för att hitta sin väg i detta. Lundahl (2012) beskriver dessa som: 

 

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

kriterier för framgång. 

• 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. 

    (Lundahl, 2011, s. 84) 

 

Under de kommande fem rubrikerna kommer vi beskriva vad varje av de fem 

strategierna kan innehålla. Dessa fem strategier och de innehållande teknikerna kan ses som 

verktyg för hur man som lärare kan arbeta med formativ bedömning för att utveckla elevernas 

lärande. Men som vi beskrivit tidigare så kan alla bedömningar och tekniker vara formativa 

om de syftar till att utveckla eleverna lärande och det finns inte någon speciell mall för detta 

utan det gäller för varje lärare att hitta sitt sätt för att göra det. 

Strategi 1: Att tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter och betygsnivåer 

För att kunna tydliggöra lärandemål och kunskapskvaliteter måste läraren först själv ha en 

tydlig uppfattning om vad det är som ska bedömas. Endast efter det kan sedan läraren 

tydliggöra målen, avgöra hur de ska omsättas i undervisning och på vilket sätt bedömningen 

sedan sker. Detta måste även vara tydligt för eleverna för att de ska kunna synliggöra sitt 

kunnande. Först då kan bedömningen bli en del av undervisningen (Lundahl, 2012). 

En teknik för att göra detta visar Lundahl (2012) är bedömningsmatriser. En 

bedömningsmatris gör kopplingen mellan lärandemål, undervisning och bedömning tydligare 

för eleven. Eleverna förstår även bättre hur bedömning av de olika lärandemålen ska ske med 

hjälp av dem. 

Den formativa strategin att tydliggöra lärandemål och kunskapskvaliteter används för 

att förklara för de tre aktörerna läraren, klasskamraterna och eleven vart eleven är på väg, 

alltså vilka är målen som ska uppnås, vilket syns nedan i tabell 1. 
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Strategi 2: Att skapa tydliga tecken på lärande 

Läraren behöver alltså fråga sig om hen har skapat tillräckligt tydliga tecken på lärande, både 

för bedömningens skull men framförallt för att ta reda på hur eleverna ligger till i lärandet, för 

att sedan kunna bestämma hur eleven ska nå målen. Om läraren utgår sin bedömning utifrån 

kursplanens bestämmelser och de kunskapskrav som finns där i, måste läraren då sträva efter 

att göra dessa kunskapskrav bedömningsbara (Ridderlind, 2010). Björn Tolgfors (2014) 

menar att den fysiska aktiviteten i praktiska moment kan ses som en situation där eleverna 

visar tydliga tecken på lärande genom deras rörelser. 

Denna formativa strategi presenteras i tabell 1 som den strategin som läraren ska 

genomföra för att hen ska kunna veta vart eleven är nu. 

Strategi 3: Att ge återkoppling som utvecklar lärandet 

En vital del av formativ bedömning är återkopplingen till eleverna, eller feedback som det 

även kallas. Läraren behöver veta vart eleven är gentemot målen och hur eleven ska nå dit för 

att feedbacken ska kunna bidra till fortsatt lärande (Lundahl, 2012). Feedback är enligt 

Wiliam (2011) enbart formativ om den används av eleverna för att utveckla deras lärande. Om 

en lärare ger feedback som har intentionen att hjälpa eleven framåt, men eleven inte kan 

använda den för att utveckla dess lärande så är inte feedbacken formativ. Tolgfors (2014) 

menar att lärarna i hans studie uttryckte att det känns som en självklarhet att ge feedback till 

eleverna eller coachning som han kallar det under fysiska aktiviteter och att denna coachning 

är till för att ge eleverna möjlighet att utvecklas i olika områden. 

Att ge återkoppling som utvecklar lärandet finns i tabell 1 under processen hur når 

eleven målen och syftar till att det är aktören läraren som genomför denna återkoppling. 

Strategi 4: Att aktivera eleverna som resurser för varandra 

Lundahl (2012) anser att genom formativ bedömning och genom att elever ser på hur ett 

problem kan lösas på olika sätt, går ett kollektivt lärande och ett arbete där eleverna kan dra 

nytta av varandra att främja. Ett sätt att främja ett kollektivt lärande är kamratbedömningar. 

Lundahl (2012) menar att med kamratbedömning finns det framförallt fyra fördelar. Den 

första är att när eleverna bedömer varandras arbeten förbättrar detta deras förmåga att bedöma 

sitt eget lärande. Den andra fördelen är att elever kan utgöra bättre resurser för varandras 

lärande än vad det kan göra när läraren är ansvarig för lärandet. Lundahls (2012) tredje fördel 

är att när eleverna bedömer varandra kan det utveckla deras kognitiva förmåga om deras eget 



10	  
	  

lärande. Den fjärde och sista fördelen med kamratbedömning är att det är ännu ett sätt att göra 

målen synliga och att eleverna utvecklar förmåga att bedöma sig själva och andra utifrån 

målen, vilket kan tydliggöra målen för eleverna än mer. Tolgfors (2014) menar att aktivera 

eleverna som resurser för varandra kan ses som självklart i ett ämne som idrott och hälsa, då 

eleverna ofta får samarbeta i grupper eller i lag i undervisningen. 

Denna fjärde formativa strategi genomförs av aktören klasskamraterna och ingår både 

i processerna vart är eleven nu samt hur når eleven målen i tabell 1. Den syftar till att låta 

både eleven förstå vart den är i sitt lärande men även göra så att eleven ska förstå hur den ska 

utveckla sitt lärande, detta med hjälp av sina klasskamrater. 

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

Lärarna har en viktig roll i elevernas lärande, men lärarna kan inte skapa lärande åt eleverna 

utan det är bara eleverna själva som kan skapa lärande (Wiliam, 2011). Lärarna ska alltså 

förmå eleverna att ta lärandet i egna händer, men det är eleverna själva som bär ansvaret för 

deras eget lärande (Lundahl, 2012). Eleven måste själv veta vad målen är, vara medveten om 

sitt lärande, följa sin kunskapsutveckling och själv avgöra hur målen ska uppnås. En del av 

detta innebär att göra någon sorts självvärdering, där eleven behöver reflektera över sitt eget 

arbete och sin kunskapsutveckling för att kunna äga sin egen kunskapsprocess och driva den 

framåt (Ridderlind, 2010). Självbedömning blir då en del av lärandet. Claes Annerstedt (2002) 

menar att det är viktigt som ett led i lärandet att eleverna får möjlighet att kunna bedöma 

värdet av tillägnade kunskaper genom att övas i att själva bedöma sina kunskaper i 

förhållande till uppsatta mål. Eleverna får genom självbedömning på ett bra sätt jobba 

systematiskt med bedömningskriterierna och gällande uppnåendet av ett livslångt lärande 

krävs det till viss del en förmåga för självständigt lärande och självbedömning (Lundahl, 

2012). 

Det är aktören eleven som genom denna femte och sista formativa strategi i 

processerna vart är eleven nu och hur når eleven målen i tabell 1, ska ta hand om sitt eget 

lärande och ta reda på sin aktuella kunskapsnivå samt fundera över hur hen ska utveckla sitt 

lärande mot målen. 

Dessa fem formativa strategier kan med hjälp av tabell 1 kopplas samman med de tre 

aktörerna och de tre processerna av formativ bedömning. Tabellen sammanfattar formativ 

bedömning och visar vilka aktörer som använder de olika strategierna för att de ska kunna 

genomföra de tre processerna. Vilka strategier som använts var markeras med strategiernas 

numrering inom parentes. 
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Tabell 1. Tabell över hur de tre aktörerna relateras till de tre processerna för formativ 

bedömning genom de fem strategierna (Lundahl, 2012, s. 85). 

                Processer 
 
Aktörer 

Vart 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) 

 
Göra eleverna till resurser för varandra (4) 

 
Eleven 

Förstå målen och dela 
skolans syn på 

kunskapskvaliteter 
(1) 

 
Stärka elevens förmåga till självbedömning 

(5) 

Skolverkets riktlinjer för formativ bedömning 

Att formativ bedömning har en plats i den svenska skolan är något som även Skolverket visar 

på. Skolverket har gjort flera publikationer angående formativ bedömning och vilka positiva 

effekter som denna bedömning kan medföra i skolan, som till exempel Skolverket (2013) där 

de lyfter att formativ bedömning är något som är väldigt användbart och menar även på att 

formativ bedömning är ett verktyg att använda sig av för att stärka den lärarledda 

undervisningen. Inom ämnet idrott och hälsa finns det inte så mycket publicerat angående 

formativ bedömning men en publikation som belyser formativ bedömning i idrott och hälsa är 

bedömningsstödet (Skolverket, 2014) på gymnasiet som menar att formativ bedömning kan 

ge en positiv effekt på bedömning. De skriver att lärarna förstår och kan konkretisera vad som 

ska bedömas är viktigt för elevernas lärande, vilket kan tolkas som en formativ tanke. De 

beskriver även andra delar med formativa kopplingar. 

 

Att kontinuerligt arbeta med formativ bedömning är också värdefullt för att ge lärare 
återkoppling på hur den egna undervisningen fungerar (Skolverket 2014, s. 4). 

Kursplanens värdeord 

Vi vill här belysa några utvalda delar av kursplanen i ämnet idrott och hälsa 1 (Lgy 11) för 

kunskapskravet E, C och A. Detta gör vi för att visa på skillnaderna mellan värdeorden i ett 

av kunskapskraven som behandlar ett praktiskt moment. Värdeorden beskriver vad eleverna 

ska uppnå på varje kunskapskrav samt vad som skiljer mellan de olika betygsnivåerna. 
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E: Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar 

den kroppsliga förmågan. 

 

C: Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter 

som utvecklar den kroppsliga förmågan. 

 

A: Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av 

aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan (Lgy 11, s, 85). 
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Tidigare forskning 
I den här delen kommer vi presentera tidigare forskning i fältet betyg och bedömning, där vi 

riktar oss mot de delar om som innefattar idrott och hälsa samt formativ bedömning på idrott 

och hälsa. Vi kommer först lyfta studier som belyser en bedömningsproblematik i ämnet 

idrott och hälsa. Efter det presenterar vi forskning som riktar kritik mot formativ bedömning 

för att sedan påvisa studier som lyfter positiva effekter av formativ bedömning på idrott och 

hälsa. Sedan redogör vi för två studier som vi har inspirerats av och påvisar vilka sätt vår 

studie liknar deras. För att sedan även visa på vilka sätt vi anser att vi skiljer oss från dem, för 

att motivera genomförandet av vår studie. 

I vår litteratursökning utgick vi ifrån databaserna ERIC (Ebsco) och DiVA för att få 

tag på relevant litteratur. Utifrån den relevanta litteraturen användes ett snöbollsurval på dess 

referenser för att på så sätt få fram den aktuella forskningen. 

Bedömningsproblematik i ämnet idrott och hälsa 

Likvärdiga, rättvisa och jämförbara bedömningar av lärarna är viktiga för betygets legitimitet, 

elevernas rättsäkerhet och till och med för hela utbildningssystemet. Vilket betyg en elev får 

har i det svenska samhället långtgående konsekvenser (Klapp Lekholm, 2010). 

Idrott och hälsa som ämne värderas högt av både elever och föräldrar (Quennerstedt, 

Öhman & Eriksson, 2008), trots detta finns det många frågetecken runt bedömning i ämnet. 

Annerstedt (2002) beskriver i sin text faktorer som försvårar bedömningspraktiken i idrott och 

hälsa. Han menar att bedöma i idrott och hälsa ställer höga krav på lärarnas 

bedömningssituationer och bedömningsförmåga. En anledning till detta menar han är att i 

idrott och hälsa sker bedömningen av en fysisk prestation under bråkdelen av en sekund till 

skillnad från andra ämnen där det oftast går att bedöma elevers skriftliga svar. En annan del är 

de stora elevgrupperna som en lärare i idrott och hälsa har att bedöma under en idrottslektion. 

Där denna bedömning av en fysisk prestation inte enbart sker under bråkdelen av en sekund 

utan även i många fall av många elever samtidigt. En tredje del av problematiken som 

Annerstedt (2002) lyfter är att i vissa fall blir läraren i idrott och hälsa isolerad från resterande 

lärarteam, då idrott- och hälsa undervisningen i många fall genomförs på annan plats än i 

skolans vanliga undervisningslokaler. Då kan läraren i idrott och hälsa få svårt att få några 

kollegor att diskutera bedömningspraktiken med. 
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Några andra som lyfter att det finns olika faktorer som påverkar läraren i idrott och 

hälsas bedömningspraktik är Lena Svennberg, Jane Meckbach och Karin Redelius (2014). De 

påvisar i sin studie faktorer som kan påverka hur en bedömningspraktik i idrott och hälsa 

genomförs. De lyfter ett antal faktorer som antingen kan vara interna eller externa. De interna 

faktorerna utgår ifrån läraren och är till exempel lärarens kunskap om ett ämne och pedagogik 

eller lärarens värderingar. Externa faktorer blir då istället saker som kan styra 

bedömningspraktiken som inte läraren kan påverka, så som skolans faciliteter och tillgång till 

utrustning, skolans kultur och klassrumssituationen. Dessa faktorer kan på olika sätt antingen 

underlätta eller begränsa sättet som lärarens bedömningspraktik genomförs. 

Enligt Claes Annerstedt och Stefan Larsson (2010) visar bedömningen i ämnet idrott 

och hälsa i svensk skola brister gällande validitet, reliabilitet och transparens. Detta medför att 

likvärdigheten i bedömningen går att ifrågasätta samt att bedömningen blir godtycklig och att 

betygsystemet inte synliggörs för eleverna. De menar att legitimiteten för ett betyg utgår ifrån 

kvaliteten i bedömning och då är det viktigt med validitet, reliabilitet och rättvisa. Betyget ska 

mäta kunskaper och färdigheter för att uppfylla sitt syfte i det svenska samhället, där betyget 

ska kunna jämföras mellan skolor, lärare och över tid. Men så är inte fallet i idrott och hälsa 

och det är väldigt problematiskt enligt Annerstedt och Larsson (2010). Bedömningen ska visa 

eleven vad som är kunskap och vilken kunskap som är viktigt i ett ämne. I den 

decentraliserade svenska skolan har den svenska läraren stor autonomi, vilket även innebär 

autonomi i bedömningspraktiken. Men då lärare har bristande kunskaper att bedöma utifrån 

ett kriteriebaserat system, betygsätter inte de autonoma lärarna likvärdigt eller rättvist och det 

går då inte exakt veta vad betygen mäter. Detta leder till ett validitetsproblem (Annerstedt & 

Larsson, 2010). 

En lösning till denna bedömningsproblematik och för att förbättra 

bedömningspraktiken i ämnet skulle kunna vara att skapa en förhöjd alignment i ämnet. 

Lundahl (2012) beskriver att alignment förenar ett ämnets syfte och mål med kunskapskrav, 

undervisning och bedömning. Det gäller alltså att skapa en röd tråd och koppla ihop 

kunskapskrav med undervisningen och för att sedan bedöma genomförandet av eleverna i 

undervisningen utifrån dessa kunskapskrav. 

Seger (2014) har i sin licentiatavhandling visat på att det har blivit bättre i vissa 

avseende angående bedömningspraktiken i idrott och hälsa. Hon har gjort en studie för att 

undersöka hur några lärare i idrott och hälsa upplever deras bedömningspraktik efter att den 

nya läroplanen och det nya betygsystemet införts i svensk skola. Hennes resultat visar på att 

den nya läroplanen och dess kursplan är mer strukturerad än den tidigare. Hon påvisar att 
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lärarna har lärt sig att använda sig av styrdokumenten vid planeringen av undervisningen samt 

vid bedömningen. Dock finns det även i Segers (2014) studie problematik kvar runt 

bedömning i ämnet. Hon menar att lärarna i hennes studie anser att det fortfarande är svårt att 

bedöma skillnader mellan de olika värdeorden och betygsnivåerna samt att det är svårt att 

värdera de olika förmågorna mot varandra. 

Victor Manuel Lopez-Pastor, David Kirk, Eloisa Lorente-Catalán, Ann MacPhail och 

Doune Macdonald (2013) har gjort en studie runt alternativa bedömningssätt i idrott och 

hälsa, där formativ bedömning är en av dessa. Lopez-Pastor m.fl. (2013) menar att bedömning 

är en integrerad del i utbildning och tidigare har lärare i idrott och hälsa bedömt utifrån 

subjektiva kriterier, så som motivation och ambition. Men författarna menar att lärare i idrott 

och hälsa inte kan fortsätta vara ambivalenta till dessa alternativa bedömningssätt utan att de 

behövs för att förbättra bedömningspraktiken i ämnet. Karin Redelius och Peter Hay (2012) 

visar också på att det finns en bedömningsproblematik i ämnet, men även de menar att 

formativ bedömning kan vara ett hjälpmedel för att komma närmre en lösning på 

problematiken.  

Kritik mot formativ bedömning 

I pedagogiska magasinet tidigare i år (2014) publicerades en kritisk debattartikel om formativ 

bedömning. Den skrevs av Henrik Helmér (2014) som jobbar som gymnasielärare. Han menar 

att använda sig av formativ bedömning gör så att eleverna ses som kunder och lärarna som 

servicepersonal. Lärare som arbetar med formativ bedömning ska enligt Helmér (2014) 

anpassa undervisningen efter eleverna och genom det fylla den kunskapsluckan som finns, 

medan eleverna istället är passiva och ska få positiv återkoppling. Detta menar han kommer 

leda till att lärandet sjunker då lärarna ska anpassa undervisningen efter dessa passiva elever 

hela tiden. Om eleven sedan fått ett orättvist betyg så är det lärarens undervisning som har 

misslyckats, inte elevens ansträngning att lära sig de kunskaper som krävs för betyget. Han 

menar även att lärare som arbetar med formativ bedömning har en nästan naiv inställning till 

eleverna och att formativ bedömning skulle leda till motivation och aktivitet, då han menar att 

eleverna är skyddade från krav, motstånd och ansträngning i den formativa undervisningen. 

Helmér (2014) går hårt åt lärare som arbetar med formativ bedömning och menar att de borde 

kolla på sig själva och se vilken del de har i den sjunkande undervisningsnivån i den svenska 

skolan. Han skriver att han förstår varför ledningen av olika slag anammar detta, men att han 
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inte förstår varför inte fler lärare ser igenom styrningen mot en privatiserad svensk skola där 

eleverna ses som kunder som ska tillfredställas. 

Forskningen är inte lika hård mot formativ bedömning, men en del forskare lyfter ändå 

utmaningar och problem med en lärares formativa bedömningspraktik. Ett problem för 

formativ bedömning är att det inte finns tillräckligt med forskning om formativ bedömning 

har samma effekt på alla typer av elever, där det då behövs mer forskning om formativ 

bedömning ger en rättvis och likvärdig bedömning (MacPhail & Halbert, 2010). Att anpassa 

bedömningen efter olika kunskapsnivåer är en utmaning med formativ bedömning som även 

Déirdre Ní Chróinín och Caitríona Cosgrave (2013) lyfter. De menar även att svårigheter att 

hitta tekniker som passar sitt ämne och framförallt tiden som krävs för att utveckla formativ 

bedömning är utmaningar som lärarna som vill implementera formativ bedömning står inför. 

Detta är något som även Tolgfors (2014) lyfter där han visar på att när eleverna märker på en 

positiv effekt av en form av formativ bedömning, så finns inte tid i undervisningen till att låta 

de utveckla detta. 

En som bygger vidare på dessa tankar är Bennett (2011) som lyfter sex problem med 

formativ bedömning. Där de två relevantaste av dessa är problemet med professionell 

utveckling och systemproblemet. Det första problemet menar han bland annat beror på att 

även en kompetent lärare kommer behöva mycket kunskap för att få formativ bedömning att 

fungera effektivt, vilket betyder att läraren behöver tid för att lära sig och utvecklas. Detta 

menar även Skolverket (2013) då de påpekar att lärarna har en stressig arbetssituation som det 

är och att rektorer och huvudmän måste ge lärarna tid och möjlighet för att utveckla deras 

formativa bedömningspraktik. Det andra och det största problemet för formativ bedömning 

enligt Bennett (2011) är att få formativ bedömning att funka i det system som redan finns. För 

att få det att fungera effektivt, menar han att komponenterna i bedömningen måste fungera 

sammanhängande. Bennett (2011) tycker att man behöver tänka om hela systemet runt 

bedömning från grunden och få ett sammanhängande system där formativ bedömning är en 

del av det, inte allt i det. Han anser för att få full effekt, så behövs alltså hela systemet tänkas 

om och det är en stor utmaning. 

Positiva effekter av formativ bedömning 

Hur lärarna väljer att implementera formativ bedömning får konsekvenser för både elevernas 

lärande samt för ämnets karaktär (Tolgfors, 2014). Om läraren lyckas implementera formativ 

bedömning på ett väl fungerande sätt kan det ge positiva effekter för elevernas lärande. 
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Black m.fl. (2003) tar upp sex punkter som de ser som starka argument för varför man 

ska arbeta med formativ bedömning: 

 

• Det finns omfattande bevis för att förändringarna kommer höja elevernas resultat på 

vanliga prov. 

• Förändringarna har bevisats vara genomförbara - det har varit möjligt för lärarna att 

integrera förändringarna i deras vardagliga klassrumspraktik. 

• Arbetsinsatsen visar sig enbart vara en omfördelning av ansträngning: Det handlar inte 

om att arbeta hårdare, utan att arbeta smartare. 

• Förändringarna kan ske steg för steg - a big “leap in the dark” är inte nödvändigt. 

• Lärarna kommer att uppskatta deras arbete mer och även finna deras arbete mer 

tillfredsställande då det passar in med deras professionella värderingar. 

• Eleverna kommer även uppskatta, förstå och värdera deras lärande mer. 

    (Black m.fl 2003, s. 2-3, vår översättning) 

 

Detta kan tolkas som djärva argument, men de menar att forskning och deras egna studier 

visar på att detta är sanna argument. 

Seger (2014) påvisar att lärarna i hennes studie anser att de bedömningsmatriser som 

de använt sig av uppfattas ha skapat en röd tråd mellan syfte, centralt innehåll, kunskapskrav, 

undervisning, bedömning och betygsättning. Lärarnas i hennes studie påpekar även att 

matriserna kan användas till feedback och dokumentation. Seger (2014) menar att på grund av 

dessa anledningar ger bedömningsmatriser bra möjligheter för att arbeta formativ i sin 

undervisning. 

Ní Chróinín och Cosgrave (2013) har gjort en studie på Irland om lärares perspektiv 

och erfarenheter på att implementera formativ bedömning i idrott och hälsa. Deras studie kom 

fram till att det gav en positiv effekt på både elevernas och lärarnas lärande på grund av att 

implementeringen av formativ bedömning i undervisningen gav struktur och fokusering på 

planering, undervisning och lärande. Bedömningsstrategierna bidrog till att eleverna fick 

feedback utifrån bedömningskriterierna och det bidrog även till framtida planering av 

lärandet. Deras resultat visade även på att strategierna för att bedöma i undervisningen ökade 

även kvaliteten på inlärningsprocessen och undervisningen samt elevernas och lärarnas syn på 

ämnet blev också positivare. 

En annan internationell studie om att implementera formativ bedömning i idrott och 

hälsa är den som MacPhail och Halbert (2010) har gjort. De har i sin studie undersökt 
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elevernas och lärarnas erfarenheter av formativ bedömning, även dem på Irland. De lärarna 

som uttryckte att de bestämde och synliggjorde tydliga mål för lektionerna innan de började 

menade att det hjälpte elevernas i deras lärandeprocess och att det gjorde så att de själva 

fokuserade på målen under lektionen. Även eleverna uppskattade detta, då de ansåg att de 

lärde sig mer nu när de visste vad de gjorde. Vissa elever uttryckte sig så att de tyckte att det 

började mer likna en “normal” lektion där man lär sig något, till skillnad från tidigare då de 

tyckt att de inte visste hur de skulle utvecklas. Vissa lärare hade även försökt att implementera 

mer diskussioner och ställa mer frågor under undervisningen. Detta menade de att eleverna 

reagerade positivt på och att fler elever blev delaktiga i lektionerna på grund av det. Eleverna 

uttryckte att lektionerna blev mer organiserade och innehöll även mer diskussioner som var 

positivt. De hade även försökt att börja använda kamrat- och självbedömning i större 

utsträckning. Lärarna menade att kamratbedömning var bra för att det tillät eleverna inse vad 

de gjorde bra och hur de kunde utvecklas. Kamrat- och självbedömning gav en positiv effekt 

på både lärarna och eleverna. Genom att implementera formativ bedömning tog eleverna mer 

ansvar om lektionerna och att de fick ta lärandet i egna händer uppskattades av dem. 

Elevernas lärande hade förbättrats enligt både lärarna och eleverna, då lärandet i ämnet hade 

blivit mer meningsfullt för eleverna. De lärde sig genom aktivitet snarare än att bara 

medverka i den. Lärarna gillade den utmaningen det gav att försöka implementera bedömning 

i undervisningen och kände att nivån på deras undervisning, lärande och bedömning hade 

utvecklats mycket på grund av det. Dock uttryckte lärarna att den ursprungliga planeringen 

hade varit tidskrävande, men de ansåg att lektionerna blev bättre planerade och att detta 

resulterade i att lektionen blev lättare att organisera och genomföra. 

Den tidskrävande aspekten visar även Black m.fl. (2003) på. Lärarna i deras studier 

uttryckte att det från början tar lite mer tid att implementera formativ bedömning, men att det 

är värt att lägga ner tiden. För att utveckla lärarna i formativ bedömning är det viktigt att 

stötta de med information om bedömningsstrategierna och exempel på tekniker som är 

kopplade till ämnet (Ní Chróinín & Cosgrave, 2013). Till och med en kompetent lärare kan 

till en början bli osäker och känna sig inkompetent när de försöker implementera formativ 

bedömning menar Black m.fl. (2003). Men lärarna i deras studier menar att när man sedan ser 

att eleverna tar lärandet i egna händer känns jobbet mer tillfredsställande. Detta är något som 

även Ridderlind (2010) påpekar. Hon menar att glädjen och stimulansen med att jobba som 

lärare är att följa elevernas lärandeprocess och att se att desto äldre eleverna blir utvecklas de 

och blir bättre på att styra sitt eget lärande. 
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Inspiration för vår studie 

Forskning i Sverige som vi har tagit inspiration av för vår studie är Tolgfors (2014) och 

Segers (2014) licentiatavhandlingar. Seger (2014) undersöker i sin licentiatavhandling 

betygsättningspraktiken i idrott och hälsa utifrån den nya läroplanen genom att genomföra 

halvstrukturerade intervjuer på sex stycken lärare i idrott och hälsa. I hennes studie utgår hon 

ifrån läroplansteorin och dess tre arenor, formuleringsarenan, transformeringsarenan och 

realiseringsarenan. Som vi tidigare presenterat kommer hon fram till att lärarna i hennes 

studie arbetar mer utifrån läroplanen och kring det som vi har presenterat som en 

bedömningsproblematik i ämnet visar hennes studie på en klar förbättring. Dock påpekar 

hennes lärare att bedömning utifrån värdeorden i kunskapskraven fortfarande skapar problem 

för bedömning och betygsättning. Tolgfors (2014) undersöker i sin licentiatavhandling istället 

hur lärarna i hans studie realiserar bedömning för lärande i idrott och hälsa. Detta gör han 

genom att genomföra halvstrukturerade gruppintervjuer med sju lärare i idrott och hälsa på 

gymnasiet. Hans studie utgår ifrån ett governmentality perspektiv, där han då är intresserad av 

didaktiska konsekvenser för lärarna genom en styrning mot BFL. Lärarna i Tolgfors (2014) 

studie lyfter ett antal olika sätt att realisera BFL i idrott och hälsa, framförallt visar hans 

resultat på exempel som är kopplade till de teoretiska delarna i ämnet. 

Vår studie liknar inte Segers (2014) studie på det sättet att vi inriktar oss på formativ 

bedömning medan hon inriktar sig på betygsättningsprocessen inom fältet betyg och 

bedömning. Däremot kan vi kopplas ihop med Segers (2014) licentiatavhandling, då vi precis 

som hon använder oss av semi- eller halvstrukturerade intervjuer samt att hon utgår ifrån 

läroplansteorin och dess arenor där vi tar utgångspunkt i ramfaktorsteorin som är inriktad till 

realiseringsarenan. Ramfaktorsteorin kommer vi presentera under nästa del av arbetet. 

Tolgfors (2014) studie liknar vår då både han som vi är intresserade av formativ bedömning i 

ämnet idrott och hälsa. Dock skiljer vi oss på det sättet att vi genomför enskilda 

semistrukturerade intervjuer medan han istället genomföra halvstrukturerade gruppintervjuer. 

En annan punkt som vi skiljer oss är att han lyfter i många fall upp exempel till de teoretiska 

delarna av ämnet och de praktiska momenten får inte samma fokus, vilket vårt syfte 

behandlar. En annan del som vi skiljer oss från Tolgfors (2014) är att vi som ovan beskrivet 

undersöker användandet av formativ bedömning i ämnet utifrån en ramfaktorsteoretisk ansats, 

vilken vi kommer presentera i nästa kapitel. Utifrån detta kommer vi vara intresserade av 

vissa andra aspekter av lärarnas svar i intervjuerna än vad Tolgfors (2014) var i sin studie. 
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Sammanfattning bakgrund och tidigare forskning 

I en formativ bedömningspraktik finns det ingen klar modell för vad som fungerar utan varje 

lärare måste själv testa och utveckla sin egna formativa bedömningspraktik. I formativ 

bedömning finns det tre grundläggande aktörer, dessa är läraren, klasskamraterna och eleven. 

Det finns även tre grundläggande processer, vilka är vart är eleven på väg, vart är eleven nu 

samt hur når eleven målen. Lundahl (2012) presenterar fem formativa strategier som går att 

utgå ifrån i skapandet av sin egna formativa undervisning. 

 

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

kriterier för framgång. 

• 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. 

    (Lundahl, 2011, s. 84) 

 

Dessa fem strategier används av de tre aktörerna i formativ bedömning för att möjliggöra de 

tre processerna.  

Skolverket lyfter också styrkor med formativ bedömning och visar på att de anser att 

den formativa bedömningen har en plats i den svenska skolan. Utifrån de kunskapskrav för 

idrott och hälsa som presenteras i Lgy11 menar flera forskare på att det finns en problematik 

kring bedömning i ämnet idrott och hälsa. Det finns ett antal faktorer som kan påverka och 

begränsa arbetet med bedömning (Annerstedt, 2002; Svennberg, Meckbach & Redelius 2014). 

Det förekommer inte bara lovord för formativ bedömning utan en del kritik lyfts. Helmér 

(2014) går hårt åt lärare som jobbar med formativ bedömning och menar att de har en stor del 

i den sjunkande undervisningsnivån i svensk skola. Det lyfts även en del problem med att 

implementera formativ bedömning som till exempel att hitta formativa tekniker som passar 

ämnet samt tiden att utveckla en fungerande formativ bedömningspraktik (Ní Chróinín & 

Cosgrave, 2013). 

Det har även gjorts studier som visar på att en implementering av formativ bedömning 

har fungerat och påvisar positiva effekter av den. MacPhail och Halbert (2010) menar att 

lärarna och eleverna i deras studie uppskatta resultatet av en formativ bedömningspraktik i 
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idrott och hälsa. De ansåg att flera aspekter av ämnet hade blivit bättre, så som att eleverna 

tog mer ansvar för lektionerna och uppskattade att de fick ta lärandet i deras egna händer, 

vilket både lärarna och eleverna ansåg hade utvecklat elevernas lärande. 

Utifrån vår bakgrund och tidigare forskning går det se tre teman där bakgrunden 

handlar om formativ bedömning och dess formativa strategier. Tidigare forskning är sedan 

uppbyggd av två delar där den första delen lyfter problematik kring bedömning och kritik mot 

formativ bedömning vilket kan ses som faktorer som begränsar arbetet med att implementera 

formativ bedömning i idrott och hälsa. Sedan belyser vi även positiva effekter av formativ 

bedömning på idrott och hälsa och detta visar på hur formativ bedömning kan bidra till 

elevernas lärande.	    
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Ramfaktorsteori som teoretisk 
utgångspunkt 
I den här delen av studien kommer vi in på våra teoretiska utgångspunkter. Detta gör vi 

genom att presentera ramfaktorsteorin från sin grund, för att sedan ta fram vår 

ramfaktorsteoretiska analysmodell.  

Utvecklandet av ramfaktorsteorin har till stor del grundats utifrån läroplansteoretiska 

frågor (Lindblad, Linde och Naeslund, 1999). Det svenska namnet läroplansteori kommer från 

engelskans curriculum theory. Läroplan är det dokument där de föreskrivna målen och 

innehållet i svenska skolan finns, medan curriculum inte kan ses som ett visst dokument utan 

det handlar både om det föreskrivna innehållet, men även det genomförda stoffurvalet. 

Läroplan används ändå i namnet på läroplansteori för att det är det närmsta vi kommer i 

Sverige det som i engelskan definieras som curriculum (Linde, 2012). Läroplansteorin utgår 

som visat i Segers (2014) studie från de tre arenorna formuleringsarenan, 

transformeringsarenan och realiseringsarenan (Linde, 2012). Ramfaktorsteorin hamnar som 

beskrivit tidigare inom realiseringsarenan och det är i ramfaktorsteorin som vi tar vår 

teoretiska utgångspunkt. 

Utifrån läroplansteoretiska tankar utvecklades ramfaktorsteorin och skapades på grund 

av att det saknades en teori som kan beskriva hur resultatet är kopplat till det som sker i 

undervisningsförloppet samt att undervisningsförloppet styrs i sin tur av yttre ramar. 

Beroende på vilka yttre ramar som begränsar, kan det avgöra undervisningens genomförande 

och om resultatet är möjligt att genomföra. Med andra ord kan ramfaktorsteorin ses som en 

modell för att till exempel ta reda på följderna av utbildningspolitiska beslut (Lindblad, Linde 

och Naeslund, 1999). Även Göran Linde (2012) beskriver att ramfaktorsteorin studerar 

relationen mellan resultat, undervisningsförlopp och begränsande ramar. De ramar som 

kommer från utbildningspolitiska beslut kallar han för reglerande ramar, så som kursplanen 

och dess betygsystem, men även andra politiska beslut som inte är kopplade till läroplanen. 

Dock menar han att det även kan finnas andra ramar. En framstående ram är enligt Linde 

(2012) vilken tid lärarna har till förfogande. Andra ramar, de som han kallar fysiska ramar, 

kan till exempel vara storleken på en elevgrupp eller tillgång på material. Sverker Lindblad, 

Göran Linde och Lars Naeslund (1999) har tagit fram en figur för att ge en enkel bild för hur 

man kan se på ramfaktorsteori. 
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Ramar  Processer  Resultat 
Figur 1. En modell över ramfaktorsteorin (Lindblad, Linde & Naeslund, s.98). 

 

Som beskrivet i vårt syfte är vi intresserade av hur lärare uppfattar arbetet med 

formativ bedömning på de praktiska momenten i idrott och hälsa. Vi har i vår studie valt att 

undersöka detta genom att använda oss av ramfaktorsteori, där vi är intresserade av vilka 

faktorer som lärarna uppfattar begränsar och/eller underlättar arbetet med formativ 

bedömning. För att sedan se vilka formativa strategier de använder sig av samt hur de 

uppfattar att elevernas lärande utvecklas med hjälp av dessa. Slutligen vill vi med hjälp av 

lärarnas svar diskutera hur de relateras till varandra, alltså hur faktorerna som lärarna 

uppfattar påverkar vilka formativa strategier och metoder som de använder och hur de i sin tur 

påverkar hur lärarna uppfattar att formativ bedömning bidrar till elevernas lärande. Utifrån 

detta har vi tagit fram en modell (figur 2), som har inspirerats av figur 1, som vi utgår ifrån i 

vår analys av resultaten från lärarnas svar. 

 

Faktorer  Formativa 
strategier 

 Elevernas 
lärande 

Figur 2. Ramfaktorsteoretisk analysmodell för vår studie. 
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Metod 
I det här kapitlet kommer vi presentera vårt val av datainsamlingsmetod och urval. Vi 

kommer även redogöra för vilka etiska aspekter vi tagit hänsyn till och hur vi genomförde 

våra intervjuer. Till sist kommer vi att presentera på vilket sätt vi valt att genomföra vår 

analys. 

Metodval 

För att få svar på våra frågeställningar samt på vårt syfte valde vi att använda oss av 

kvalitativa intervjuer. Nathalie Hassmén och Peter Hassmén (2008) beskriver att något som är 

gemensamt för alla kvalitativa metoder är att man tolkar mänskliga beteende för att förstå 

exempelvis vilken mening människor ger olika händelser i deras liv eller hur de förklarar sin 

tillvaro. Michael Quinn Patton (2002) beskriver att ett syfte vid kvalitativ intervju är att få 

tillgång till andra människors perspektiv om ett område då tillgången till att se andras 

perspektiv om något, ses som meningsfullt och kan bidra till kunskap. Detta går att koppla 

samman med vårt intresse för gymnasielärare i idrott och hälsas perspektiv om hur de menar 

att deras arbete med formativ bedömning påverkas av olika faktorer och vilken mening de 

uppfattar att detta ger elevernas lärande. 

Vi har som vi ovan beskrivit använt oss av kvalitativa intervjuer då vi anser att denna 

metod är mest lämpad utifrån vårt syfte. En form av kvalitativ intervju är semistrukturerad 

intervju. Innan vi utformade vår intervjuguide såg vi till att vara pålästa på tidigare forskning i 

området samt att vi hade ett tydligt syfte och frågeställningar, vilket enligt Jan Trost (2010) är 

viktigt. En semistrukturerad intervjuguide är uppbyggd i specifika teman som innehåller 

frågor som utgår ifrån de använda frågeställningarna (Bryman, 2011). Vår intervjuguide hade 

tre teman där varje tema var kopplat till en specifik frågeställning samt till ett av områdena i 

vår ramfaktorsteoretiska analysmodell. För att få så uttömmande svar som möjligt 

formulerade vi våra frågor genom att koppla de till våra frågeställningar och vårt syfte om 

formativ bedömning på praktiska moment i idrott och hälsa (Bilaga B). 

Något som är viktigt vid skapandet av frågor är enligt Alan Bryman (2011) att 

frågorna ska kunna få svar på hur respondenten beskriver och upplever sitt liv och specifika 

situationer. Vi formulerade våra frågor i vår intervjuguide utifrån Kvales (1996) olika sätt att 

formulera intervjufrågor som både Bryman (2011) och Hassmén och Hassmén (2008) 

beskriver. Även om vi hade en intervjuguide med frågor i en bestämd ordning som ska 
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underlätta jämförelse och sammanställning av respondenternas svar, så rörde vi oss flexibelt 

mellan dessa frågor samt gav följdfrågor utifrån vad vi fann intressant i respondenternas svar, 

vilket enligt Bryman (2011) är utmärkande för en semistrukturerad intervju. 

Urval 

Vi var intresserade av att intervjua gymnasielärare i idrott och hälsa som har ett intresse för 

formativ bedömning i praktiska moment och som kunde bidra med informationsrik data och 

var villiga att tala med oss om deras upplevelser, erfarenheter och tankar kring formativ 

bedömning, vilket Hassmén och Hassmén (2008) menar att en kvalitativ studie kan bidra till 

att göra. Insatta respondenter betonar Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) är bra då de 

är kunniga och förmodligen frispråkiga om det aktuella ämnet. Vi valde att använda oss ett 

bekvämlighetsurval för att få tag på våra respondenter då det är ett smidig, ekonomiskt, och 

ett tidsparande urval där man väljer respondenter som är tillgängliga (Patton, 2002). 

Vi kontaktade våra respondenter genom att skicka ut ett mail till de flesta gymnasieskolor i 

omnejd till en mellanstor stad i Sverige (Bilaga A). Anledningen till att vi skicka ut mail var 

att det var ett snabbt sätt att få tag i dessa gymnasielärare i idrott och hälsa. Vi kom i kontakt 

med fyra stycken lärare där en var kvinna och tre var män. Kvale och Brinkmann (2009) 

betonar att antalet respondenter som behövs i studien beror på vad du vill veta och vi anser att 

vi hade tillräckligt med respondenter för att få svar på våra frågeställningar och syfte utifrån 

den begränsade tid vi har att tillgå i denna studie. 

 

Tabell 2. Information om respondenternas kön, arbetserfarenhet samt utbildning. 

	   Kön Arbetserfarenhet Utbildning 

Respondent 1	   Man	   11 år	   Idrott och hälsa,	  

Historia	  

Respondent 2 Man 12 år Idrott och hälsa, 
Svenska 

Respondent 3 Man 2år Idrott och hälsa, 
Psykologi 

Respondent 4 Kvinna 1år Idrott och hälsa, 
Religion 

Etiska aspekter 

Vi använde oss av vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer i vår studie. I det 

mail som vi skickade förklarade vi syftet med studien, längden på intervjun samt att intervjun 
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kommer spelas in (Bilaga A). Vi upprepade detta innan intervjun påbörjades och förklarade 

även för respondenten deras roll i vår studie samt att det är ett frivilligt deltagande som de kan 

avbryta när som helst. Detta uppfyller informationsprincipen. Respondenterna som är med i 

studien har själva gjort ett fritt val att delta utifrån den information som de fått innan, i likhet 

med samtyckesprincipen. För att uppfylla konfidentialitetsprincipen förklarade vi för 

respondenten att deras och skolans namn inte kommer att kunna identifieras samt att 

informationen som vi har tillgång till ska förvaras från obehöriga. Vi förklarade även att 

insamlat material som vi har fått av respondenten bara kommer att användas för studiens 

ändamål och att efter avslutad studie kommer materialet att förstöras och detta stämmer 

överens med nyttjandeprincipen. 

Genomförande 

När vi kom i kontakt med våra fyra respondenter fick de bestämma tid och plats utifrån när 

det passade dem bäst så länge det var efter ett bestämt datum då vi ansåg att vi var klara med 

vår intervjuguide. Respondenterna fick som sagt själva bestämma plats för intervjun, då det är 

viktigt att hen ska känna sig trygg och det enda vi hade synpunkt på var att vi helst ville vara i 

en tyst miljö då vi ville undvika störningsmoment (Trost, 2010). 

Innan vi genomförde våra intervjuer med de fyra respondenterna gjorde vi en 

pilotintervju på en lärarstudent för att testa vår intervjuguide, testa diktafon, bli mer bekväm 

som intervjuare samt se om den förutbestämda tiden var rimlig (jfr. Hassmén & Hassmén, 

2008). Efter genomförandet av pilotintervjun korrigerades vissa frågor samt att några frågor 

lades till. En annan konsekvens blev att vi korrigerade vårt inbördes samspel och våra roller 

under intervjutillfällena. 

Vi valde att båda två skulle delta i intervjuerna då vi ansåg att vi skulle kunna få ut 

mer information av dem då, vilket Trost (2010) betonar att man kan få om det är två 

samspelta intervjuare. Våra teman i intervjuguiden delades upp mellan oss och den andra 

personen som inte hade ansvar för det aktuella temat hade ansvar för att hålla koll på tid samt 

ställa följdfrågor. Vi valde att spela in intervjun då det underlättar för vår analys av data, då 

detta gör så att vi kan spela upp samt transkribera ordagrant respondenternas svar (Bryman, 

2011). Längden på intervjuerna var ungefär 30 minuter. Intervjun inleddes med att ställa 

bakgrundsfrågor för att få till ett bra intervjuklimat där deltagaren är avslappnad. Därefter 

ställdes frågor utifrån våra tre teman. Eftersom vi använde oss av en semistrukturerad 

intervjuguide så rörde vi oss flexibelt under intervjun beroende på vad respondenterna pratade 
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om, vilket gjorde att våra frågor inte alltid ställdes i den förutbestämda ordningen. Vi försökte 

även ställa frågorna på ett naturligt sätt för att efterlikna ett vanligt samtal, och då frångick vi 

att läsa våra frågor ordagrant (jfr. Trost, 2010). Då vi ville få reda på lärarens egna 

uppfattningar om formativ bedömning utan att svaren påverkades av oss eller litteraturen 

försökte vi undvika att ställa ledande frågor. Avslutningsvis i intervjun ställdes frågan om det 

var något respondenten själv ville tillägga angående det som hade berörts eller om det är 

något som respondenten anser att vi har missat att fråga om. Detta är bra enligt Kvale och 

Brinkmann (2009), då respondenten får tillfälle att uttrycka sig. 

Våra fyra intervjuer genomfördes nära inpå varandra, vilket ledde till att 

transkriberingen skedde efter alla intervjuerna var genomförda. Vi valde att dela upp 

transkriberingen, så att vi båda fick två intervjuer var, för att spara tid och tidigare kunna 

komma igång med vår analys.  

Analysmetod 

För att analysera vår transkriberade data valde vi att utgå ifrån Kvale och Brinkmanns (2009) 

analysmetod meningskoncentrering. Syftet med denna analysmetod är att systematiskt 

bearbeta data. De beskriver meningskoncentrering som att man sammanfattar respondenternas 

svar till korta formuleringar som består av de centrala delarna i svaren. Meningskoncentrering 

enligt Kvale och Brinkmanns (2009) består utav fem steg. Det första steget är att läsa igenom 

intervjun i sin helhet för att få en uppfattning om den. I det andra steget ska man välja ut det 

som de kallar meningsenheter, vilket för oss bestod av delar av svar som vi ansåg vara av 

relevans för vår studie. Dessa meningsenheter sammanfattas i det tredje steget ner till kortare 

formuleringarna eller teman utifrån vad vi tolkade var det centrala i meningsenheterna. När vi 

genomfört det tredje steget och fått fram de relevanta korta formuleringarna från alla fyra 

intervjuer valde vi att istället för Kvale och Brinkmanns (2009) två sista steg börja sortera in 

formuleringarna i de olika områdena (faktorer, formativa strategier, elevernas lärande) av vår 

ramfaktorteoretiska analysmodell (figur 2). Detta gjorde vi för att vi ansåg att det skulle bidra 

mer till att kunna besvara våra frågeställningar än deras två sista steg. 

När vi genomförde vår analys, valde vi att först analysera varje intervju enskilt enligt 

de stegen vi presenterat ovan. Efter vi hade gjort detta jämförde vi våra analyser och denna 

jämförelse ledde till att kategorier inom våra teman växte fram, då vi såg likheter i våra 

analyser av respondenternas svar. 
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Resultat 
Vårt resultat kommer att presenteras utifrån vår ramfaktorsteoretiska modell (figur 2), där 

varje del av modellen presenteras under varsin rubrik och där varje rubrik är kopplad till en av 

våra tre frågeställningar. Först kommer vi presentera svar från lärarna som är 

sammankopplade med faktorer i vår analysmodell för att svara på frågeställningen om vilka 

begränsande och underlättande faktorer lärarna uppfattar att det finns för formativ bedömning 

på praktiska moment i idrott och hälsa. Efter det påvisar vi frågeställningen om vilka 

formativa strategier lärarna arbetar med genom att presentera svar som är kopplade till den 

delen som heter formativa strategier i modellen. Till sist lyfter vi lärarnas svar om hur de 

uppfattar att elevernas lärande påverkas av formativ bedömning som är den sista delen i vår 

ramfaktorsteoretiska analysmodell för att svara på frågeställningen om hur lärarna uppfattar 

att formativ bedömning på praktiska moment i idrott och hälsa kan bidra till att utveckla 

elevernas lärande. 

Faktorer 

Tabell 3. Presentation av resultat om vilka begränsande och underlättande faktorer som 

lärarna uppfattade på praktiska moment i idrott och hälsa på gymnasiet. 

Faktorer 

Begränsande faktorer 
 

Underlättande faktorer 

Traditioner om undervisning 
och bedömning 

Förutsättningar att själv 
kunna strukturera 
undervisningen  

Otydlighet i vad det är som 
ska bedömas 

Skollednings påverkan - 
utbildning  

Elevernas påverkan 
 

Elevernas påverkan 

Praktiska moment som är 
mindre lämpade 

Praktiska moment som är mer 
lämpade  

Lärarens bristande kompetens 
i praktiska moment 

Lärarens kompetens i 
praktiska moment  

Skolans förutsättningar 
 

Kollegor 

Tid  Tid  

Stort elevantal  

Bedöma praktisk kan vara 
känsligt och personligt 
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Begränsande faktorer 

En faktor som alla lärarna i vår studie lyfte var olika former av påverkan från traditioner om 

undervisning och bedömning i skolan eller av andra kollegor. Lärare 4 belyste att ett hinder 

för formativ bedömning i undervisningen var att hon var tvungen på hennes skola att anpassa 

sig efter de traditioner som de andra kollegorna har byggt upp om vad undervisningen ska 

innehålla. 

 
… men det finns en tradition av att jobba på ett speciellt sätt och jag, och det här har vi 
diskuterat ganska mycket, vi har haft ganska hetsiga diskussioner… (Lärare 4). 

	  

Detta gjorde att hon inte kunde strukturera upp sin undervisning som hon ville och genomföra 

den mer formativ. Lärarna påpekade även att det fanns traditionella summativa förväntningar 

på bedömning från eleverna, att eleverna förväntade sig att bedömningen sker runt “att man 

ska hoppa längst och göra mest mål” (Lärare 1). 

Ett annat hinder som lärarna lyfte var otydlighet i vad det är som ska bedömas i ämnet. 

De menade att det fanns otydligheter i vad kunskap är i idrott och hälsa. Vilken kunskap är 

det som ska bedömas? Vissa av lärarna tyckte även att det var otydligare att bedöma i idrott 

och hälsa i jämförelse med de mer teoretiska ämnena. Att bedöma olika kunskapsnivåer 

utifrån värdeorden i kursplanen i ämnet är det som gör det otydligt enligt lärarna. 

 
Det blir aldrig så konkret som det kan bli i ett annat ämne. Som när jag säger att du har en 
bra kroppslig förmåga eller du har en mycket bra kroppslig förmåga så är det väldigt svårt 
att veta, (…) På idrott kan du säga att du har en bra kroppslig förmåga eller liksom att du 
har en bra fysisk aktivitet på något sätt och då är det svårt att skilja det här mycket bra 
och bra eller något sånt där (Lärare 1).  

 

Lärarna menar då att detta försvårar arbetet med formativ bedömning då det blir svårt att 

bygga en undervisning runt formativ bedömning och kunna ge feedback på något som inte är 

helt tydligt.  

Eleverna kan även påverka möjligheterna till att arbeta med formativ bedömning 

menar lärarna. Lärarna belyser att det finns elever som kan påverka genom att de inte förstår 

formativ bedömning. De menar även att det finns elever som är ovetande om att formativ 

bedömning genomförs samt att det finns elever som har bristande motivation som kan påverka 

utförandet. Lärarna lyfter även att ålder på eleverna kan påverka hur bra de uppfattar formativ 
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bedömning, men även vilken typ av klass det är och vilka olika kunskapsnivåer som finns i 

klassen kan också ha en inverkan. Är det en klass med väldigt stora skillnader i kunskapsnivå, 

kan detta begränsa arbetet med formativ bedömning anser lärarna. 

Lärarna uppfattar att det finns vissa praktiska moment som är mindre lämpade för 

formativ bedömning än andra. 

 

För att inte prata om friluftsliv som man kanske har en gång per år och liksom hur ska 
man bedöma friluftsliv formativt om man har chans och åka max en gång med en klass, 
för att man inte kan återkomma med friluftsliv (...) oftast blir det, man kan inte köra 
formativt i allt, framförallt inte friluftsliv och vissa andra saker som livräddning, första 
hjälp och lite sådana saker (Lärare 1).  

 

Citatet visar på att olika förutsättningar i de praktiska moment som förväntas finnas med i 

undervisningen då kan begränsa möjligheterna för arbetet med formativ bedömning. Några av 

våra lärare lyfte även att de kände att deras bristande kompetens i vissa praktiska moment 

begränsade deras möjligheter att arbeta med formativ bedömning. Dessa lärare menade att i 

de moment de kände sig osäkra i kändes det svårare och jobbigare att implementera formativ 

bedömning. Även skolans förutsättningar i form av ekonomi, lokaler och utrustning kan 

också vara ett hinder enligt lärarna. 

Stort elevantal i klasserna ses även som en faktor. Många elever i klasserna gör det 

svårt att bygga upp undervisningen så man som lärare hinner med att formativt bedöma alla 

elever. Tiden är något som går att koppla in i några av dessa faktorer, så som i stora elevantal, 

men även i möjligheten i att använda sig av formativ bedömning i vissa praktiska moment. 

Lärarna menar att tiden påverkar även genom att omfattningen på läraryrket är stort och 

innehåller många olika komponenter och då blir det svårt att hinna med att testa och utveckla 

sina formativa strategier och sin formativa undervisning. En annan begränsande faktor som 

lärarna tog upp var att bedöma praktisk kan vara känsligt och personligt för vissa elever. I 

idrott och hälsa kan det kännas mer som att det är eleven själv som blir bedömd, jämfört med i 

teoretiska ämnen där det mer är elevens produkt som blir bedömd.  

Underlättande faktorer 

Alla lärarna svarade att de hade fått någon sorts utbildning om formativ bedömning, där de 

påpekade att det var skolledningens initiativ att de skulle gå denna utbildning. Lärare 2 hade 

till och med suttit och diskuterat formativ bedömning med Christian Lundahl för en massa år 
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sedan. Att ha utbildning om formativ bedömning är enligt lärarna ett måste för att man ska 

kunna arbeta med det. Alla lärarna uttryckte även att de till stor del har en positiv inställning 

till det som de lärt sig om formativ bedömning, vilket även det är en fördel för arbetet med 

formativ bedömning. 

Det fanns vissa praktiska moment som lärarna ansåg mindre lämpade för formativ 

bedömning, men lärarna lyfter även vissa praktiska moment som är mer lämpade. Lärarna 

lyfter till exempel att takt till musik i form av dans och aerobics men även volleyboll som 

praktiska moment där de anser att formativ bedömning fungerar. Vilka praktiska moment som 

undervisas kan även underlätta arbetet med formativ bedömning om de är sådana som läraren 

känner sig kompetent i. 

En annan underlättande faktor kan vara eleverna. Lärarna beskrev på olika sätt hur 

eleverna kan underlätta för formativ bedömning. En av lärarna beskrev det såhär: 

 
… det är ju skillnad på om man som jag i våras som hade en ekonomi 3:or som var hur 
starka som helst och men det är ju en helt annan situation (Lärare 4).  
     

Lärarna menar alltså att vilken typ av grupp man har påverkar. Elever som är positiva och 

engagerade kan underlätta. Lärare 3 ansåg även att åldern på eleverna kunde underlätta för 

formativ bedömning, att äldre eleverna var mer mottagliga för arbetet med det. 

I kontrast till att lärarna är tvungna att anpassa sig efter traditioner, blir en 

underlättande faktor om läraren själv har möjlighet att strukturera upp sin undervisning. 

Lärarna anser att det då finns möjligheter för att bygga upp sin undervisning runt formativ 

bedömning. Här lyfter lärarna även att om skolan har bra förutsättningar, som bra lokaler för 

olika aktiviteter så underlättar det också. 

Precis som de begränsade faktorerna kan tid och kollegorna vara underlättande 

faktorer enligt lärarna. Ifall man som lärare har mer tid finns det självklart mer möjligheter att 

både utbilda sig, testa och utveckla sin egen formativa undervisning. Om bra diskussioner runt 

formativ bedömning sker i kollegiet bidrar även detta till att möjligheterna för en formativ 

undervisning förbättras menar lärarna. 
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Formativa strategier 

Tabell 4. Presentation av resultat runt vilka formativa strategier lärarna redogjorde för 

att de använder sig av på praktiska moment i idrott och hälsa på gymnasiet. 

Formativa strategier 

Förklara vad syftet är med formativ bedömning 

Feedback 

Synliggöra syfte med lektionen 

Skapa tydliga tecken på lärande 

Kamratbedömning 

Eleverna ska ta lärande i egna händer 
 

Till att börja med upptäcktes i analysen av vår data att lärarna hade svårigheter att 

formulera vilka formativa strategier de använder sig av, men resultatet av analysen påvisade 

ändå att lärarna använde sig av några formativa strategier och tekniker. En av dessa är att 

lärarna anser att det är bra att förklara vad syftet är med formativ bedömning, att formativ 

bedömning handlar om kunskapsutveckling och att eleverna ska få reda på och förstå vart de 

är, vart de ska och hur de ska ta sig dit. Sedan använder lärarna de formativa strategierna i 

olika utsträckning. 

Den strategin som alla lärarna lyfte och som de påpekade att de använde sig av flest 

gånger är feedback i olika former. Lärarna kallar det förutom feedback bland annat 

konstruktiv kritik, återkoppling, feedforward.  

 
… på just den här processen framåt och hur och hur ska jag göra, men det här gjorde du 
bra och det här behöver du utveckla, hur du ställer ner foten eller vad som helst (Lärare 
3). 

En annan lärare uttrycker sig såhär: 

 
… jo där tror jag att feedbacken liksom kommer in i hur vad jag säger och hur jag är och 
vad jag gör och det blir ju en sorts formativ bedömning (Lärare 4). 

 

Lärarna lyfte vid flertalet gånger liknande svar där de menar att de använde sig av feedback. 
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Den andra strategin som lärarna tog upp flertalet gånger som användbar och viktig är 

att synliggöra syftet med lektionen eller kursen. De försökte förklara vad det är som eleverna 

blir bedömda på och gjorde detta på flera olika sätt genom bland annat att tydliggöra 

kunskapskrav med hjälp av matris. En av lärarna beskrev det såhär: 

 
Det är lite olika kanske också, jag jobbar lite med mot matris, vi har lite olika matriser 
även om vi har olika blockmatriser, vi har kanske åtta stycken block kan vara friluftsliv, 
träningslära (...) man skriver i uppgifterna vad det är för kunskapskrav som gäller men jag 
tror mycket dialog med eleverna, så sen att vi ska bli bättre att liksom hela tiden vad har 
det för syfte med lektionen här (Lärare 1). 

 

Detta visar på att lärarna tycker det är bra med matriser för att synliggöra syftet med kursen 

och lektionerna. Lärarna menar även att det är viktigt att hela tiden själv ha bestämt vad syftet 

med lektionen är och även klara av att förmedla detta till eleverna. 

Att eleverna ska ta lärandet i egna händer lyftes av lärarna genom självbedömning 

samt genom att eleverna ska bli självmedvetna och delaktiga i sitt lärande. En formativ miljö 

menar lärarna är jättebra att vara i för eleverna för att kunna se tillbaka på sin egen utveckling, 

bli medvetna om processerna och då bli delaktiga i sitt lärande och kunna utveckla sig. Denna 

formativa miljö kan även skapa bra samtal som en av lärarna beskriver, där han menar att 

dessa samtal hjälper till att skapa möjligheter för eleverna att bli självmedvetna och utveckla 

sitt lärande. Den formativa tekniken självbedömning belyste även lärarna.  

 
… synliggöra processen för de själva och göra det mer, skapa de här möjligheterna för 
dem själva att se och bedöma sin egna utveckling, vad man kan göra för att ta ett 
ytterligare steg (Lärare 3). 

En annan lärare uttrycker sig såhär: 

 
… och såna här saker är jättebra alltså och kamratbedömning och att de bedömer sig 
själva och att de äger inte fullt ut givetvis men att de blir delaktiga i sin bedömning 
(Lärare 2). 

 

Det sista citatet visar även på en lärare som betonar att kamratbedömning fungerar bra. Dock 

är han den enda som lyfte styrkan med kamratbedömning. 

 
… ta ut, titta på varandra, bedöm varandra, hur väl kommer, hur syns det, hur ska ni ha 
gruppen. Där jobbar jag jättemycket formativt utan att jag tänker på det (Lärare 2). 
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För att kunna använda sig av feedback, kamratbedömning och självbedömning 

behöver lärarna skapa tydliga tecken på lärande. Lärarna lyfte lite olika tekniker som kan 

kopplas in i denna strategi. Två av lärarna menade att de försökte dokumentera under 

lektionerna så gott det gick för att möjliggöra att ge feedback på detta senare. En av lärarna 

hade vid ett tillfälle till och med låtit eleverna filma varandra för att möjliggöra feedback på 

detta efteråt. 

 
Ja något som jag såg var väldigt väldigt bra var att vi har datorer nu mera och det var när 
de filmade sig själva. Det var hur bra som helst för att det ser dem ju och där kan jag 
använda mig utan det när jag diskuterar. “titta här, ni måste liksom jobba mer synkat när 
ni jobbar två stycken” och så vidare. Det var helt suveränt (Lärare 2). 

	  

Detta citat påvisar en teknik som kan användas för att skapa tydliga tecken på lärande. 

Elevernas lärande 

Tabell 5. Presentation av resultatet för hur lärarna uppfattar att formativ bedömning 

på praktiska moment i idrott och hälsa på gymnasiet kan bidra till elevernas lärande. 

Elevernas lärande 

Lyfta eleverna 

Förståelse för livslångt lärande 

Motivation och rörelseglädje 

Tydlighet 
 

På liknande sätt som vi beskrev i resultatet om formativa strategier visade lärarna även på 

svårigheter att formulera på vilka sätt de uppfattar att formativ bedömning bidrar till elevernas 

lärande. 

Alla lärarna i vår studie ansåg att formativ bedömning på praktiska moment på olika 

sätt bidrar positivt till elevernas lärande. De uppfattar att formativ bedömning uppfyller dess 

intention, att utveckla elevernas lärande, men har svårt att uttrycka exakt på vilket sätt. 

En påverkan av formativ bedömning som vissa av lärarna uppfattar bidrar till 

elevernas lärande är att lyfta eleverna. De anser att formativ bedömning kan bidra till att lyfta 
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lågpresterande elever och elever med dåliga erfarenheter av ämnet. Detta för att de ska få en 

nystart och kunna utgå ifrån sig själva och utvecklas. Två av lärarna uttrycker det såhär:  

 
… framförallt som lärare så vill liksom, jag som känner så otroligt starkt för det här 
ämnet som vi har, så blir det ju bra, att det aldrig tar slut heller, om såna som har lite 
dåliga erfarenheter av idrotten kan känna att jag får en ny start… (Lärare 1). 

 

… men det är klart att formativ bedömning är jättebra, just att kunna lyfta eleverna och få 
syn på sitt eget lärande (Lärare 2). 

 

De här två citaten visar på att dessa lärare uppfattar att formativ bedömning kan bidra till 

elevernas lärande genom att det kan lyfta elever på olika sätt. 

Lärarna uppfattar även att formativ bedömning kan bidra till att eleverna kan få en 

förståelse för ett livslångt lärande runt deras egen hälsa. Lärarna menar att de kunskaper som 

eleverna kan lära sig av formativ bedömning bidrar till att eleverna tänker på deras hälsa över 

längre tid och att de ser på kunskap som ständigt utvecklingsbar. 

 

… men om man har förståelse för att hälsa och fysisk aktivitet gynnar mig i mitt framtida 
liv, då är det ju väldigt bra att ha en formativ bedömning, för det ska ju fortsätta hela 
tiden och produkten ska inte vara klar heller. Då hoppas man att de ska fortsätta träna 
eller fortsätta ha bra kost, kostinställning och fortsätta ha ett bra tänk runt hälsa och 
livsstil. Så den biten är väldigt bra med formativ bedömning (Lärare 1). 

 

Lärare 1 beskriver här hur den uppfattar att formativ bedömning bidrar till elevernas lärande 

genom att de får en förståelse för ett livslångt lärande. 

Motivation och rörelseglädje är även det en bidragande påverkan som våra lärare 

uppfattar att formativ bedömning kan bidra till elevernas lärande. En av lärarna lyfter att 

tanken med hens formativa feedback är att skapa motivation och trygghet för eleverna och att 

detta utvecklar deras lärande. Formativ bedömning kan även generera rörelseglädje hos 

eleverna och när eleverna känner rörelseglädje bidrar det positivt till lärandet. 

En sista positiv påverkan av formativ bedömning som en lärare uppfattar är att det 

skapar tydlighet i ämnet. 

         
… men just i formativ bedömning så måste man vara även tydlig med vart ska vi, alltså 
vad är det vi ska utveckla och vad är syftet och vad är det som ska bedömas i slutändan av 
det här. Så det är det, tydligheten (Lärare 1). 
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Detta visar på att tydlighet gör det lättare för eleverna att få syn på sin egen utveckling och på 

det sättet uppfattar lärare 1 att det kan bidra till elevernas lärande. 

	    



37	  
	  

Diskussion 
I denna del av arbetet kommer vi först diskutera vårt val av metod för att sedan komma in på 

en diskussion runt vårt resultat där vi ställer resultatet i relevans till tidigare forskning och vår 

bakgrund samt att vi för en ramfaktorsteoretisk diskussion kring hur svaren i de olika delarna 

av vår analysmodell (figur 2) kan relateras till varandra. 

Metoddiskussion 

Valet av semistrukturerad intervju fungerade väl för oss utifrån dess syfte. Vi kände att vi fick 

ut det vi ville av intervjuerna. En anledning till detta var att den som inte var ansvarig för de 

aktuella frågorna kunde vara uppmärksam på respondentens svar och genom det kunde vi röra 

oss flexibelt mellan frågorna i vår intervjuguide och ställa de rätta följdfrågorna, vilket enligt 

Bryman (2011) är en styrka i en semistrukturerad intervju. En annan fördel med den 

semistrukturerade intervjuguiden anser vi var att vi lättare kunde jämföra respondenternas 

svar och att det underlättade att se kopplingen mellan svaren och vår ramfaktorsteoretiska 

analysmodell. 

Intervjuerna genomfördes i en tyst miljö (grupprum) vilket rekommenderas av Trost 

(2010) då störningsmoment begränsas. Detta anser vi fungerade väl för oss, då våra 

inspelningar av intervjuerna var störningsfria. Angående intervjuernas bestämda tid anser vi 

att den var tillräcklig för att få uttömmande svar utifrån det vi ville veta och mer tid skulle inte 

ge oss något (Bryman, 2011). 

Vi anser att en viktig del för att våra intervjuer blev bra var att vi genomförde en 

pilotintervju innan (Trost, 2010). Detta gav oss möjlighet att strukturera upp vårt samarbete 

och fundera på hur vi skulle ställa våra frågor. Dock efter vår transkribering upptäckte vi att vi 

hade en tendens att ställa för långa frågor, där vi ställde flera frågor i en och samma fråga, 

vilket vi upplever kan ha gjort så att respondenten hade svårigheter att förstå frågan. Detta kan 

ha lett till att svaret på frågan inte alltid stämde överens med vår tänkta fråga, vilket kan 

innebära att vi inte fick ut allt det vi ville av frågan. Vi tror detta kan höra ihop med vår 

oerfarenhet av att intervjua, men vi anser förutom det att vi fick ut det ville för att kunna svara 

på våra frågeställningar. Många av våra frågor liknade varandra och alla frågor i vår 

intervjuguide hade en koppling till våra frågeställningar, men vissa var mer relevanta än 

andra. Likt Trost (2010) anser vi att ställa flera liknande frågor om ett fenomen kan leda till 

att man får ut olika svar runt fenomenet, vilket kan innebära att man får en bättre helhetssyn. 
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Hassmén och Hassmén (2008) betonar vikten av att genomföra transkribering av 

intervjun så nära tidsmässigt som möjligt eller kontinuerligt för att säkerhetsställa att man 

minns allt samt för att kunna korrigera uppstådda problem inför nästa intervju om det behövs. 

Vi hade alla våra intervjuer inom en kort period vilket innebar att vi inte hann med att 

transkribera mellan intervjuerna och detta ledde till att vi inte hann korrigera vissa frågor, 

exempelvis våra långa frågor.  

Vi valde att genomföra vår analys enskilt först för att sedan jämföra analyserna 

tillsammans för att få en gemensam tolkning av respondenternas svar. Detta var tidskrävande, 

men vi anser att vår analys blev bättre genomarbetad på så sätt och vi fick då fram relevanta 

och bra svar. Vi diskuterade fram en gemensam tolkning vilket (Bryman, 2011) anser är en 

styrka då vi som ”forskare” är överens om hur vi ska tolka den aktuella data. 

I vårt urval i studien så eftersökte vi gymnasielärare i idrott och hälsa som hade ett 

intresse för formativ bedömning i praktiska moment. En problematik med denna inriktning 

var att vi hade problem att finna lärare som ville delta. Att ha ett litet underlag av empiri likt 

vår studie med endast fyra intervjuer kan vara problematiskt. Ett större antal respondenter 

hade kunnat ge en bredare och djupare förståelse för ämnet. Risken med att ha så få 

respondenter som vi har är att vårt resultat kan vara missvisande, då det speglar en liten del av 

populationen. Men nackdelarna för kvalitativ forskning kan bland annat vara svårigheter att 

generalisera resultatet då man inte vet vilken population dessa tillgängliga respondenter är 

stickprov för samt att det brukar vara få deltagare från en speciell miljö och då svår att 

generalisera till andra (Bryman, 2011). Bryman (2011) beskriver svårigheterna med att 

generalisera resultatet men poängterar att resultatet från datan kan fortfarande vara användbar 

genom kopplingar med redan befintlig forskning och andra områden. Han poängterar även att 

det viktiga för kvalitatv forskning inte är att i första hand att kunna generalisera data utan det 

är att få en förståelse för människor beteende, deras värderingar och åsikter i ett visst 

sammanhang eller område. Utifrån detta resonemang angående generaliserbarhet i kvalitativa 

studier anser vi ändå att utifrån de fyra lärarna som deltog i vår studie så är antalet deltagare 

tillräckligt för att svara på studiens frågeställningar utifrån den begränsade tidsperiod vi hade 

för denna studie. 

I genomförandet av denna studie samt i intervjutillfällena har vi försökt att vara så 

objektiva som möjligt i den mån det går, vi har försökt att ställa objektiva frågor och att inte 

låta våra värderingar eller åsikter påverka respondenterna eller studien. Bryman (2010) 

beskriver svårigheterna med att vara helt objektiv i en kvalitativ studie, men lyfter hur viktigt 

det är att vara medveten som forskaren om sin roll och sin inverkan på studien. Genom att 
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ramfaktorsteorin har genomsyrat hela arbetet, från frågeställningar och intervjufrågor till 

resultat och diskussion, anser vi att vi fått svar på och presenterat det som var syftet med 

studien, vilket enligt Trost (2010) styrker en studies validitet. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur fyra lärare i idrott och hälsa på gymnasiet 

uppfattar arbetet med formativ bedömning på de praktiska momenten i undervisningen och 

hur de uppfattar att formativ bedömning kan bidra till att utveckla elevernas lärande. Vi 

kommer här resonera kring vårt resultat och koppla samman det med den tidigare 

forskningen. Denna del av arbetet kommer att delas upp utifrån vår ramfaktorsteoretiska 

analysmodell där var och en av delarna i modellen kommer bearbetar under varsin rubrik som 

är kopplad till varsin frågeställning. Efter det kommer vi även diskutera resultatet utifrån vår 

ramfaktorsteoretiska analysmodell och hur resultatet i de olika delarna av modellen kan 

relateras till varandra. 

Faktorer 

När vi gör en överblick över resultatet på de faktorer som våra lärare lyfte, blir en 

övergripande tanke att de belyser fler och oftare begränsande faktorer än vad de gör med 

underlättande faktorer. En faktor som förekom ofta i svaren var otydligheten i vad det är som 

ska bedömas i ämnet. Denna problematik i formativ bedömning ligger i linje med den 

problematiken som flertalet forskare (Annerstedt & Larsson 2010, Seger 2014, Svennberg, 

Meckbach & Redelius 2014, Redelius & Hay 2012, Annerstedt 2002) presenterar runt 

problem i den allmänna bedömningspraktiken på praktiska moment i idrott och hälsa. Den del 

av denna problematik som Seger (2014) lyfter handlar om svårigheter att bedöma de olika 

värdeorden i kunskapskraven, vilket stämmer överens med den del av denna problematik som 

våra lärare lyfte som den som var det mest otydliga. De menade likt Seger (2014) att det är 

svårt att bedöma vad som är skillnaden i kunskapskraven mellan ”god rörelsekvalitet” och 

”med säkerhet och god rörelsekvalitet” eller till och med en ”rörelse av komplex karaktär” 

(Lgy11). Problematiken i bedömningspraktiken i ämnet sammanfattade vi som att alignment i 

ämnet inte fungerar fullständigt och Redelius och Hay (2012) samt Lopez-Pastor m.fl. (2013) 

menade att implementera formativ bedömning kunde vara en lösning på problemet. Utifrån att 

våra lärare uttryckte denna problematik även för att använda sig av formativ bedömning, 

menar vi att implementering av formativ bedömning i ämnet inte behöver vara lösningen för 
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att få bättre alignment i idrott och hälsa. Istället anser vi att det krävs tydligare kunskapskrav 

eller i alla fall tydligare förklaringar för vad som är skillnaden mellan de olika värdeorden i 

kunskapskraven. 

Hur eleverna på olika sätt påverkade den formativa bedömningspraktiken var också en 

faktor som förekom ofta på både begränsande och underlättande sätt enligt våra lärare. En del 

av detta som lärarna lyfte var att det var svårt att bedöma elever i klasser där det fanns stora 

kunskapsskillnader mellan eleverna. Detta är även något som Ní Chróinín och Cosgrave 

(2013) menar är svårt. De anser att det är svårt att anpassa en formativ undervisning efter 

stora nivåskillnader hos eleverna. En annan del som våra lärare uttryckte var att eleverna i 

många fall var helt ovetande över att läraren arbetade med formativ bedömning. Detta kan 

bero på det som Ridderlind (2010) lyfter att läraren inte vågar släppa taget om vissa delar i 

undervisningen och låta eleverna ta över lite av kontrollen. När lärarna inte vågar släppa 

kontrollen anser vi i enlighet med Black m.fl. (2003) att en formativ undervisning inte är 

möjlig, då eleverna inte kan ta lärandet i egna händer och delta i den formativa bedömningen. 

Däremot i de fall som lärarna vågar släppa kontrollen menar Black m.fl. (2003) att elevernas 

roll ändras och de går från att vara passiva mottagare till aktiva deltagare. Detta blir i enlighet 

med vad våra lärare menar händer när de har starka och motiverade elever, för då som en av 

våra lärare uttryckte det “... men då är det en helt annan situation” (Lärare 4). Ifall lärarna har 

starka elever som vår lärare uttryckte det, vågar lärarna i annan utsträckning lämna över 

ansvar till eleverna och det menar vi som sagt är viktigt för att en formativ miljö ska kunna bli 

genomförbar. 

En annan del som forskarna (Annerstedt & Larsson 2010, Svennberg, Meckbach & 

Redelius 2014) anser är viktig för att kunna arbeta på rätt sätt med sin bedömning är 

utbildning. Lärarna i vår studie hade alla någon form av utbildning om formativ bedömning. 

Dessa utbildningar hade respektive skolledning gett möjlighet till. Att skolledningen trycker 

på arbetet med formativ bedömning menade även Helmér (2014) i hans debattartikel. 

Däremot anser Helmér (2013) att formativ bedömning inte är bra och tycker det är dåligt att 

lärarna får en press på sig att använda sig av det från skolledningen genom utbildning. Utifrån 

att våra lärare ansåg att utbildning om formativ bedömning är bra och att forskarna Claes 

Annerstedt och Staffan Larsson (2010) samt Svennberg, Meckbach och Redelius (2014) 

förespråkar utbildning anser vi att fortsatt utbildning om formativ bedömning är att föredra för 

att möjliggöra att lärarna kan genomföra den formativa bedömningspraktik som de ger uttryck 

för att de vill. 
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Ní Chróinín och Cosgrave (2013) menar att skolledningen kan påverka den formativa 

bedömningspraktiken genom att stötta lärarna i form av tid och ge dem möjlighet att kunna 

testa fram sin formativa bedömningspraktik. Att tid är en faktor för att kunna genomföra 

formativ bedömning på praktiska moment i idrott och hälsa menar även våra lärare. Ifall mer 

tid fanns skulle genomförandet av det vara möjligt i större utsträckning, men som våra lärare 

uttryckte det så har läraryrket en stor omfattning och den tiden som krävs finns inte. Detta 

menar även Skolverket (2013) då de skriver att lärarnas arbetssituation är stressig och det är 

upp till rektorer och huvudmän att ge lärarna tid till att kunna lära sig och utvecklas. Även 

andra forskare lyfter också tiden som en faktor (Bennett 2011, Tolgfors 2014, Linde 2012). 

Däremot visar MacPhail och Halbert (2010) samt Black m.fl (2003) på exempel i deras 

studier, där lärarna som sett till att lägga ner tid för att utveckla en fungerande formativ 

bedömningspraktik i efterhand ser det som väl spenderad tid och att undervisningen gynnades 

av den formativa miljö som tiden hade skapat möjlighet för att genomföra. Att tid behövs för 

att kunna genomföra en formativ bedömningspraktik är det inget tvivel om och vi anser att det 

krävs att lärarna vågar och orkar lägga ner tiden som krävs samt att de får stöttning från 

skolledning för att de ska kunna utveckla en fungerande formativa bedömningspraktik. 

Traditioner av olika slag var en annan del av de begränsande faktorerna som våra 

lärare belyste. De menade att det fanns traditioner på skolor, bland eleverna samt hos kollegor 

som på olika sätt påverkade att genomförandet av formativ bedömning försvårades. Att 

skolkulturen är en faktor på bedömningspraktiken lyfte Svennberg, Meckbach och Redelius 

(2014) och Bennett (2011) menar att det största problemet med att implementera formativ 

bedömning i idrott och hälsa är att få det att fungera i det bedömningssystem som redan 

existerar i undervisningen. Bennett (2011) anser att bedömningspraktiken behövs göras om 

från grunden där formativ bedömning skulle bli en del av den. Detta påpekade även våra 

lärare då de menade att om möjligheten finns att utveckla en egen bedömningspraktik från 

grunden skulle detta vara till fördel för att kunna skapa en fungerande formativ miljö. En 

annan faktor som påverkar vilken bedömningspraktik som kan genomföras menar Svennberg, 

Meckbach och Redelius (2014) samt Linde (2012) är skolans faciliteter och tillgång till 

utrustning, vilket även våra lärare lyfte som en faktor som både kan underlätta och begränsa 

arbetet med formativ bedömning på praktiska moment i idrott och hälsa. Utifrån detta 

resonemang anser vi att ordentlig eftertanke krävs för att få till en fungerande formativ 

bedömningspraktik och i enlighet med vad Black m.fl. (2003) beskriver menar vi att utveckla 

och testa sig fram är att föredra framför a big “leap in the dark”. Detta för att inte förarga 

andra kollegor som menar att deras tradition fungerar och för att få eleverna att stegvis 
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anamma det formativa tänket och få dem att koppla bort de summativa förväntningarna ibland 

samt för att testa vilka strategier som passar i den skolas faciliteter som man som lärare jobbar 

i. 

Några faktorer som Annerstedt (2002) lyfte som även våra lärare menade finns i idrott 

och hälsa är stora elevgrupper och vilken tillgång till kollegor man har att diskutera sin 

formativa bedömningspraktik med. Detta är faktorer som man som lärare har svårt att 

påverka, men vi anser att även om små elevgrupper är att föredra är det värt att försöka 

implementera formativ bedömning på de större grupperna också. Vi menar även att om man 

har möjlighet att diskutera en formativ bedömningspraktik med kollegor så är detta att 

föredra, så länge de är kollegor som inte begränsar på grund av sitt traditionella arbetssätt. 

Formativa strategier 

Den formativa strategi som flest gånger lyftes av lärarna i vår studie att de använde sig av var 

feedback. Formativ feedback från läraren presenteras i tabell 1 som att den syftar till hur 

eleven når målen. Ní Chróinín och Cosgrave (2013) visade på att lärarna i deras studie gav 

feedback utifrån bedömningskriterierna vilket gör att det är en större chans att feedbacken kan 

användas i formativt syfte. Lärarna i vår studie pratade mycket om feedback i olika former, 

men det var få som gav uttryck för feedback som kan kopplas till att den var tydligt formativ, 

på det sätt som Ní Chróinín och Cosgraves (2013) lärare gjorde. Vissa svar upplevdes till och 

med som att de kan kopplas ihop med det som Helmér (2014) menade, att återkopplingen 

enbart blev positiv och inte gav eleverna något att använda för sin utveckling. Den frekvens 

på svar som var kopplade till feedback visar ändå på att våra lärare tänker i linje med Tolgfors 

(2014) som menar att feedback är en självklar del i praktiska moment i idrott och hälsa. Dock 

sättet som våra lärare uttryckte sig visar ändå på att den feedback som de gav uttryck för inte 

alltid är formativ på det sätt som Wiliam (2011) menar att en feedback bör vara för att vara 

formativ och möjliggöra att eleven närmar sig målen. För att eleven ska kunna komma närmre 

målen anser vi att det är nödvändigt att feedback eller återkoppling som läraren ger behöver 

vara tydligt grundad i vart eleven är kunskapsmässigt för tillfället och kan kopplas till de 

uppsatta målen för det praktiska momentet. Lärarna kanske behöver ännu mer utbildning runt 

formativ bedömning för att de ska kunna genomföra detta. 

Den andra strategin som lärarna gav uttryck för att använda sig av i ganska stor 

utsträckning på praktiska moment var att försöka synliggöra syftet med lektionen. Detta går 

att koppla ihop med den första strategin i tabell 1, att tydliggöra mål och kunskapskvaliteter. 

Denna strategi genomförs av lärarna och ska användas av klasskamraterna och eleven för att 
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ta reda på vart eleven är på väg. Våra lärare menade i likhet med Lundahl (2012) och 

Skolverket (2014) att det är viktigt för läraren att ha bestämt syftet med lektionen samt vad 

som ska bedömas och klara av att konkritisera och förmedla detta till eleverna. Detta menade 

även MacPhail och Halbert (2010) att deras lärare gav uttryck för. Seger (2014) skrev att 

lärarna i hennes studie hade använt sig av bedömningsmatriser vilket hade skapat en tydlig 

röd tråd, alignment, i ämnet, likt det som Lundahl (2012) menar att en bedömningsmatris kan 

göra. Våra lärare visade även på ett användande av bedömningsmatriser ibland och menade 

också då att de tyckte det fungera bra för att få en hjälp med att förmedla och diskutera 

kunskapskraven och målen med lektionerna och kursen. Vi anser att våra lärare ger uttryck för 

att vara på god väg mot att tydliggöra mål och kunskapskvaliteter för eleverna och förklara 

syftet med kursen eller lektionerna och vad som ska bedömas i dem, utifrån den problematik 

som finns i bedömningen. Ett ännu tydligare och mer frekvent arbete med 

bedömningsmatriser anser vi skulle vara att föredra för att skapa ännu tydligare alignment i 

ämnet och på det sättet möjliggöra en utveckling av elevernas lärande. 

En annan viktig del som vissa av våra lärare lyfte var att förklara vad syftet är med att 

jobba för att utveckla lärandet. De menade likt processerna i tabell 1 som Wiliam (2011) tagit 

fram att förklara att det är en kunskapsutveckling som är primärt och förklara för eleverna att 

de behöver veta hur de ligger till jämfört med målen och hur de ska ta sig dit. För att eleverna 

ska kunna utveckla sitt lärande är det viktigt att de vet om dessa processer i undervisningen 

och att de har processerna i baktanke under lektionen. Vi skulle vilja se att fler av de 

intervjuade lärarna menade att de förklarade för eleverna att det handlade om denna 

kunskapsutveckling och att utveckla sitt eget lärande, för att de ska kunna utveckla en 

formativ bedömningspraktik på praktiska moment i idrott och hälsa. 

Lärarna i vår studie lyfte få tekniker som kan kopplas till den formativa strategin att 

skapa tydliga tecken på lärande, som syns i tabell 1 som det som läraren gör för att visa vart 

eleven är nu. De enda de lyfte var att en av lärarna hade vid ett tillfälle valt att låta eleverna 

filma varandra för att möjliggöra kamrat- och självbedömning och två av lärarna menade att 

de ibland försökte dokumentera under lektionen för att ha något att bygga sin egen feedback 

runt. Men förutom detta gav lärarna inte uttryck för något annat som kan kopplas till strategin 

att skapa tydliga tecken på lärande och detta kan diskuteras om våra lärare likt Tolgfors 

(2014) anser att elevernas rörelser under praktiska moment i sig är tydliga tecken på lärande. 

MacPhail och Halbert (2010) lyfter att lärarna i deras studie försökt börja använda 

kamrat- och självbedömning i större utsträckning än innan och att de ansåg att dessa tekniker 

hade fungerat väl i deras undervisning, där de menar att kamratbedömning likt Lundahl 
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(2012) var bra för det tillät deras elever inse vad de gjorde bra och hur de kunde utvecklas. 

Endast en av våra lärare uttryckte användandet av kamratbedömning som kan kopplas till 

strategin att göra eleverna till resurser för varandra och även detta kan gå att diskutera om det 

går att koppla samman med det som Tolgfors (2014) menar att det kan ses som självklart att 

en viss kamratbedömning sker i idrott och hälsa då mycket av de praktiska momenten sker i 

lag eller grupp och att detta leder till att lärarna inte ens tänker på kamratbedömning som en 

formativ strategi. Det var däremot fler gånger som våra lärare uttryckte att de använde sig av 

självbedömning eller liknande tekniker som syftar till strategin att eleverna ska ta lärandet i 

egna händer. De lärarna tyckte likt Annerstedt (2002) och lärarna i MacPhail och Halberts 

(2010) studie att självbedömning ger en positiv effekt för eleverna. Lundahl (2012) menar att 

lärarna ska få eleverna att ta lärandet i egna händer, men att det är eleverna som själva bär 

ansvar för sitt eget lärande. Eleverna i MacPhail och Halberts (2010) studie uppskattade att de 

fick ta lärandet i egna händer. Lärarna i vår studie ansåg att om en lärare får till en formativ 

miljö kan eleverna bli självmedvetna och delaktiga i sitt lärande, dock så nämnde ingen av 

dem något om eleverna uppskattade detta. Att få eleverna att använda varandra samt att få 

dem att bli medvetna och ta lärandet i deras egna händer anser vi är centrala delar i en 

formativ bedömningspraktik i idrott och hälsa på praktiska moment. Eleverna kan vara starka 

verktyg för varandra och när eleverna själva börjar fundera över deras lärande i ämnet kan det 

ge nya möjligheter för dem att utveckla deras lärande. 

Elevernas lärande 

Alla lärarna i vår studie uppfattar att formativ bedömning bidrar positivt till elevernas lärande. 

Dock så kunde vi enbart urskilja fyra effekter av formativ bedömning som bidrar till elevernas 

lärande i lärarnas svar. 

En av effekterna som våra lärare lyfte var att formativ bedömning kan ge en tydlighet i 

ämnet som hjälper eleverna att få syn på sin egen utveckling och genom det bidra till 

elevernas lärande. Detta i likhet med det som MacPhail och Halbert (2010) visar i sin studie 

att deras lärare påtala att eleverna uppskattade tydligheten som formativ bedömning gav 

ämnet då de kunde fokusera på målen och detta ledde till att de visste vad de gjorde under 

lektionen. Våra lärare påpeka även att tydligheten som kommer från formativ bedömning 

förutom att det låter eleverna veta vad syftet är och bidra till att eleverna kan fokusera på 

målen även bidrar till att visa för eleverna vad det är de ska bedömas på. Lundahl (2012) 

lyfter också detta då han menar att efter att läraren bestämt vad syftet är kan hen tydliggöra 

detta för eleverna och avgöra hur detta ska undervisas och bedömas. 
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Våra lärare menade även att lyfta lågpresterande elever var en positiv effekt av 

formativ bedömning på praktiska moment i idrott och hälsa. De menade att lågpresterande 

elever kunde med hjälp av formativ bedömning utgå ifrån sig själv och få en ny start i ämnet. 

Detta kan vara en del av det som MacPhail och Halbert (2010) lyfter att de anser det behövs 

mer forskning om formativ bedömning har samma effekt på alla typer av elever, där bidraget 

vi kan ge från våra lärare är att formativ bedömning har en positiv effekt på lågpresterande 

elever. 

För att uppfylla ett livslångt lärande i skolan anser Lundahl (2012) att det krävs 

självbedömning och att eleverna har en förmåga till självständigt lärande. Detta menar även 

våra lärare att formativ bedömning kan bidra till då de påpekar att en del av det som är bra 

med formativ bedömning är att det påvisar att lärandet aldrig är klart. Formativ bedömning 

kan hjälpa eleverna att få en förståelse för ett livslångt lärande där de fortsätter att reflektera 

över och träna på sin hälsa och fysiska aktivitet även efter deras skoltid. 

Lärare som arbetar med formativ bedömning är enligt Helmér (2014) för naiva för att 

inse att formativ bedömning inte alls leder till att eleverna får motivation och att det skapar 

aktivitet utan att eleverna enbart blir passiva mottagare. Utifrån vårt resultat där lärarna 

påvisar att elevernas motivation i ämnet och rörelseglädje ökar motsäger den kritik som 

Helmér (2014) lyfter mot formativ bedömning. 

Ramfaktorsteoretisk diskussion 

Genomgående för arbetet har varit den ramfaktorsteoretiska utgångspunkten. Denna 

utgångspunkt samt vår ramfaktorsteoretiska analysmodell ger oss förutom ett sätt att analysera 

våra lärares svar även möjlighet till att diskutera hur deras svar kring uppfattningar om 

faktorer, formativa strategier och elevernas lärande kan relatera och påverka varandra. Utifrån 

figur 2 vill vi diskutera hur de begränsande och underlättande faktorerna styr vilka formativa 

strategier som lärarna använder och till slut hur dessa formativa strategier påverkar lärarnas 

uppfattning om hur formativ bedömning bidrar till elevernas lärande. 

En första tanke vi får utifrån vår resultatdiskussion med kopplingar till den tidigare 

forskningen är att vår forskning kring formativ bedömning likt den forskningen presenterad i 

bakgrunden lyfter begränsande faktorer och problem med bedömning i idrott och hälsa i större 

utsträckning än faktorer som underlättar. Med formativ bedömningen runt praktiska moment i 

idrott och hälsa finns det begränsande faktorer som inte finns i de mer teoretiska ämnena 

enligt våra lärare, vilka försvårar arbetet. Dessa faktorer är till exempel otydlighet i vad det är 
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som ska bedömas i de praktiska momenten, traditioner runt undervisning och bedömning i 

ämnet samt skolans förutsättningar i form av lokaler och utrustning. 

Denna snedfördelning till fördel för de begränsande faktorerna avspeglar sig även i att 

lärarna visar i sina svar svårigheter att komma på och uttrycka särskilt många fall där de 

använder sig av formativa tekniker och strategier. Som påvisat i vår resultatdel fanns alla de 

formativa strategierna presenterade i tabell 1 med i lärarnas svar, men det var inte i särskild 

stor utsträckning och utifrån deras svar blir vi även tveksamma om vissa av deras svar kring 

formativa strategier verkligen gav en formativ effekt. De två formativa strategier som lärarna i 

vår studie beskrev mest var framåtsyftande feedback och att synliggöra syftet, mål och 

kunskapskvaliteter. Utifrån de beskrivna faktorerna kan detta ses som ett försök till att komma 

över den begränsande faktor otydlighet i vad som ska bedömas, genom att försöka tydliggöra 

och synliggöra syftet med lektionerna för eleverna och genom feedback fortsätta detta arbete. 

Men då alla våra lärare återkommande kom tillbaka till den begränsande faktorn kan det 

diskuteras om otydligheten runt vad som ska bedömas i ämnet är för stor och dessa försök till 

att synliggöra mål och ha feedback som blir framåtsyftande som de flera gånger ger uttryck 

för ändå inte får möjlighet att fylla ut sitt syfte fullt ut. Vi beskrev även i resultatdiskussion att 

faktorn elevernas påverkan där en del av den är att eleverna är ovetande om att den formativa 

bedömningen sker kan kopplas till att lärarna inte vågar släppa taget om deras 

bedömningspraktik. Att lärarna inte vågar släppa taget syns även i de formativa strategierna 

där de strategier där eleven är den som är aktiv gavs uttryck för i liten omfattning i lärarnas 

svar. Kamratbedömning lyftes endast av en av lärarna vid två enstaka tillfällen och 

självbedömning och att eleverna ska ta lärandet i egna händer förekom inte särskilt 

omfattande heller, vilket alltså kan visa på att lärarna inte vågar släppa taget om bedömningen 

och låta eleverna själva ta lärandet i egna händer.  

Vilka strategier som lärarna använder sig av och anser fungerar väl avspeglar sig även 

i hur de uppfattar att formativ bedömning bidrar till elevernas lärande. Att lärarna inte gav 

uttryck för särskilt många formativa strategier visar sig även att de har svårt för att formulera 

flera olika sätt som de uppfattar att formativ bedömning bidrar till elevernas lärande i 

praktiska moment. Alla lärarna anser att formativ bedömning bidrar positivt, men de har ändå 

svårt att formulera på vilket sätt det bidrar. Detta kan återigen vara ett tecken för att de 

begränsande faktorerna påverkar. Men vi kan ändå se en del kopplingar mellan de strategier 

som belystes och de sätt lärarna mena att formativ bedömning bidrar till lärandet. Den 

strategin som lyftes mest av lärarna var som sagt feedback, vilket vi kan koppla ihop med att 

lärarna svarade att bidragande effekter av formativ bedömning är att lyfta eleverna och skapa 
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motivation och rörelseglädje. Genom den formativa feedbacken går det alltså att lyfta 

lågpresterande elever och skapa motivation och rörelseglädje, vilket bidrar till elevernas 

lärande. Lärarna uppfattar även att formativ bedömning bidrar till elevernas lärande genom att 

skapa en tydlighet. Denna effekt går att koppla ihop med att lärarna arbetade med att 

synliggöra syftet med lektionen. Genom att jobba med att synliggöra och tydliggöra mål blir 

ämnet tydligare för eleverna så de kan få syn på sitt lärande och genom det utvecklas. Den 

sista effekten av formativ bedömning som lärarna lyfte var att eleverna kunde få en förståelse 

för livslångt lärande, vilket kan vara en effekt av att eleverna tar lärandet i egna händer. Då 

kan eleverna reflektera över sitt lärande och därmed sin hälsa över en längre tid på grund av 

att de ser på kunskap som att det är ständigt utvecklingsbart. 

Slutsatser 
Syftet med denna studie var att undersöka hur fyra gymnasielärare i idrott och hälsa uppfattar 

arbetet med formativ bedömning på praktiska moment i idrott och hälsa. Vi var intresserade 

av vilka faktorer de uppfattar kan vara begränsande och underlättande för arbetet med 

formativ bedömning samt vilka formativa strategier de använder sig av och hur lärarna 

uppfattar att den formativa bedömning bidrar till elevernas lärande. 

Vårt resultat visar att lärarna uppfattar fler begränsande än underlättande faktorer samt 

att faktorer så som otydligheten i vad som ska bedömas och traditioner i undervisning och 

bedömning är begränsande faktorer som lärarna återkommer till. Angående vilka formativa 

strategier våra lärare redogjorde för, visar vårt resultat att lärarna hade svårare att uttryckligen 

säga vilka formativa strategier de använder sig av, men det som var mest frekvent 

återkommande i svaren var feedback. Lärarnas uppfattningar om hur formativ bedömning på 

praktiska moment i idrott och hälsa bidrar till att utveckla elevernas lärande visar vi på att de 

även här har svårt att uttrycka hur den kan bidra, men exempel på det är lyfta eleverna samt 

förståelse för ett livslångt lärande. 

Likt flera av de forskare som vi presenterad i vår bakgrund samt lärarna i vår studie är 

vi positiva till effekterna av formativ bedömning. Dock anser vi utifrån resultatet i vår studie 

och diskussionen ovan att det är svårt att implementera formativ bedömning fullständigt och 

få en fungerande formativ bedömningspraktik på praktiska moment i ämnet idrott och hälsa 

på gymnasiet. Detta delvis på grund av de övervägande begränsande faktorerna som 

otydligheten i vad det är som ska bedömas och traditioner i undervisning och bedömning. 

Dock menar vi ifall skolor och lärare i idrott och hälsa skulle få tid på sig att utveckla sitt 
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arbete med formativ bedömning likt Boråsprojekten kanske det skulle vara möjligt att 

överbrygga dessa begränsande faktorer och få en fungerande formativ bedömningspraktik 

kring de praktiska momenten i idrott och hälsa. 

Vidare forskning 

Formativ bedömning har varit aktuellt i svensk skola de senaste åren efter att Black och 

Wiliam presenterade sin omfattande studie och fick stort genomslag. Trots detta finns det 

relativt lite forskning gjord om formativ bedömning på praktiska moment i idrott och hälsa. 

Ní Chróinín och Cosgrave (2013) samt MacPhail och Halbert (2010) visar på att lärare och 

elever i deras studie på Irland uppfattar att de har lyckats implementera formativ bedömning i 

idrott och hälsa på ett väl fungerande sätt. Vi anser att mer forskning behöver genomföras i 

området för att få möjliggöra en omfattande bild av vilka formativa strategier och tekniker 

som fungerar specifikt på praktiska moment i idrott och hälsa. Vi menar även att det finns ett 

behov av liknande litteratur som Wiliam (2011) och Lundahl (2012), men med en inriktning 

på hur formativ bedömning kan genomföras i idrott och hälsa, där fokusering sker på 

praktiska momenten i ämnet. Detta för att underlätta att fler lärare i idrott och hälsa ska kunna 

få en fungerande formativ bedömningspraktik. 
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Bilagor 
Bilaga A 

Hej! 

Vi är två studenter från Örebro universitet som just nu skriver vårt examensarbete i idrott och 

hälsa. Vår uppsats är riktad mot formativ bedömning i idrott och hälsa på gymnasiet och 

främst med fokus på möjligheter eller svårigheter med formativ bedömning på de praktiska 

momenten i undervisningen och i så fall vilka metoder som kan användas för att genomföra 

det. Jobbar du med formativ bedömning på något sätt runt de praktiska delarna, vill vi gärna 

höra dina tankar kring detta. 

 

Vi har tänkt genomföra intervjuer (som kommer spelas in för att underlätta framställning av 

dem) med ett visst antal lärare i idrott och hälsa som varar ca 30 minuter. Du och din skolas 

identitet kommer självklart vara konfidentiella i vår studie. Våra intervjuer är tänkta att starta 

från och med onsdagen den 26 november och om ni har möjlighet att träffa oss så snart som 

möjligt efter det datumet vore det bra. Vi är flexibla och kan anpassa oss efter dig gällande 

var och när intervjuerna sker under dagen. Om du är intresserad av att hjälpa oss i vår uppsats 

vore vi väldigt tacksamma. 

 

Om du har några kollegor på din eller annan gymnasieskola som du tror skulle kunna vara 

intresserad av att hjälpa oss eller om du har några frågor får du gärna höra av dig. 

 

Oscar Hasslekvist              Anton Karlsson 

073*******                             073******* 

...@hotmail.com            ...@studentmail.oru.se 

 

Om ni har några frågor till vår handledare: 

 

Mattias Johansson               ...@oru.se 

 

Med vänliga hälsningar, 

Oscar och Anton 
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Bilaga B 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

1. Hur gammal är du?     

2. Vilken utbildning har du? 

3. När tog du examen? 

4. I vilka ämnen undervisar du?     

5. Hur många timmar i veckan undervisar du i Idrott och hälsa? 

6. Hur många lärare i idrott och hälsa är ni i ditt arbetslag/på din skola? 

7. Har du fått någon fortbildning/utbildning om formativ bedömning? 

 

Underlättande och begränsande faktorer för formativ bedömning: 

1. Vad betyder summativ bedömning för dig? 

2. Vad betyder formativ bedömning för dig? 

3. Vad är syftet med bedömning för dig? 

4. Hur är din inställning till formativ bedömning? 

5. Hur upplever du att eleverna ställer sig till formativ bedömning? 

6. Í din undervisning i praktiska moment kan du se några hinder för att använda dig av 

formativ bedömning?  

7. Í din undervisning i praktiska moment kan du se några underlättande faktorer för att 

använda dig av formativ bedömning?  

8. Hur upplever du det att arbeta med formativ bedömning i ditt/dina andra ämne i 

jämförelse med de praktiska momenten i idrott och hälsa? 

9. Upplever du det är lättare att använda formativ bedömning på vissa praktiska moment 

jämfört med andra? 

 

Formativa strategier: 

1. Vilka strategier använder du dig av på de praktiska momenten i idrott och hälsa för att 

arbeta formativt? 

2. Diskuterar ni de formativa strategierna något mellan lärare i idrott och hälsa i ditt 

arbetslag/på din skola? 

3. Upplever du att eleverna förstår hur de formativa strategierna genomförs? 
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4. Upplever du att eleverna förstår varför de formativa strategierna genomförs? 

 

Elevernas lärande: 

1. Anser du att formativ bedömning på de praktiska momenten bidrar till utveckla 

elevernas lärande i ämnet? - Varför, varför inte? 

2. Anser du att mer formativ bedömning på de praktiska momenten i ämnet skulle kunna 

bidra mer till elevernas lärande? - Varför, varför inte? 

3. Hur upplever du att elevernas lärande utvecklas med hjälp av formativ bedömning i 

ditt/dina andra ämne/n om du jämför med de praktiska momenten i idrott och hälsa? 

4. Har du något du vill tillägga om det vi pratat? 


