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Sammanfattning 
 
Det övergripande syftet med den här studien är att utifrån en fenomenografisk ansats 
undersöka hur lärare i Idrott och hälsa uppfattar och upplever fenomenet formativ bedömning. 
Vi vill vidare undersöka om det finns variationer i dessa uppfattningar samt om lärare i Idrott 
och hälsa upplever att formativ bedömning är något som påverkar och har betydelse för 
eleverna. Utifrån detta syfte ställdes fyra stycken frågor: Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa 
fenomenet formativ bedömning? Hur upplever lärare arbetet med formativ bedömning? Vilka 
är lärarnas erfarenheter och uppfattningar om formativa processer, som återkoppling, 
kamratbedömning och självbedömning för elevernas lärande? och hur uppfattar lärare att 
formativ bedömning påverkar eleverna?  
   Undersökningen använde sig av kvalitativa intervjuer med en halvstrukturerad 
intervjuguide. Intervjuerna transkriberades och presenterades med hjälp av tretton kategorier i 
resultatet. I resultatet räknas samtliga citat som likvärdiga, där ingen har större betydelse än 
den andra.  
   Resultaten visar att det finns skillnader och variationer i hur idrottslärare uppfattar 
fenomenet formativ bedömning. Dock förknippar de flesta lärare fenomenet med feedback 
från läraren. De anser att det finns fördelar med att arbeta formativt, genom att eleverna får 
förståelse, att det skapar medvetenhet och att eleverna tar ett större ansvar för sitt lärande. 
Samtidigt upplever idrottslärarna att de har svårt att applicera det i verkligheten, då de menar 
på att faktorer som bland annat gruppsammansättning, mognad, självinsikt och tidsbrist 
försvårar användandet utav det.  
 
 
Nyckelord: Formativ bedömning, Feedback, Återkoppling, Kamratbedömning, 
Självbedömning, Idrott och hälsa, Fenomenografi  
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1. Inledning 
 
Denna undersökning är en fenomenografisk studie om hur idrottslärare upplever fenomenet 
formativ bedömning. Vi har upplevt att formativ bedömning är något som är relativt nytt och 
att just den bedömningsformen ska ha en positiv effekt på eleverna. Samtidigt har vi upplevt 
att finns det oklarheter i vad formativ bedömning innebär. Intresset för att forska kring detta 
ämne väcktes utifrån en undersökning som gjordes tidigare under vår utbildning. Vi 
undersökte då arbetsmetoden ”Two stars and a wish” som ses som en arbetsmodell inom 
formativ bedömning och som synliggör elevernas lärande (Lundahl, 2012, s.138-139). 
Undersökningen genomfördes på en grupp elever på gymnasiesärskolan. Resultaten i denna 
undersökning var väldigt positiv, där vi kunde urskilja stora förbättringar i hur de bedömde 
andras och sina egna arbeten, samt hur slutprodukten förbättrades (Eriksson och Holm, 2014-
01-15) 
   Uppdelningen av denna studie har gjorts genom att vi ansvarat för fyra stycken lärare var, 
varje författare har ansvarat för fyra intervjuer, fyra transkriberingar samt presenterat och 
analyserat resultaten. Anledningen till att lärarna presenteras med siffror är för att klargöra 
vem som gjort vad. Peter har ansvarat för lärare 1 till 4 och Johan för lärare 5 till 8, all övrig 
text har vi båda skrivit tillsammans. Anledningen till att uppsatsen inte delats upp i delstudier 
i resultat och analys, är för att lärarnas upplevelser var likartade, det upplevdes då som mer 
intressant att sammanställa dessa i gemensamma kategorier. Syftet med det horisontala 
systemet inom den fenomonografiska analysen är att inte värdera citaten som mer eller 
mindre innehållsrikt. Anledningen till att vi fokuserar studien på enbart lärare och inte ägnar 
oss åt elevernas upplevelser är för att skapa en bredare och mer innehållsrik empiri av lärarnas 
uppfattningar.  
   Med denna studie är vårt främsta mål att finna hur idrottslärare upplever arbetet med 
formativ bedömning, som kan hjälpa oss i vårt framtida yrke. Eftersom vi båda är blivande 
lärare i Idrott och hälsa så är viljan med denna studie att skapa ett tillägg i forskningen kring 
formativ bedömning genom att undersöka idrottslärare uppfattningar och upplevelser om 
fenomenet. Då vi anser att det saknas relevant forskning inom ämnet. Detta är även intressant 
att undersöka eftersom den tidigare forskningen grundar sig mer på de teoretiska ämnena och 
Idrott och hälsa sammanfattas som ett mer praktiskt ämne. 
 
Vi vill slutligen tacka de intervjuade lärarna i studien för att de tog sig tid till att medverka. 
Vill även tacka vår handledare Åsa Arketeg.   



	   6	  

2. Bakgrund 
 
Enligt den senaste PISA-rapporten från 2013 har svenska 15-åringars resultat sjunkit 
dramatiskt de senaste åren. De största kunskapsförsämringarna har skett inom matematik, 
naturvetenskap och läsförståelse. Det är främst de lågpresterande eleverna som får allt sämre 
läsförståelse (Skolverket, 2013, s.1). Under politiska debatter som rör skolverksamheter idag 
menar man på att skolan varit för otydlig i vad eleverna ska ha uppnått efter avslutade studier. 
Därför har det blivit angeläget med en reformation av de tidigare betygssystemen för att öka 
chanserna till en likvärdig bedömning av eleverna med tydligare kunskaps- och kursplansmål 
(Vlachos, 2013, s.1). 
   Det finns även åsikter om att allt fler skolor utgår utifrån ett marknadstänkande, där statusen 
av skolan med elever som presenterar toppbetyg är det enda måttet på framgång. Detta 
resulterar i att lågpresterande elever med stora behov av resurser straffas och nekas tillträde i 
vissa skolor (Westling, 2013). För att ta kunna utreda vad som varit en avgörande faktor till 
att dagens elever presterar allt sämre i skolan, behöver vi gå tillbaka i vår historia och se vad 
som förändrats. 
   1500–talet har en viktig plats i den svenska skolans historia, där och då blev bedömningen 
ett viktigt redskap till att skapa ett urval bland elever, genom meriter. Mellan 1500 till 1800-
talet dominerade examinationsformen, vilket ansågs vara den lämpligaste metoden för att 
undersöka kunskaper bland elever i den tidigmoderna skolan. Denna form av bedömning 
definieras idag till att vara den summativa bedömningen. Denna form av bedömning var väl 
förknippad med latinskolor (de första läroverken), där språket var i centrum och syftet var att 
”etsa fast” språket genom att ge alla ting ord och sen strukturera orden efter regler. Detta var 
något som fokuserade på ett utantillkunnande (Lundahl, 2007, s.51-54).  
   Under 1800-talet då det svenska samhället övergick från ett jordbrukssamhälle till ett 
modernt industrisamhälle, införde skolorna skriftliga, kvantitativa prov. Detta var ett försök 
till att urskilja de individer som ansågs mest kunniga och var bäst lämpade att arbeta inom 
industrin (Korp, 2011, s.20). Fram till början av 1900-talet var det lärarna själva som 
utvecklade rutiner vid examinationer och testade elevernas kunskaper utifrån vad man ansåg 
vara den bästa formen. Under detta skifte fick Sverige en massutbildning, detta medförde att 
en enhetsskola med centrala och standardprov infördes, där lärarna insåg att objektiva betyg 
gjorde att de slapp påstötningar från föräldrar (Lundahl, 2007, s.56).  
   Under 1900-talet utgick samhället från att varje individ hade en inneboende intelligens och 
denna intelligens gick att mäta. Den individualistiska synen dominerade utbildningen i 
västvärlden och man ansåg att olika individer var ämnade för olika arbeten i samhället (Korp, 
2011, s.23). I början av 1949 infördes centrala prov för gymnasieskolorna och standardiserade 
prov för folkskolan. Detta var den första formen av bedömning som samtliga lärare följde 
med styrning från staten, ett sätt att se på bedömningen objektivt (Lundahl, 2007, s.56). 
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Vidare så ansåg man att framgången och effektivitet inom industrin skulle överföras till 
utbildningssamhället, där skolverksamhet i början på 1990-talet gått från regelstyrd till att bli 
dagens mål- och resultatstyrda skola med införandet av läroplaner och kursplaner med 
målrelaterade betygssystem. Det som kommit att kallas en decentralisering av 
skolverksamheten (Andersson, 2002, s.156).  
   Det var inte förrän mitten av 1990-talet som man började diskutera kunskapsbedömningar 
som utvärderingsinstrument och pedagogiska redskap (Pettersson, 2007, s.61). Idag lyfter 
forskare och pedagoger fram ett arbetssätt som syftar till att göra eleven mer involverad i 
bedömningsprocessen, där man använder begreppet formativ bedömning. Korp nämner (2011, 
s.14) i Kunskapsbedömning. – vad, hur och varför, att formativ bedömning fokuserar på det 
kognitiva antagandet att individer har en inneboende drift att söka kunskap utifrån förståelse 
och sammanhang.  
   Begreppet formativ bedömning började användas 1967 för att beskriva ”den fortgående 
förbättringen av utvecklingsplanen” (Wiliam, 2013, s.49). Vilket presenteras i Att följa 
lärande – formativ bedömning i praktiken. Under de tjugo nästkommande åren fortsatte man 
göra studier inom den kognitivt styrda undervisningen. Detta blev upptakten till hur forskare 
och personer inom skolverksamheten valde att tolka begreppet. ”Formativ bedömning är en 
bedömning läraren gör under själva undervisningsprocessen – alltså innan ett 
undervisningsmoment är avslutat” (Skolverket, 2012). För att det ska räknas som en form av 
formativ bedömning så måste det finnas ett mål dit eleven ska nå (Jönsson, 2013, s.15-17). 
Enligt Wiliam (2013, s.53) finns det ett flertal definitioner och modifikationer av begreppet 
formativ bedömning. Detta har då lett till att ”termen formativ bedömning numera oftare 
används för att referera till en viss typ av bedömningsinstrument än till en process genom 
vilken undervisningen kan förbättras” (Wiliam, 2013, s.53).  
   Forskarna Black och Wiliam (Skolverket, 2010, s.2), skrev i slutet av 90-talet en 
uppmärksammad studie, där resultaten visade på att formativ bedömning ökar lärandet. 
Betygen som summativ bedömning är för lärare ett sätt att tala om hur väl eleven tagit till sig 
innehållet i kursen eller ämnet. För eleven själv kan ett betyg öppna dörrar för vidare studier 
eller enbart fungera som motivationsfaktor. Men för somliga elever kan dessa verka i motsatt 
riktning och skapa ett utanförskap. Genom att involvera eleven i bedömningsprocessen får 
man större chans att skapa ett lärandeinnehåll kring bedömningen där eleven själv kan 
bedöma sin kunskapsutveckling (Gerrevall, 2008, s.93). Detta blir då ett sätt för lärare att 
arbeta med en formativ bedömning.  
   Under senare år har Black och Wiliam (2009, s.8) arbetat fram några nyckelstrategier som 
blir viktiga när man arbetar med formativ bedömning. En av dessa strategier är just att ”ge 
återkoppling som för de lärande framåt” (Ibid).  
   I Lgr11 och Gy11 (2011, s.9) redogörs för att eleven ska kunna bedöma och ta ett större 
ansvar för sitt lärande och sitt resultat men även kunna reflektera över sitt eget lärande.  
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De båda läroplanerna nämner också att lärarna ska ge varje elev fortlöpande information om 
deras framgångar och utvecklingsbehov (Ibid., s.15). För att uppnå dessa resultat hos 
eleverna, kan då lärare använda ett arbetssätt inom formativ bedömning (Lundahl, 2012, 
s.11).  
 Lundahl (2012, s. 129) menar att ”formativ bedömning ska göras ofta och när eleverna sitter 
med problem eftersom formativ bedömning är som mest effektiv när den sker kontinuerligt, 
timme efter timme, dag efter dag eller vecka efter vecka”. Finns det möjlighet att arbeta på det 
sättet i ämnet Idrott och hälsa? Om så är fallet, hur upplevs då den formativa bedömningen av 
lärarna?  
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3. Litteraturöversikt 
 
Detta avsnitt inleds med att presentera övergripande forskning inom fenomenet formativ 
bedömning. Denna forskning leder oss in på begrepp som blir centrala för studien.  

3.1 Tidigare forskning 
I Formative assessment and the contemporary classroom: Synergies and tensions between 
research and practice presenterar Louis Volante och Danielle Beckett (2011) en 
undersökning över hur 20 stycken lärare uppfattar användningen av formativ bedömning. I 
studien påvisas det att fyra stycken strategier inom formativ bedömning har en direkt 
påverkan på elevers lärande och prestation. Författaren skriver att Feedback/återkoppling, 
självbedömning, kamratbedömning och olika frågetekniker har en positiv inverkan och kan 
tillsammans med den summativa bedömningen fördubbla elevers lärande. 
   Vidare skriver Lundahl (2012, s.127, 138, 152) om dessa strategier i Bedömning för 
lärande. Författaren menar att kärnan i formativ bedömning är feedback, där 
kamratbedömning och självbedömning främjar lärandet genom att det skapar en kognitiv 
förstärkning av sitt eget lärande. 
   Även Jönsson (2013, s.87, 109, 123) menar i Lärande bedömning att feedback (författare 
använder ordet återkoppling), kamratbedömning/kamratrespons och 
självbedömning/självreglering är delar i bedömningen. 
   I en liknande studie presenterar Black och Wiliam (2009, s.8) i artikeln Developing the 
theory of formative assessment, fem nyckelstrategier som kan användas av både lärare och 
forskare vid diskussionen av formativ bedömning. Dessa strategier är att: Klargöra, delge och 
förstå lärandemål och kriterier för framsteg, genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och 
inlärningsuppgifter som tar fram belägg för lärande. Detta når man genom feedback som för 
lärandet framåt, samt att få eleverna till att bli läranderesurser för varandra och motivera dem 
till att äga sitt eget lärande. 
   Detta visar att forskare presenterar liknande slutsatser och menar att formativ bedömning 
nås genom feedback, kamratbedömning och självbedömning så kommer därför dessa 
strategier presenteras vidare i en tematiskt ordnad översikt. 

3.1.1 Summativ- och formativ bedömning 
För att förstå vad summativ- respektive formativ bedömning handlar om, behöver man ha i 
åtanke att bedömningsmetoderna inte behöver skilja sig åt. Utan att det handlar mer om den 
uppfattning som läraren skapar efter bedömningen, så att den hjälper elevenen till 
vidareutveckling (Jönsson, 2013, s.170). Det blir viktigt att poängtera att formativ och 
summativ bedömning inte behöver ställas mot varandra med tanke på att de har olika syften 
utan istället få läraren att förstå hur det ska användas (Taras, 2009, s.60).  
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   Summativ bedömning är en form av bedömning som summerar och sammanfattar resultat. 
Den används ofta som ett resultat på hur elever klarat av kriterier eller krav som är uppsatta, 
till exempel i de olika kursplanerna. Denna form av bedömning fungerar som en utvärdering i 
efterhand (bedömning av lärandet), vilket kan leda till hur resurser ska fördelas i framtiden 
(Lundahl, 2012, s.11).  
   Formativ bedömning är en bedömning som syftar till att forma och påverka eleverna längs 
vägen och utveckla elevernas kunskap. Samtidigt förbättras lärarnas undervisning under 
processen då eleverna lär sig. Det fungerar som ett underlag för bedömning och utveckling 
under tid, (bedömning för lärandet) (Lundahl, 2012, s.11). Jönsson (2013, s.15) skriver till 
exempel att resultat vid ett speciellt tillfälle kan användas som utgångspunkt och 
lägesbeskrivning för läraren och utifrån det hjälpa eleven framåt. Samtidigt menar Wynne och 
James (1997, s.367, 377) att skillnader mellan formativ och summativ bedömning skapat 
problematik bland lärare, där de får svårt att uppfatta skillnader mellan begreppen för elevens 
eget arbete. Vidare menar de att summativ och formativ bedömning kan relateras till varandra 
eftersom de delar liknande kriterier för vad begreppen skapar och att förväntningarna stämmer 
överens med dess positiva resultat.   
   I artikeln Summative assesment: the missing link for formative assessment, menar Taras 
(2009, s.65) på att det blir viktigt ha en klar bild över vad definitionen formativ bedömning 
innefattar för att kunna ställa denna bedömningsform i relation till den summativa 
bedömningen.  
   I studien Assesement and classroom learning, vilken grundar sig på cirka 250 artiklar visas 
att formativ bedömning har en dubbelt så stor påverkan på elevernas lärande genom att 
eleverna fick en större förståelse för kunskapsmålen och bedömningskriterierna (Black, 
Wiliam, 1998, s.10). Artikeln har dock stött på kritik då det menas åttiotre procent av 
resultatet grundar sig på specialpedagogik och elever med handikapp och därför inte kan ses 
som något generellt för alla elever (Dunn, Mulvenon, 2009, s.5). Vidare får Black och Wiliam 
i sin studie kritik för att de inte diskuterar sambanden med hur deras teoretiska metoder 
fungerar i praktiken. I ett liknande fall får de kritik för att inte den teoretiska pedagogikens 
sammanhang diskuteras i relation med framgångarna med bedömning för lärandet. Black och 
Wiliam svarade på detta genom att säga att deras klassrumsinsatser hade som syfte att 
förbättra lärandet i skolan och inte skapa en teori över begreppet (Taras, 2009, s.60). Danielle 
Beckett och Louis Volantes (2011, s.240) menar att konsekvent användning av formativ 
bedömning visar förbättrande resultat i studenters lärande. Vidare skriver Beckett och Volante 
(2011, s.40) att formativ bedömning har störst effekt på ”lågpresterande” elever.  
   Samtidigt blir det viktigt att integrera metoder som möjliggör användningen av formativ 
bedömning under lektionstid (Beckett, Volante, 2011, 247). Liknande argumentation för 
Jönsson (2013, s.17), det vill säga att man använder bedömningsmoment under lektionen som 
ett pedagogiskt redskap, där den formativa bedömningen inte alltid behöver ligga till grund. 
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Detta menas att bedömningen inte blir central utan att fokus ligger på att öka förståelsen hos 
eleverna.  
   Vidare menas att formativ bedömning är när läraren använder bedömningar i 
läroprocesserna (Lundahl, 2012, s.84). Lundahl (2012, s.85) menar att denna form av 
bedömning ska ses som bedömning för lärande. Detta syftar på att läraren och eleven tar 
ansvar för lärandeprocessen, båda parter blir då mer delaktig i klassrumssituationen, samt att 
elevernas kunskap ska synliggöras mot skolans mål. På så sätt kan både eleven och läraren 
organisera arbetet så att det i slutändan blir ett så bra resultat som möjligt. Utifrån detta menar 
Lundahl att elevernas engagemang och intresse kommer att öka (Ibid., s.12).  
    

3.1.2 Feedback/Återkoppling 
Som tidigare nämnts är den kunskap som läraren samlar på sig om eleverna en central del i 
den formativa bedömningen, med tanke på att kunskapen om eleven ligger till grund för den 
återkoppling som ges (Jönsson, 2013, s.15-17). ”Återkoppling kan användas för flera olika 
syften och därför också se väldigt olika ut” (Jönsson, 2013, s.87). Ett annat ord för 
återkoppling är feedback som Hattie och Timperly (2007, s.81) definierar som en konsekvens 
av ett utförande och detta har visat sig vara ett effektivt sätt som påverkar elevernas lärande. 
   Jönsson (2013, s.87-88) menar att det finns några faktorer som har inverkan på om 
återkopplingen ska ha en stark eller svag effekt. Det har att göra med vem som ger den, om 
den är positiv eller negativ, när den ges och hur den är utformad. I det stora hela handlar det 
om att ge konstruktiv och positiv återkoppling som hjälper eleven att prestera bättre i 
framtiden.  
   Vidare delar Hattie och Timperly (2007, s.91-96) in feedbacken i fyra olika nivåer, där den 
första nivån namnges som återkoppling på uppgiftsnivå. Denna nivå handlar om att ge 
återkoppling på hur väl en uppgift har blivit utförd eller utförs och klassas som den vanligaste 
form av återkoppling. En negativ aspekt för denna nivå är att den anses ge svagare resultat i 
motsats till processnivå, metakognitiv nivå och personlig nivå. Återkoppling på processnivå 
handlar om processen eller färdighetskunskaper, där det centrala är färdigheten av olika 
tekniker. Den metakognitiva nivån fokuserar på strategier som går ut på att stärka eleven i 
hens egen förmåga. Den sista nivån är återkoppling är på personlig nivå, vilket syftar till det 
sociala samspelet, där det till exempel ges beröm för bra utförande eller kritik för dåligt 
uppförande. 
   Enligt Annerstedt (2007, s.2) handlar det om att läraren behöver en god kunskap om ämnet 
för att blixtsnabbt kunna analysera elevens utförda uppgift. På så sätt får den återkoppling 
läraren ger eleven en större effekt. Samtidigt redogör Annerstedt (2007, s.3) för att det finns 
två olika typer av feedback som läraren ger. Den första benämns vara en beskrivande 
feedback som syftar till sammanfatta och beskriva vad utövaren just gjort. Den andra syftar 
till att samla information som personen sen kan använda sig utav för att förbättra och 
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effektivisera sin träning och benämns som föreskrivande feedback. Denna modell av feedback 
väljer andra forskare att kalla prestationsfeedback, som ställer kravet att den som ger feedback 
inte bara ska ha stor kunskap om sporten utan besitta analytiska färdigheter. Detta ska 
användas direkt vid utförandet (Annerstedt, 2007, s.3). Tunstall, Gipps (1996, s.402) menar 
samtidigt att den tidigare nämnda beskrivande feedbacken tillsammans med en typ av 
utvärderande återkoppling från läraren till eleven, anses vara det främsta hjälpmedlet för 
lärande. 
   Vidare menar Jönsson (2013, s.88) att om eleverna har svårt att förstå återkoppling, att de 
har svårt att se poängen och att de saknar strategier för att ta till sig den, så fyller inte 
återkopplingen någon funktion. Ett annat hinder menar författaren, kan vara att eleverna hela 
tiden fokuserar på prov och poäng. Därför behövs metoder som effektiviserar återkopplingen. 
Det gäller att återkopplingen är tydlig och specifik för de aktuella uppgifterna. Det är viktigt 
att återkopplingen utförs under processen, på så sätt får eleverna stöd i hur de ska gå vidare. 
Den blir mer effektiv om den är positiv eftersom motivationen stärks, återkopplingen ska 
också ske med så lite fördröjning som möjligt (Jönsson, 2013, s.103-106). Lundahl (2012, 
s.130) presenterar, i likhet med det Black och Wiliam presenterat, att den återkoppling som 
läraren ger eleven blir betydelsefull för att kunna hjälpa eleven till nästa steg i utvecklingen. 
Återkoppling genom antingen muntliga eller skrivna kommentarer till eleven, gör det 
möjlighet att tidigare förhindra att samma fel upprepas (Lundahl, 2012, s.55). 
   I Beckett och Volante (2011, s.247) studie gällande feedback, så ansåg de intervjuade 
lärarna att det var feedback som gav störst effekt på lärandet och prestationen. Lärare märkte 
att det fanns fördelar att dela upp uppgifter i mindre delar för att sedan kunna ge feedback på 
varje del, vilket i sin tur bidrog till att slutprodukten blev bättre. 
 

3.1.3 Kamratbedömning och kamratrespons 
Kamratbedömning utgår från att eleverna ska vara involverade i bedömningsprocessen och 
fungera som resurser för varandra när de bedömer andra elever. Syftet är även att eleverna ska 
lära sig bedöma vad de gjort eller gör i förhållande till de krav och kriterier som ställs på dem 
(Jönsson 2013, s.109).   
Black och Wiliam (1998, s.29) menar att 85 procent av de personer som undersökningen 
grundar sig på, upplever att kamratbedömning får dem att tänka efter mer och att det i sin tur 
medför att de lär sig mer. Vidare menar Black m.fl. (2003, s.49-50) i Assessment for learning 
– putting it into practice, att elever som får tänka efter vad de kan tar också större ansvar för 
sitt lärande. Det medför även att eleverna blir motiverade till att arbeta mer noggrant, samt att 
kritik tas på större allvar om det kommer från en kamrat än ifrån en lärare.     
   I en studie som Tunstall och Gipps (1996, s.402) presenterade, fann de i sina resultat att 
helklassdiskussioner där läraren förlägger ansvaret på eleverna är något som skapar bäst 
lärandemiljö. Däremot så ansåg lärarna i Beckett och Volantes (2011, s. 248, 251) studie, att 
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de fanns svårigheter när de skulle genomföra kamratbedömning. Lärarna upplevde att 
bedömningen blev alltför subjektiv, i och med att eleverna har sina kompisar och 
grupperingar i klassen. 
    Kamratbedömning har visats sig ha större positiv påverkan på elevers och studenters 
prestation om återkopplingen kommer från en kamrat istället för att den ges från läraren. För 
detta krävs det förståelse, träning och övning för att återkopplingen ska bli effektiv. Det 
vanligaste sättet att genomföra det på är via muntlig återkoppling i klassrummet (Jönsson, 
2013, s.109-114). Lundahl (2012, s.138) utvecklar det vidare och menar på att 
kamratbedömning har tre fördelar. Den första fördelen är att när eleverna bedömer andras 
arbete, så förbättras deras förmåga att bedöma sina egna uppgifter. Den andra fördelen är att 
eleverna blir bättre resurser för varandra än vad läraren blir. Den tredje och sista fördelen är 
att det skapar en kognitiv förstärkning av elevens eget lärande när eleverna bedömer varandra. 
 
    

3.1.4 Självbedömning och självreglering 
Målet med självbedömning och självreglering är att eleven ska klara av att stå på egna ben. 
Att eleven själv klarar av att avgöra hur de presterar och utifrån det kunna reglera sitt lärande. 
Om detta ska vara möjligt och att effektiviteten av återkopplingen ska kunna bestå så krävs 
det att eleven klarar av att bedöma sig själv. Alltså ska eleven göra en värdering av sin egen 
prestation i förhållande till mål som satts upp. Det ska göras för eleven själv, så att hen blir 
bättre och har lättare för att ta ett större ansvar för sitt lärande. Självbedömning bör göras 
kontinuerligt som en del i undervisningen och inte vara ett eget moment under lektionen. För 
att kunna genomföra en bra bedömning av sig själv är det viktigt att eleven vet vart den ska ta 
vägen, vart den befinner sig i förhållande till målet, samt hur den ska nå målet (Jönsson, 2013, 
s.123-134). För att självbedömning ska fungera så krävs det att eleverna har förmågan att 
upptäcka sina styrkor och brister, likaså förstå hur de ska hantera dessa för att göra framsteg.  
Sammanfattningsvis krävs det att eleverna ska vara aktiva i deras eget lärande (Harlen, 1997, 
s.372).  
   Hattie (2007, s.94) menar på att det finns två stycken aspekter av självbedömning. Den ena 
är en typ av självvärdering som syftar till att eleven granskar och utvärderar deras egna 
kunskaper, förmågor och kognitiva strategier utifrån olika självövervakningsprocesser. Den 
andra aspekten benämner hen som självhantering och det handlar om att läraren övervakar 
elevens utveckling. Som då skapar möjlighet för eleven själv att förändra sitt pågående 
tillvägagångssätt. Mindre effektiva elever har sämre självvärderingsstrategier och förlitar sig 
mer på läraren eller uppgiften, därigenom minskar deras deltagande i diskussioner kring 
uppgifter och söker sällan efter återkoppling som kan förbättra elevens egna lärande och 
självvärderingsstrategier (Hattie, 2007, s.94).  
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Beckett och Volante (2011, s.247) menar att lärarna ansåg att självbedömning hade en positiv 
inverkan på eleverna och därför valde de att låta eleverna själva utvärdera sin prestation för 
att, ”Desto bättre studenterna förstår vad de behöver, desto bättre vet de vad de behöver arbeta 
med”. Vidare presenterar Black och Wiliam (1998, s.24) i sin studie att uppfattningen av 
lärandet varierar mellan låg-presterande och hög-presterande elever. Där låg-presterande 
eleverna betraktar misslyckande som låg kunskap och hög-presterande elever värderar 
framgång till att de ansträngt sig eller utfört en bra prestation. Samtidigt är viktigt att eleverna 
förstår kunskapsmålen och bedömningskriterierna och ges möjlighet till att reflektera över sitt 
arbete, för att kunna genomföra självvärdering (Black, Wiliam, 1998, s.26-27). 
  I Black m.fl, (2003, s.53) framkom det även att vid självbedömning blir det viktigt att 
eleverna förstår målet med arbetet, så att de kan uppskatta den egna progressionen och uppnå 
målen under arbetsprocessen. Detta kommer medföra att eleverna kan styra sitt eget arbete 
och bli självständigt lärande. Om eleven upplever att hen bemästrar sina lärandemål finns det 
en tro på att lärandet kommer effektiviseras och leda till framgång (Tunstall, Gipps, 1996, 
s.402).   
   I en annan studie som gjordes av Black och Wiliam presenteras arbetsmodellen I-R-E 
(initiation-response-evaluation) som de menar kan representera ett vanligt samtal mellan 
elever och lärare, då eleven hänvisas till en stödjande roll åt sina kamrater. Att efter 
uppstarten av en uppgift agerar läraren men även elev/kamrat som stöd under arbetsprocessen. 
Efter avslutad uppgift utvärderar läraren och eleverna arbetsgången och slutprodukten, med 
stöd av eleven. Detta medför att eleverna tar ett större ansvar för sitt eget lärande (Black och 
Wiliam, 2009, s.11). 

 

3.2	  Fenomenografiska	  ansatsen	  
I denna studie kommer vi undersöka upplevelser om fenomenet formativ bedömning och 
vilka variationer och likheter det finns i iakttagelser och företeelser om formativ bedömning. 
Booth och Marton (1997, s.82-83) menar att variationer erfars om fenomenet utifrån tid, plats 
och sammanhang. Vidare skriver Uljens (1989, s.13) att med hjälp av ett fenomenografiskt 
ansats kan lärares uppfattningar av fenomen beskrivas. Eftersom denna studie undersöker 
idrottslärares uppfattningar om fenomenet formativ bedömning så utgår denna studie från en 
fenomenografisk ansats. Booth och Marton (1997, s.111) menar att fenomenografi inte är en 
teori om erfarande. Det är heller inte en metod även om det finns metodiska element inom det. 
Fenomenografin är en ansats som identifierar, hanterar och formulerar forskningsfrågor som 
in sin tur skapar en förståelse för lärande i en pedagogisk miljö. 
   Själva ordet fenomenografi är indelat i två delar, först fenomenon som härstammar från 
grekiska verbet fainesthai som betyder ”att visa sig” och menas att vi måste med begreppet 
fenomen förstå, ”det-i-sig-självt-visande, det uppenbara”. Grafia betyder ”beskriva i ord och 
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bild” (Kroksmark 1987, s.226-227). 
Syftet med en studie som grundar sig på fenomenografisk forskningsansats är att finna 
variationer i hur människor uppfattar olika fenomen utifrån deras egna erfarenheter 
(Kihlström 2007, s.157). Den har sin grund i hur någon erfar någonting (Booth, Marton, 2007 
s.113). Vidare menar Kroksmark (1987, s.224-225) att fenomenografi är en forskningsansats 
inom pedagogisk och didaktisk forskning som har som utgångspunkt att visa att olika 
företeelser och upplevelser kan ha olika innebörd för olika människor. Denna ansats strävar 
efter att genom kvalitativa metoder göra människors företeelser eller uppfattningar till en 
verklighet i en pedagogisk miljö. 
   I Learning and awareness anser Booth och Marton (1997, s.111), som ovan nämnt är 
fenomenografi en ansats som identifierar, formulerar och hanterar vissa typer av 
forskningsfrågor, framförallt frågor som är relevanta för lärande och förståelse i en 
pedagogisk miljö. Vidare väljer Larsson (1986, s.13-16) att dela in studier i den pedagogiska 
sfären, i tre grupper: Fackdidaktiska studier, Studier av utbildningseffekter och 
Allmänpedagogiska studier. Den Allmänpedagogiska studien utgår från vilken uppfattning 
människor har om ett fenomen, denna uppfattning får betydelse i utbildningen. Samtidigt kan 
studien innefatta frågor om kunskap ur lärares ansats som blir centrala, vilket skapar 
förutsättningar för undervisning. Utifrån detta kan vi sedan dra nytta av dessa variationer och 
se det som kunskap i att förstå lärarens och skolans värld bättre. 
   Vidare menar Marton (1997, s.100-101) att det centrala i fenomenografi är förståelsen av 
hur vi urskiljer och uppfattar ett visst fenomen snarare än den kunskap och färdigheter vi har 
av fenomenet. Om en lärare inte utvecklar en djupare insikt om fenomenet, i detta fall 
gällande formativ bedömning, så kommer hen ha begränsade användning av fenomenet. 
Fortsättningsvis diskuterar Booth och Marton (1997, s.117-118) att för att kunna tolka svar 
om hur människor uppfattar och erfar fenomen krävs en åtskillnad i vem det är som erfar. De 
delar in åtskillnaden i två ansats: Den första ordningens ansats som innebär sättet forskaren 
erfar världen, fenomen och situationer. Den andra ordningens ansats ligger istället fokus på 
hur andra individer ser på fenomenet. Den här studien kommer att ha sin utgångspunkt på 
andra ordningens ansats. Det innebär att vi utgår från vad respondenten erfar och försöker se 
fenomenet från hens ögon. Vidare läsning om hur analysen av resultat gått till hittar ni under 
metodavsnitten. 
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4. Syfte och frågeställning 
 

4.1 Syfte 
Det övergripande syftet med den här studien är att utifrån ett fenomenografiskt ansats 
undersöka hur lärare i Idrott och hälsa uppfattar och upplever fenomenet formativ bedömning. 
Vi vill vidare undersöka om det finns variationer i dessa uppfattningar samt om lärare i Idrott 
och hälsa upplever att formativ bedömning är något som påverkar och har betydelse för 
eleverna. 

 
4.2 Frågeställningar 
	  

• Hur	  uppfattar	  lärare	  i	  idrott	  och	  hälsa	  fenomenet	  formativ	  bedömning?	  
• Hur	  upplever	  lärare	  arbetet	  med	  formativ	  bedömning?	  
• Vilka	  är	  lärarnas	  erfarenheter	  och	  uppfattningar	  om	  formativa	  processer,	  som	  

återkoppling,	  kamratbedömning	  och	  självbedömning	  för	  elevernas	  lärande?	  
• Hur	  uppfattar	  lärarna	  att	  formativ	  bedömning	  fungerar	  på	  eleverna?	  
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5. Metod 
	  
I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för denna studie. Vi redovisar här val av metod, 
urval, genomförande, etiska aspekter och avslutar med en reflektion av metoden.  

5.1 Val av metod 
Denna studie grundar sig på en fenomenografiskt ansats där syftet och frågeställningarna 
fokuserar på att undersöka vilken syn och uppfattning idrottslärare har kring formativ 
bedömning. Kihlström (2007, s160-161) menar att datainsamlingen i en studie som grundar 
sig på fenomenografiskt ansats kan ske på en rad olika sätt, till exempel genom observation, 
teckningar eller historiska dokument. Den vanligaste metoden är dock intervjun, vilket denna 
studie använt sig av. Vidare beskriver Kihlström (Ibid.) att fenomenografiska intervjuer ska 
vara mer som ett samtal eller dialog som styrs genom att intervjuaren ställer öppna frågor och 
som skapar möjlighet att ställa följdfrågor. Följdfrågorna grundar sig på tidigare svar. Detta 
gör att intervjuerna som genomförs blir av kvalitativ karaktär. I anslutning till detta menar 
Esaiasson (2012, s.250) att man har större frihet att omformulera sig och ändra angreppssättet 
för att få fram en så användbar och intressant data som möjligt. Denna intervjus struktur kan 
även ses som en halvstrukturerad forskningsintervju (Brinkmann, Kvale 2009 s.43).   
   I vår intervjuguide (se bilaga 2) har vi strukturerat intervjun i olika teman där frågorna är 
korta och tydliga. Ordningen på frågorna är mindre viktig och behöver inte följas, utan den är 
i huvudsak ett stöd och det viktiga är att samtliga teman behandlas någon gång under 
samtalet. Esaiasson (2012, s.265) menar att de tematiska frågorna är de viktigaste vid ett 
samtal, eftersom dessa är stora och öppna. Med detta i åtanke är syftet att de tematiska 
frågorna ska ge chans för respondenten att utveckla sina svar kring fenomenet.  
   Det första temat i intervjuguiden syftar till att undersöka respondentens bakgrund och skapa 
en kontakt med respondenten. Dessa typer av frågor passar bra som uppvärmningsfrågor och 
är ofta enkla att besvara. Det andra temat syftar till att undersöka hur respondenten rent 
generellt upplever bedömning, där syftet är att undersöka om uppfattningar av summativ och 
formativ bedömning skiljer sig åt. Det tredje temat undersöker hur respondenten upplever 
olika formativa bedömningsprocesser. Det fjärde och sista temat syftar till att utreda vad 
respondenten upplever att formativ bedömning har för inverkan på eleverna. 
 

5.2 Urval  
Som tidigare nämnts utgår denna studie från samtalsintervjuer med repondentkaraktär. 
Esaiasson (2012, s.259) menar att med samtalsintervjuer med repondentkaraktär är syftet att 
undersöka respondenternas upplevelser och företeelser, att närma sig deras tankevärld i så stor 
utsträckning som är möjligt. Det blir därför angeläget att i denna studie använda 
samtalsintervjuer för att kunna närma sig respondenternas tankar över fenomenet formativ 
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bedömning. Esaiasson (2012, s.259) ger även råd om att välja att intervjua främlingar till sin 
undersökning för att bevara en vetenskaplig distans, vilket denna studie till viss del tog 
hänsyn till. Vi tog kontakt med tre lärare som vi är bekanta med, och som vi visste, arbetade 
som idrottslärare. Genom dessa lärare kom vi i kontakt med de övriga fem respondenterna. 
Antalet respondenter i denna studie är till antalet åtta stycken lärare som undervisar i ämnet 
Idrott och hälsa. Kihlström (2007, s.161) menar på att det är en fördel om lärarna är pålästa 
och insatta i ämnet. Eftersom samtliga respondenter för närvarande arbetar inom ämnet så 
anser vi att det kravet är uppfyllt. 
  Valet av respondenter var ett strategiskt urval då fyra av de åtta respondenterna arbetar i ett 
samhälle cirka 450 km ifrån där de resterande fyra lärarna arbetar. Det som är problematiskt 
med samtalsintervjuer är att upplevelserna och uppfattningarna inte blir generaliserbara för 
alla lärare. Genom studiens strategiska urval kunna skapa kvalitet och bredd i idrottslärarnas 
upplevelser då lärarna arbetar på helt olika platser i Sverige och ses som mer generaliserbara 
uppfattningar i motsats till att respondenterna arbetat inom samma kommun. Detta är något 
som Esaiasson (2012, s.159) menar på med en bredd i urvalet och att svaren då kan ses som 
mer allmängiltiga aspekter av en viss uppfattning. Efter de åtta intervjuerna upplevde vi något 
som Kihlström (2007, s.161) valt att benämna mättnadskänsla. Mättnadskänsla innebär att den 
typ av information som samlas in från respondenterna till slut upplevs som återkommande 
information.  
   Valet att inte använda oss av elever som respondenter och undersöka deras uppfattningar 
och upplevelser, grundar sig i att vi ville samla in en större mängd empiri från lärare och på så 
sätt skapa en djupare förståelse av deras erfarenheter. Efter våra pilotstudier blev valet än mer 
självklart då lärarna upplevde att elever hade låg kännedom om fenomenet formativ 
bedömning, vilket hade gjort det svårt att beskriva upplevelser kring fenomenet.  

5.3 Genomförande och material 
Som tidigare nämnts innefattar studien åtta stycken gymnasielärare med inriktning Idrott och 
hälsa. Samtliga respondenter blev kontaktade via telefon, därefter skickades ett mail (se bilaga 
1) med en beskrivning av undersökningen. Detta mail innehöll även ett godkännande där 
respondenterna fick underteckna att de var införstådda vad studien syftade till och vilka 
rättigheter de hade. Samtliga intervjuer är genomförda på platser som respondenterna själva 
valt. Detta val grundades på att det är viktigt att respondenten känner sig trygg och har 
kontroll i intervjusituationen.  
   Samtliga intervjuer spelades in och under intervjuerna fördes anteckningar som skulle 
underlätta transkriberingsarbetet. Anteckningarna skulle även säkerställa att vi inte missade 
några intressanta upplevelser av de svar respondenterna uppgav. Inför intervjuerna var vi väl 
medvetna om att frågorna ibland behövde omformuleras då respondenten kan ha svårt att 
förstå innebörden med frågan. Detta krävdes vid vissa tillfällen, då det inte alltid fungerade att 
följa intervjuguidens struktur. 
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5.4 Bearbetning och den fenomenografiska analysen	  
Intervjusvaren från den inspelade intervjun transkriberades ordagrant. I transkriberingen 
presenteras inga pauser eller gester. Larsson (1986, s.20) menar att syftet i en kvalitativ analys 
ska vara att beskriva de resonemang och uppfattningar som lärarna har av fenomenet. I denna 
studie handlar det om fenomenet formativ bedömning. Vidare anser vi att det var intressant att 
undersöka variationer vad gäller uppfattningarna kring fenomenet.  
  Under transkriberingen fann vi begrepp och upplevelser som respondenterna uppgivit vara 
centrala i intervjun. Dessa begrepp/upplevelser har i sin tur skapat kategorier som presenteras 
under resultat och analysdelen. För att analysera empirin har vi delvis använt oss utav Larsons 
(1986, s.36) råd som underlättar analysarbetet. Eftersom studien sökte efter likheter och 
skillnader i lärarnas uppfattningar, så menar Larsson (1986, s.36-38) att jämförelsen skapar 
mönster och blir grunden till analysen. Under arbetet med att ta fram kategorier fick vi läsa 
transkriberingarna ett flertal gånger för skapa en uppfattning om vad som beskrevs. Vissa citat 
flyttades runt mellan de olika kategorierna för att säkerställa att dessa upplevelser stämde 
överens med de övriga citaten i kategorin.  
   Eftersom den fenomenografiska ansatsen och den kvalitativa metod som denna studie 
grundar sig på har liknande egenskaper, så är det viktigt att göra en åtskillnad. Det som är 
syftet med att använda sig av en fenomenografisk ansats är att ta reda på ”hur något uppfattas 
att vara” och inte ”hur något är”(Larsson, 1986, s.12). Resultat visar alltså inte vad formativ 
bedömning är utan hur de intervjuade lärarna uppfattar fenomenet. Detta gör att analysen av 
respondenternas svar måste göras utifrån det förhållningssättet. 
 
  

5.4.1	  Fenomenografiska	  analysen	  
I en fenomenografisk studie analyseras likheter och skillnader i kvalitativa uppfattningar om 
ett visst fenomen. Dessa likheter och skillnader kategoriseras och bildar 
beskrivningskategorier vilket medför att upplevelserna skiljs från respondenterna (Uljens, 
1989, s.39). Uljens (1989, s.46) menar att det finns variation i vad en fenomenografisk studie 
kan ha för resultat och delar in dessa resultat i olika system av beskrivningskategorier. 
Författaren kallar de olika systemen för horisontala systemet, vertikala systemet och 
hierarkiska systemet. 
   Det horisontala systemet är det vanligast förekommande systemet av beskrivningskategorier 
inom fenomenografin. Inom systemet räknas alla upplevelser och uppfattningar som 
likvärdiga. Alltså är det ingen uppfattning som värderas tyngre, viktigare eller bättre än någon 
annan. Uppfattningarna överlappar inte heller varandra (Ibid., s.47). 
   I det vertikala systemet pågår den fenomenografiska studien under en längre tid. Där 
rangordnas kategorierna i de förändringar som upplevs av respondenterna under tiden. I 
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systemet får de vanligaste uppfattningarna en mer betydande roll och ”en högre placering i 
kategorisystemet” (Ibid., s.49). 
   Det Hierarkiska systemet beskriver författaren som ett system där man visar att en 
uppfattning är mer utvecklad och omfattande än den andra. I detta system skiljer man på 
upplevelser och analyserar de mer utvecklande upplevelserna, dessa upplevs som mer 
kvalitativa svar och får en viktigare roll i resultatet (Ibid., s.50). 
   Eftersom denna studie strävar efter att ha ett objektivt synsätt på hur lärare i Idrott och hälsa 
uppfattar formativ bedömning, så utgår denna studie från horisontala systemet där alla 
upplevelser anses ha lika stor betydelse i resultatet. Därför vill vi poängtera att inget citat har 
större relevans än de andra citaten, med andra ord följer de ingen hierarkisk ordning. Med 
detta menas att de upplevelser, uppfattningar och erfarenheter som respondenterna beskrev 
ses som likvärdiga. Anledningen till att hela tretton kategorier presenteras i resultat- och 
analyskapitlet, är för att synliggöra bredden i respondenternas svar. 

 

5.5 Etiska aspekter 
För att undersöka denna studies syfte och frågeställning så genomfördes intervjuer med lärare 
inom ämnet Idrott och hälsa. För att få intervjua och använda sig av vad lärare svarar och 
berättar finns det krav på etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram. Innan 
intervjun genomfördes så kontaktades och informerades intervjupersonerna. Vid den 
kontakten meddelades vilken metod som kommer att användas, vilket syfte som låg till grund 
för intervjun, samt vilka frågeställningar som studien ska besvara. Vi upplyste även 
respondenterna om att deltagandet var frivilligt och att den intervjuade personen hade 
möjlighet att avbryta intervjun. Innan genomförandet av intervjuer skickades ett mail till 
respondenterna (se bilaga 1) med information om vad studien handlade om. Detta var för att 
uppfylla informationskravet (Vetenskapsrådet, 2012 s.7). Utifrån denna information fick 
sedan intervjupersonerna ta ställning till och bestämma om hen accepterade syftet och 
metoden för att genomföra intervjun. Detta räknas som det så kallade samtyckekravet (Ibid, 
s.9). I brevet som nämnts ovan fanns även en kolumn som undertecknas av samtliga parter 
som är inblandade i intervjun och den kan ses som en skriftlig förbindelse. Vi som 
undersökare och de intervjuade har därmed undertecknat ett avtal som innefattar tystnadsplikt, 
därmed får ingen utanför samtalet får ta del av den intervjuades svar. Samtidigt påpekas i 
konfidentialitetskravet att ingen utomstående ska kunna identifiera intervjupersonen (Ibid, 
s.12). Det fjärde kravet som informerades om och togs hänsyn till var nyttjandekravet. Med 
det menas att den information eller de svar som framkom av intervjun inte kan användas till 
något annat än just den forskning som intervjun ligger till grund för (Ibid, s.14). Även detta 
framkommer i informationsbrevet. 
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5.6 Validitet och Reliabilitet 
För att studien ska bli trovärdig efter undersökningen, är det viktigt att reflektera över hur 
tillförlitliga respondenterna är. Detta är något som beskrivs som reliabilitet vilket innebär att 
samma undersökning kan göras, med liknande resultat (Stukat, 2005, s.125). Eftersom denna 
studie använt sig av kvalitativa samtalsintervjuer där tolkningar gjorts utifrån uppfattningar 
och upplevelser bland idrottslärare utifrån ett fenomenografiskt ansats, blir det svårt att 
garantera en hög reliabilitet. Istället använder studien sig av presenterade citat från 
respondenterna i analysdelen för öka tillförligheten. Vid användandet av citat i kvalitativa 
studier menar Kihlström (2007, s.164, 233) att generaliseringsprocessen blir betydelsefull då 
man får en ökad förståelse av resultaten då svaren kan ses ur respondentens ansats. Med detta 
menas att generaliseringar genomförs då respondenter uppger liknande svar som då placeras i 
samma kategori. 
   För att stärka tillförlitligheten i svaren användes en ljudinspelare samt nedskrivna noteringar 
under samtliga intervjuer. På så sätt blev det enklare att koncentrera sig under intervjun och 
efteråt gå igenom den inspelade intervjun och de nedskrivna anteckningarna. Likasom att 
reliabiliteten i studien behöver säkerställas krävs det att validiteten är hög. Validiteten mäter 
giltigheten i en studie och syftar till att undersöka om man verkligen mäter det som är tänkt 
(Stukat, 2005, s.126). För att styrka validiteten genomfördes en pilotstudie, denna gjordes 
utifrån vår intervjuguide på en utomstående lärare.  
   Som tidigare nämnts syftade även denna studie till att analysera uppfattningar och 
tolkningar, för att säkerställa att inga värderingar påverkat undersökningen har 
respondenternas svar diskuterats och analyserats mellan två personer, vilket Stukat (2005, 
s.127) förespråkar. Den kanske viktigaste kategorin för validitet menar Kihlström (2007, 
s.164) är kommunicerbarheten, att personer som läser denna studie ska kunna förstå resultaten 
och arbetsgången som presenteras. Inför denna undersökning har det varit viktigt att ständigt 
vara påläst och införstådd i den tidigare forskningen och dess centrala begrepp. ”God 
begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet ger god resultatvaliditet.” (Esaiasson, 2012, 
s.63). Genom uppföljningsfrågorna i intervjuguiden har vi kunnat säkerställa att svaren som 
respondenterna uppgivit uppfattats korrekt.  
 

5.7 Reflektioner över metoden 
Valet av kvalitativa samtalsintervjuer föll sig naturligt eftersom studien syftade till att 
undersöka uppfattningar om, och upplevelser av, ett visst fenomen. Med intervjuer ansåg vi 
att det fanns större möjligheter att ställa följdfrågor som ger en djupare förståelse av 
uppfattningarna. Uljens (1989, s.52) menar att med kvalitativa inriktningar kan validiteten ses 
som tvivelaktig, eftersom det handlar om tolkningar av personens erfarenhet och verklighet.  
Detta var något som vi ansåg problematiskt vid analysen av materialet, men som tidigare 
nämnt fick vi läsa transkriberingarna och ompröva citaten ett antal gånger för att säkerställa 
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att uppfattningarna och upplevelserna var korrekta. Med hjälp av det fenomenografiska 
ansatsen anser vi att lärarnas uppfattningar och upplevelser har fått en rättvis presentation i 
resultatet. Med det horisontala perspektivet har flera citat använts under samma kategori, 
vilket vi anser genererar ett bredare perspektiv av upplevelser. Det som dock kan ses som 
problematiskt med detta är att det inte går att tolka ett citat som viktigare eller tyngre än ett 
annat.  
   Samtidigt så anser vi att det är en fördel att ha genomfört en provintervju innan, där vi fick 
testa om intervjufrågorna undersökte det som var tänkt. I likhet med det Esaiasson (2012, 
s.268) diskuterar, gav provintervjun oss chansen att se om intervjuns teman skapade en logisk 
struktur. Vidare menar Esaiasson (2012, s.268) att samtalen blir mer dynamiska efter en 
provintervju, vilket vi kan bekräfta.  
   Under intervjuerna upplevde vi att vissa lärare svarade genom att beskriva hur de arbetade. 
Vilket medförde att de presenterade arbetssätt istället för uppfattningar och upplevelser av 
begreppen. Vidare vill vi mena på att de uppföljningsfrågor som ställdes av konkret karaktär, 
medförde att respondenterna kunde ge ett mer innehållsrikt svar, vilket Esaiasson (2012, 
s.265) menar är viktigt.  
     Uppdelningen i denna studie kan antas vara problematisk eftersom delstudierna är 
sammansatta till ett resultat- och analysavsnitt. Dock anser vi att valet var lämpligast för att 
uppnå en mättnadskänsla i hur lärarna uppfattade begreppen. Hade det funnits mer tid till 
förfogande hade det varit intressant att komplettera studien med elevernas uppfattningar för 
att sedan jämföra dessa med lärarnas.  
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6. Resultat och Analys 
 
I detta kapitel har resultaten sammanställts till kategorier som synliggjordes under 
transkriberingen. Vi har valt att sammanställa två delstudier i ett resultat- och analysavsnitt, 
detta gjordes på grund av att studierna visade på likartade upplevelser kring fenomenet 
formativ bedömning. Anledningen till att lärarna namnges med siffrorna 1 till 8 är för att 
enklare visa på uppdelningen mellan författarna. Valet av kategorier i detta avsnitt skapades 
utifrån den tematiska indelningen som tidigare presenterades med koppling till lärarnas 
upplevelser.  

6.1 Definition av Formativ bedömning 
Under denna kategori visar analysen att det finns variationer i hur lärare uppfattar och 
definierar fenomenet formativ bedömning. Där en av grupperna av respondenter förknippar 
fenomenet med feedback och att vägleda för utveckling. De anser att mycket av den formativa 
bedömningen handlar om feedback: 
 

Lärare 7: Formativ bedömning handlar om feedback, och helst omedelbar feedback 

om vad de presterar.   

 
Lärare erfar även här nedan att fenomenet är en process av feedback som gör att eleverna 
utvecklar sig och får en förståelse för sina förmågor på sin väg mot ett uppsatt mål. Samtidigt 
tolkas formativ bedömning vara en interaktion mellan läraren och eleven som skapar 
utvecklingsmöjligheter.  
 

Lärare 5: Det är vägen dit, om man jobbar med någonting om man hela tiden genom 

feedback eller feedforward för att ta sig framåt som en process att ta sig dit. 

 

Lärare 2: Att man ser deras kunskaper, deras utveckling, att därefter ge feedback 

som skapar en förståelse för vad dem gör och de själv kan se vad de gör för misstag 

eller vad de kan förbättra och förändra, tror jag.  

 
En annan uppfattning är att formativ bedömning betyder att man ska utgå från var eleven 
befinner sig och tar till vara på de positiva förmågor som eleven har och därifrån hjälpa 
eleven genom feedback och vägledning så att hen når det uppsatta målet. 
 

Lärare 3: Då tänker jag att vi har samma moment och sen så vägleder jag på vägen 

och på något vis utgår ifrån var de befinner sig, på vägen till det målet som vi har. 

Och så ska jag på något vis eller under resans gång ska jag guida dem att dem når 

dit som vi önskar att de ska nå.  
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Lärare 4: Det är väl att kunna hjälpa, se varje elev var de är någonstans och gå in 

och på något sätt hjälpa dem vidare direkt och kunna ge dem feedback på vad de har 

gjort, för att de ska kunna utveckla sina förmågor. 

 
Förståelsen här är att en lärare upplever att det blir viktigt att momenten i undervisningen 
återkommer för ge eleven chans att utvecklas. Samtidigt är uppfattningen att delaktigheten i 
utformandet av lektionerna blir centralt och att eleverna ska vara medvetna om vad det är som 
krävs för att de ska klara de mål som är uppsatta i kursplanen när de förklarar fenomenet 
formativ bedömning.  
 

Lärare 8: Att eleven ska vara delaktig i sitt eget lärande, att eleven genom feedback 

eller att eleven får vara med i utformandet av kurserna och utformandet av hur de 

ska uppnå sina kursmål. Att hela tiden vara medvetna om sina kursmål (…) För 

syftet med formativ bedömning är att eleven återkommande ska få testa 

kunskapskraven flera gånger. 

 
En ytterligare uppfattning som förekom var att lärare hade svårt att göra någon åtskillnad av 
fenomenen summativ bedömning och formativ bedömning. Lärarna resonerar att fenomenen 
sammankopplas och att det är bedömning det handlar om. Ord som ”modeord” och ”trend” 
kan tolkas till att läraren upplever att formativ bedömning är något tillfälligt, men i praktiken 
alltid funnits.  
 

Lärare 1: Det finns något som heter bedömning tycker jag och sen beror det på hur 

man använder den. Ingen formativ bit om man inte gör det summativa. Man måste 

ju ta in och se om vad en elev kan innan man ger tillbaka. 

 

Lärare 3: Alltså jag har aldrig förstått det här med summativt och formativt. Jag 

tycker ju att man gör ju inte antingen eller, utan man använder sig utav båda de här, 

hela tiden i princip. 

 

Lärare 1: Formativ bedömning är bara ett modeord och är en trend just nu, i själv 

verket är det exakt samma som det alltid har varit. 

 

 
Sammanfattningsvis kan det tolkas att det finns stor variation i hur lärarna definierar 
fenomenet. Men att uppfattningen kring feedback blir central för läraren. Det kan även 
uppfattas att läraren upplever fenomenet som att skapa sig en förståelse av förmågor och 



	   25	  

delaktighet i lärandet. Vidare finns det uppfattningar om att lärare erfar att det är svårt att 
skilja på begreppen summativ och formativ bedömning, då de menar att de är inbegripna i 
ordet bedömning.   

6.2 Upplevelser av formativ bedömning  
Denna kategori kan upplevas som likartad med kategorin som är presenterad ovan, dock finns 
en åtskillnad i definitionen av fenomenet och hur lärarna upplever att formativ bedömning 
fungerar. Det är den sistnämnda förklaringen som denna kategori presenterar.  
   Upplevelser visar att det även här finns variationer. Några lärare anser att de har en positiv 
inställning till formativ bedömning, utifrån att det finns pedagogiska planeringar med tydliga 
mål, vilket skapar betydelsefull och utvecklande undervisning. 
 

Lärare 5: jag tycker att det fungerar bra, där får man hela tiden skapa någon 

pedagogisk planering, du har eller du sätter upp tydliga mål för eleverna och du 

sätter upp tydliga bedömningsanvisningar så du vet du ska kolla på, på slutet. Och 

då blir också undervisningen mer betydelsefull tycker jag. 

 

Lärare 2: Lättare att nå progression, lättare att utvecklas, lättare att se sin egen 

utveckling att eleverna sätter upp mål. Jag vill nå hit, då tror jag kanske det är lättare 

i formativ bedömning.  

 

En annan uppfattning av lärare är att formativ bedömning ses som en process och att eleven 
ska ges möjlighet att uppvisa förmågorna under vägen. Då lärare menar på att det skapar 
bättre förutsättningar och blir mer rättvist i slutbetyget. Det upplevs som att det skapar 
tydlighet för eleverna när läraren arbetar formativt.   

 

 

Lärare 8: Det är rättvist och det ger eleven bättre förutsättningar att nå det betyget 

den vill ha. Det är så otroligt mycket tydligare för vad den eleven måste göra. Och 

att det handlar om att skapa processer fram till något istället för at plugga en massa 

med slutprov i slutet. Att du på vägen kan uppvisa en massa förmågor. Att det är på 

vägen fram och inte slutprovet som bestämmer ett betyg. 

 
Lärarna upplever att eleven skapar en djupare förståelse för sitt eget lärande och har 
kunskapen att reflektera, genom formativ bedömning. Samtidigt erfars det som att det ges 
möjligheter för att eleverna kan utvecklas, när det är något som behöver förbättras.   
 

Lärare 2: Formativ bedömning då ser man mer den riktiga kunskapen, (…) består 

över längre tid och det är verkligen är något man kan utveckla. Just den här 
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förståelsen för vissa saker och vad som händer i kroppen när man idrottar eller 

vilken mat man äter. Just förståelsen, det tycker jag är mer viktigt och det är mer 

formativt enlig mig.  

 
Lärare 1: Jag kan väl uppleva att förståelse och eget reflekterande över saker och 

ting är det som är det viktiga med formativ bedömning.  

 

En av respondenterna undervisar en särskolegrupp i Idrott och hälsa. Lärarens erfarenhet är att 
formativ bedömning är lättare att genomföra och förklarar uppfattningen med att elevgruppen 
är mindre, vilket skapar utrymme för en mer individanpassad undervisning. När det finns 
möjlighet till mer individanpassad undervisning så uppfattas som att det blir enklare att gå in 
på detaljnivå och peka på förbättringsmöjligheter.  
 

Lärare 3: Upplever helt klart att det är lättare att ge feedback och att anpassa 

undervisningen. Har vi en redskapsbana där de ska öva motoriken, så är det klart att 

det är enklare att anpassa det efter deras förutsättningar när de inte är mer än 10 (…) 

Där handlar det ju inte alla gånger om att få ett rörelsemönster som är perfekt, utan 

där handlar det ju om att klara det handikappet de har. Elever där som inte har klarat 

att sätta i hälen när vi springer, så helt plötsligt en vacker dag när vi är ute och 

joggar så ser man när vi värmer upp att någon gör det. Och där blir det ju så 

påtagligt och då ser man ju det så tydligt med dem, när de tar ett steg. 

 

Här visar det på att begrepp som pedagogiska planeringar för läraren och tydliggörande av 
mål för eleverna är sätt att skapa sig en bättre förståelse för lärandet. Samtidigt upplevs 
arbetet med formativ bedömning handla om ett processarbete där eleven ges möjlighet att 
reflektera över sitt lärande, för att slutligen skapa en djupare förståelse. Tolkningen blir även 
att gruppstorleken och individuella förmågor har betydelse för hur väl formativ bedömning 
fungerar. 
 

6.3 Upplevelsen kring svårigheter gällande tidsaspekten  
Inom denna kategori kan lärarnas uppfattning tolkas som att tiden är en avgörande faktor som 
påverkar arbetet med formativ bedömning negativt. De har uppfattningen av att tiden har en 
avgörande koppling till olika element inom arbetet med formativ bedömning.  
Den första tolkningen är att lärare erfar brist av tid till att samtala med eleverna om deras 
fortsatta utveckling. Samtidigt är tolkningen att arbetsbelastningen blir en central faktor i 
arbetet. 
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Lärare 8: Det kräver mycket mer arbete, det tar otroligt mycket längre tid. Att man 

ska försöka gå igenom och hinna med varje elev. Var den befinner sig, vad den kan 

utveckla och att hitta smarta sätt att gör det på. 

 

Lärare 3: Kräver mycket tid, kräver mycket jobb med att prata med eleverna 

naturligtvis.  

 

Lärare 6: Jag kopplar det till kunskapskraven som jag fått från skolverket och så 

återkopplar jag, inte efter varje lektion för det har jag inte tidsmöjlighet att göra.  

 
I likhet med tidigare tolkningar om arbetsbelastning så är en kompletterande tolkning att tiden 
har en allt för stor del i lärarens bedömningsarbete, då uppfattningen är att allt fler 
bedömningar krävs i undervisningen. Det kan även uppfattas som att lärarna upplever att 
bristen av tid blir problematisk för att läraren ska kunna skapa en grundligare analys vid 
bedömningen. 
 

Lärare 2: Jag upplever att det är svårare att ha en formativ än en summativ 

bedömning. det kräver mer arbete och tid, du kan inte sitta och räkna ihop poäng det 

här får du. Det kräver att du har gjort anteckningar, det kräver att du känner till vad 

eleven kan sen innan, hur den utvecklats, mer historik.  

 

Lärare 4: Den stora utmaningen är nog när och var bedömningen ska ske. För att det 

rullar på så otroligt fort hela tiden det är knappt så att vi hinner utvärdera. Så att få 

med det hade varit jättebra men jag vet inte hur man ska lösa det.  

 
En annan tolkning är bedömningsarbetet i koppling till matriser, blir ett hjälpmedel vid 
formativ bedömning, men även detta upplevs som tidskrävande och problematiskt. Att lärarna 
saknar arbetssätt och modeller i undervisningen som gör att detta bedömningsarbete blir 
genomförbart. Det erfars, trots att lärarna fått riktlinjer gällande hur matriserna kan hjälpa 
arbetet så blir det svårt att applicera dessa i undervisningssituationen. 
 

Lärare 1: Idag vill man ju att man ska matriser för varje elev, egentligen ska man ju 

bocka av efter varje lektion om man ska göra detta riktigt och det är ju alltså, det går 

ju, finns varken tid eller möjlighet, till att bedriva en bedömning på det sättet.  

 

Lärare 3: När vi då satt och gjorde de här matriserna så trodde vi att det skulle bli 

enklare, men när vi väl står där och ska göra bedömningen så kan jag inte säga att 

det blivit värst mycket enklare.  
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Sammantaget uppfattas arbetet med formativ bedömning hos lärarna med något som 
kolliderar med tidsaspekten. Att utrymmet med ett formativt bedömningsarbete blir svårt, för 
att göra bedömningen likvärdig. En annan tolkning är att lärare anser det problematiskt att 
finna tiden att samtala med eleverna under lektionen.        
 
 

6.4 Idrott och hälsa i relation till andra ämnen 
Uppfattningen i denna kategori utgår från hur lärarna uppfattar arbetet med formativ 
bedömning i Idrott och hälsa i relation till andra ämnen. Vidare presenteras skillnader som 
lärarna upplever som positiva respektive negativa moment när de arbetar formativt. Begreppet 
teoretiska ämnen innefattar ämnen som lärarna upplever inrikta sig på fler teoretiska moment. 
   Den första tolkningen av arbetet med formativ bedömning där upplevelsen är positiv, visar 
att lärarna ges möjlighet till att utdela direkt återkoppling eller feedback på det eleven gör. I 
Idrott och hälsa upplever lärarna att elevernas lärande synliggörs bättre än i ett mer teoretiskt 
ämne. Vidare upplevs det att det formativa arbetet i Idrott och hälsa är något som pågår 
ständigt.   
 

Lärare 4: I idrotten om man jobbar med redskap, så kan man ju vara där med eleven 

direkt, och ge dom förslag, vinklar du händerna så här istället så kommer du lösa det 

på ett mycket bättre sätt. I Engelska hinner jag aldrig gå igenom alla elever på 

samma sätt. Där ser du oftast inte när dom skriver, vad dom gör eller hur dom 

agerar.  

 

Lärare 1: Om man jämför med idrotten och matten, i idrotten gör man formativa 

bedömningar hela tiden. Man tittar, man bedömer och sen så säger man kanske om 

du gör direkt så kanske det går lättare osv. Det är nog i det ämnet där det finns mest 

formativ bedömning, för den pågår ständigt. 

 
Det som lärare upplever negativt i arbetet med formativ bedömning, står i stor del i kontrast 
med det som de tidigare nämnda lärarna upplevde som positivt. Tolkningen blir då att i 
skriftliga moment som mer teoretiska ämnen innefattar, finns det mer tid diskutera utförandet 
med eleven och upplevs som något positivt. Samtidigt upplever dessa lärare att bedöma direkt 
under momentet blir problematiskt.  
  

Lärare 2: På idrotten hinner man inte alls med på samma sätt som på 

hemkunskapen.  
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Lärare 5: Inom andra ämnen så är det ganska mycket skriftligt, då har man det på 

papper. Då man ju lätt se vad de har gjort för något efteråt (…) Inom idrotten så är 

det ganska mycket bedömning då på plats, vilket gör det svårare.  

 

Lärare 8: Fungerar ganska bra, problemet inom idrotten är att du inte har så mycket 

tid. I ett undervisningsmoment så har du i princip ingen tid att stå och prata med 

eller ge individuell feedback till eleven. Medan i engelska så kan dom sitta och 

jobba med ett moment, och jag kanske mer ingående kan sitta med en elev och inte 

störa de andra och tittar på vad den eleven har gjort. 

 
Här ses en tydlig variation och därför kan tolkningen bli det finns två grupper av 
uppfattningar. Utifrån några lärare är uppfattningen att i ämnet Idrott och hälsa finns det 
möjlighet att ge en direktfeedback under momentet, vilket upplevs som positivt. Upplevelsen 
är att det inte finns samma möjligheter i andra ämnen, då läraren inte har samma möjlighet att 
uppfatta vad eleven gör. Samtidigt är tolkningen att andra lärare upplever situationen 
tvärtemot, där det finns en större möjlighet att skapa sig en uppfattning över vad eleven gör i 
teoretiska ämnen. I de mer teoretiska ämnena upplevdes det att lärarna har möjlighet diskutera 
med en elev utan att störa andra under arbetet, på idrottslektionen upplevs det vara 
problematiskt. 
 

6.5 Feedback och återkoppling en förutsättning för vidareutveckling 
I denna kategori uppfattar lärarna feedbacken som ett hjälpmedel eller en förutsättning för att 
eleven ska kunna utvecklas. Att ge kontinuerlig feedback under processen, upplevs som en 
central del för att vidareutvecklas. Samtidigt är uppfattningen att det är av betydelse att veta 
vad feedbacken syftar till, både för eleven och läraren. Begreppet feedforward belyser en 
lärare till att vara den återkoppling som syftar till just att föra lärandet framåt. 
 
 

Lärare 4: Så jag tror det är väldigt viktigt att kunna ge feedback och feedforward 

som det nu heter, att få dem att tänka efter lite för att få dem att utvecklas.(…) Jag 

tror det gynnar dem jättemycket, både få bekräftelse på vad gör och om de gör något 

bra. (…) Så det tror jag är jätteviktigt, de får tips som gör att de kan utvecklas om de 

vill det.   

 

Lärare 2: Anser att direkt feedback är viktig, för det är under själva processen de 

kan relatera till det som har hänt.  
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Lärare 3: Att återkoppling är något som är den enskilt största faktorn som kan få 

eleven att nå bästa möjliga resultat.  

 
En annan tolkning är även att kommunikationen med feedback i vissa fall har som syfte att 
skapa relationer med eleverna, för att lektionerna ska upplevas positiva och meningsfulla. 
Men likadant skapar relationer en möjlighet att ge feedback. Då feedbacken skapar en önskan 
och en vilja till att utvecklas. Det skapar även positiv stämning på lektioner vilket medför att 
eleverna känner en större glädje för ämnet. 
 

Lärare 7: Det tycker jag är väldigt viktigt, med feedback till elever är väl lite min 

grej att peppa och heja på så att eleverna presterar och arbetar på mer. Den är 

väldigt viktig i det dagliga arbetet under en vanlig lektion. Det kan ha att göra med 

mer än bedömningen, hela kommunikationen med eleverna och relationen är viktig 

för att man ska få dem att prestera överhuvudtaget och tycka att det är meningsfullt.  

 

Lärare 3: De flesta tycker jag klarar av detta, vi lyckas naturligtvis inte med alla. 

Men jag tycker att de flesta av våra elever har en vilja och de har en önskan om att 

hela tiden utvecklas själv på något vis, då de tar till sig feedbacken. 

 

Lärare 1: Ska det vara formativt så måste man ju ha relation till eleven som man så 

man kan ge feedback på ett bra sätt. 

 

 
Sammanfattningsvis kan lärarnas uppfattningar tolkas som att feedback från läraren skapar 
möjligheter för att eleven ska ta nästa steg i utvecklingen. Men att samtalet och bekräftelsen 
från läraren är förutsättningar för att det ska upplevas meningsfullt.  
 

6.6 Återkoppling som skapar reflektion för att utveckla sitt lärande 
Tolkningen som gjorts inom denna kategori är att lärarna hänvisar återkopplingen till att 
skapa reflektion hos eleven, som blir en förutsättning för djupare förståelse. 
Denna djupare förståelse upplever lärarna som att eleven har möjlighet att ta till sig 
konstruktiv kritik som ges genom återkoppling.  
 

Lärare 3: För det är ju inte alltid det är positiv feedback utan lika ofta negativ 

feedback som kan yttra sig på olika vis.  

 

Lärare 5: Det är ju jätte, jätteviktigt, utan återkoppling så kommer man inte så långt, 

det gäller att dom hela tiden får återkoppling (…) skriftligt eller muntligt eller när 
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man har jobbat klart med någonting (…) på så sätt får dom reda på vad dom kan 

göra bättre till nästa gång för att bli ännu bättre. 

 

Lärare 2: Min tanke är att återkoppla till eleverna på en gång för att få se om dom 

har förstått så att dom kan bygga vidare. För att just se om de har den förståelsen, 

försöker locka fram den på något sätt.  

 
Samtidigt blir tolkningen att lärare betraktar feedback som något ständigt skeende inom 
formativ bedömning. Vilket uppfattas av att återkopplingen från läraren ger eleven chans att 
reflektera. Uppfattningen är även att återkopplingen kan antingen vara skriftlig eller muntlig. 
Men att den muntliga reflektionen uppfattas som vanligare medan den skriftliga används 
periodvis. 
 

Lärare 8: Feedback är någonting som sker hela tiden, att det är en förutsättning för 

att formativ bedömning ska kunna funka och att eleven får förståelse.  

 

Lärare 6: Få eleverna att skriva någonting och då kan man återkoppla till det, så det 

görs i perioder rent skriftlig (…) sen så är det mer muntlig återkoppling till eleverna 

under lektionen där de får reflektera 

 

Lärare 1: Det är egentligen A och O det ju, återkopplingen, (…) Så det klart att utan 

återkoppling så borde inte resultatet bli lika bra som med återkoppling. (…) Det är 

ju grunden i idrott.  

 
Sammanfattningsvis visar resultaten på att upplevelsen av återkoppling från läraren bidrar till 
reflektion hos eleven. Dessa reflektioner möjliggör utveckling och att det är något som sker 
då eleven får en förståelse av den konstruktiva kritiken. 

6.7 Tydligheten med individuell feedback 
I denna kategori är förståelsen att lärarna upplever att den individuella feedbacken till eleven 
är den metoden som skapar tydligast återkoppling. Där en samtalssituation med en elev tolkas 
som ett individuellt feedbacktillfälle.   
   

Lärare 6: Men jag tror att de flesta när man pratar med dem framförallt individuellt, 

att det är det bästa tycker jag, att ge feedback så. 

 

Lärare 4: Jag gillar mer att jobba mer så här, 1-1, mer individuellt, mer direkt till 

eleven så jag tycker att det sättet är mycket bättre. Jag tycker det är mycket roligare 



	   32	  

och mer engagerande att ser hos eleverna att dem uppskattar när man kommer direkt 

till dem på idrotten.  

 

Tolkningen av lärarnas uppfattning här blir att samtalet framhålls vara en metod för att ge 
feedback. Där lärarnas upplevelser är att en individuell feedback med eleven upplevs som mer 
engagerande och uppskattande. 
 

6.8 Kamratbedömning bidrar till medvetenhet, förståelse 
Positiva upplevelser av kamratbedömning som lärarna anser utifrån denna form av 
bedömning är att det skapar en djupare förståelse och medvetenhet hos eleverna, både 
kunskapsmässigt i förhållande till kursplanen och kunskapsmässigt i förhållande till andra 
elever. Lärarna upplever att eleverna även ges utrymme att få visa upp den förståelsen.  
 

Lärare 4: Upplever att dem växer mycket av det. Att genom bedöma kamrater får 

dem en insikt i sig själv också, dem får lite mer koll på, inte bara på kursplanen utan 

också var dem befinner sig, inte bara ämnesmässigt utan till och med få insikt om 

sig själv som individer. 

 

Lärare 8: Det kan vara ett sätt för eleven att uppvisa djupare förståelse av någonting. 

Om jag har ett moment där jag är osäker på vad eleven ska få för betyg, men där jag 

ser att den eleven arbetar med en kamrat som inte kan någonting. Så kan man se 

stora skillnader i nyanser om vad eleven kan. 

 

Lärare 2: Jag tycker det är ganska bra, det skapar en viss medvetenhet både om 

deras egna kunskaper men även hur dem jobbar med andra, hur dom funkar ihop 

med andra personer och varandras insatser.  

 
Sammanfattningsvis erfars att lärarna anser att kamratbedömning visar nyanser mellan elever, 
ett sätt att se på kunskapsskillnader om vad eleverna kan. Det uppfattas även att 
kamratbedömningen bidrar till eleverna ges möjlighet att utvecklas som individer, samtidigt 
skapar det insikter om kursplanen och den nuvarande kunskapen.  
 

6.9 Kamratbedömning som ett socialt fenomen 
Denna kategori visar på att lärarnas erfarenheter av kamratbedömning är att det är något som 
sker hela tiden i en grupp av människor och att bedöma en kamrat beskrivs vara ett socialt 
fenomen. I dagens samhälle sker bedömningar av varandra med hjälp av sociala medier, där 
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de mänskliga idealen om utseende och hur man uppträder, detta blir avgörande vid 
bedömningen av varandra. 
 

Lärare 1: Kamratbedömningen är väl något som pågår hela tiden. Som man inte kan 

göra någonting åt (…) det här tillhör ju människans sociala liv det här med att 

bedöma, man bedömer ju allting, det här med utseende, hur dem är, hur dom pratar 

och allting sånt. 

 

Lärare 3: Upplever också att mycket av deras liv, sociala medier t.ex. handlar om att 

bedöma varandra. 

  

6.10 Mognad, otrygghet och relationer i gruppen som begrepp inom 
kamratbedömning. 
I denna kategori presenteras upplevelser av olika begrepp som används när lärarna ska berätta 
om hur de upplever kamratbedömning. 
   Respondenterna anser att med något äldre elever skulle kamratbedömning fungera väl. Men 
i de yngre åldrarna krävs det mer träning för att det ska fungera. 
 

Lärare 3: Upplever att kamratbedömning i de flesta gymnasiegrupperna skulle 

säkert fungera. Men på högstadiet är jag inte lika säker. Jag anser att vi behöver 

träna dem i det.  

 

Lärare 1: Det är en mognads sak men på gymnasiet så bör ju det fungera bra och där 

tror jag att man tycker om det. 

 
 
En annan uppfattning är att de relationer som eleverna redan har i gruppen, detta upplever 
lärarna har betydelse för hur väl kamratbedömning fungerar. Tolkningen är även att lärarna 
anser att kompisrelationer i gruppen har betydelse för hur kamratbedömning fungerar. De 
upplever att man ska till vara på det positiva när kompisar bedömer varandra då de anser att 
det betyder mycket. Men att det även kan ha en negativ inverkan om det finns elever som ofta 
får höra av kompisar att de inte är tillräckligt bra, då det är av stor betydelse av vad andra 
elever tycker. 
 

Lärare 6: Sen beror det också på vad de har för relation om det är två stycken som 

känner varandra eller någon man gillar att samarbeta med eller om det är någon man 

känner sig långt ifrån även om man är i samma klass har också en viss betydelse.  
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Lärare 3: Kompisar som de har runt omkring sig betyder väldigt mycket, 

naturligtvis. Det är inget som man ska underskatta, men det är då åt båda hållen ska 

man komma ihåg.  

 
 
För att kamratbedömning ska fungera så erfar lärarna att eleverna bör känna trygghet, 
trygghet i sig själv och i gruppen. Om eleverna inte känner trygghet i gruppen och i sig själv 
blir det svårt att ”våga” bedöma andra eller att ”våga” bli bedömd. För att skapa en trygghet 
gäller det att man arbetar med gruppen ett tag så att man lär känna eleverna och att eleverna 
lär varandra och därigenom skapa en bra och trygg stämning innan man startar upp 
kamratbedömning. 
 

Lärare 4: Det svåra kanske är om dem inte är trygga i sig själva så kanske det blir 

svårare för om dom känner den pressen att ”shit ” nu ska jag bedöma andra också, 

det räcker ju att min lärare bedömer mig. 

 

Lärare 4: Alltså det med grupprocesser en ny grupp och då tar det tid, inte bara så 

här pang nu ska vi göra kamratbedömning, jag tror ändå att gruppen måste vara 

trygg eller att alla har jobbat med kamratbedömning så man kan göra något bra av 

det så det inte blir pannkaka av alltihop. 

 

Lärare 6: Upplever att det inte uppskattas alls av eleverna att dom skulle bedöma 

varandra, genom att det var några elever som kände sig obekväma.  

 
Sammanfattningsvis kan begrepp som trygghet, mognad och relationer betraktas som centrala 
upplevelser inom kamratbedömningen. Då detta syftar på hur väl gruppen fungerar 
tillsammans.  

6.11 Vem som säger vad i gruppen 
Upplevelser om kamratbedömning visar att lärare anser utifrån deras erfarenheter att det har 
betydelse vilken person i gruppen det är som bedömer. Om det är en förtroendeingivande och 
”populär” person eller om det är en ”mindre populär” som gör bedömningen. Utifrån detta så 
anser lärarna att det både finns fördelar och nackdelar med kamratbedömning. Kommer 
bedömningen från ”populär” och ”positiv ledare” så upplevs det ha större effekt.  
 

Lärare 1: Det är med positiva ledare, det klart det är ett inslag som är bra för det 

som de säger tar de andra eleverna till sig direkt.  
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Lärare 3: Upplever att om rätt person vid rätt tillfälle, säger rätt sak så har det större 

effekt.   

 
Motsatsen blir då att lärarna uppfattar att bedömningen då kan bli missvisande och orättvis då 
det är de dominerande och ”populära” eleverna som pratar. För de eleverna som hela tiden får 
höra positiva kommenterar blir det en positiv spiral och tvärtom för de som hela tiden får höra 
negativa kommentarer, vilket ökar klyftan mellan eleverna i gruppen. 
 

Lärare 1: Kamratbedömning har du ju alltid den nackdelen (…), att det är ju oftast 

den som är dominant i gruppen som pratar och den kan ju ha fel. 

 

Lärare 7: Det är svårt att säga hur rättvist det blir, om populära elever får positiv 

feedback på varje lektion eller om mindre populära elever får skit även fast de gjort 

en riktigt bra lektion. 

 
Uppfattningen blir då att personen som bedömer har en betydelse för om eleven ska ta till sig 
innehållet. Samtidigt är tolkningen att lärarna upplever att det oftast finns en hierarki inom 
gruppen som försvårar arbetet med kamratbedömning. 

 

6.12 Insikt om sina förmågor har betydelse i självbedömning. 
Upplevelser om självbedömning visar att lärarna anser att det krävs att eleven har insikt i sina 
förmågor och samtidigt har kännedom om vad förmågor är för något. De uttrycker även att 
eleverna bör ha vetskap om vad som står i kursplanen och i betygskriterier. Lärarna upplever 
samtidigt att eleverna inte har den kännedomen. 
 

Lärare 5: självbedömning kräver mycket, då måste man ha kommit en bit på vägen 

(…) Det kräver lite självinsikt och det kräver ganska bra vetskap om vad förmågor 

är för något och vad kursplanen säger för något…  

 

Lärare 6: Denna del tycker jag att det finns ett syfte med att reflektera över sitt eget 

lärande, eftersom det finns i betygskriterierna till viss del (…) Lär man känna sig 

själv och sin kropp bättre, då kanske man kan se vad man kan ha för behov också.  

 

Lärare 8: Om alla lärare skulle arbeta formativt så krävs det av att eleven hela tiden 

försöka vara inrättade i vad den, det krävs av eleven att den kanske har förstått 

kunskapskraven lite mer. Att den vill förstå varför den ska lära sig. 
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Utifrån detta så är uppfattningen att lärare anser att det kan skapas en pedagogisk diskussion 
mellan lärare och elev som gynnar både eleven och pedagogen. 
 

Lärare 4: Upplever att det inte alltid är så att dem förstår kursplanen och hur jag 

bedömer (…) Och då kan man ha en diskussion om det och det är jättenyttigt tycker 

jag för jag lär mig mycket av det också. Kan ju vara att man missat informera eller 

att det varit otydligheter i vad som bedöms. (…) Elever behöver, jag tror det är 

nyttigt och de behöver bedöma varandra och sig själva för att på något sätt utveckla 

sig själva och våga ta ställning och inte bara flyta med, det skapar fler pedagogiska 

diskussioner med eleverna. 

 
En svårighet som lärarna upplever är att de kan se en skillnad gällande självinsikt. Skillnaden 
i den meningen är att eleverna antingen undervärdera sig själva eller övervärderar sig själva. 
Detta medför att undervisningsformen självbedömning blir varierande beroende på hur eleven 
ser på sin egen förmåga. 
 

Lärare 2: Det är många som inte vågar lita på sin egen kunskap utan dem tror att de 

är sämre än de egentligen är, de tror inte de klarar av vissa uppgifter. De skulle 

kunna vara bra för vissa men inte för andra och då tror jag också att en del tror dem 

är bättre än dem är och tvärtom.  

 
Det visar sig även att lärarna upplever att kön kan spela roll. Lärarens upplevelse i citatet 
nedan, är utifrån just ett moment under en lektion. Tolkningen blir att flickor har större 
svårigheter när de ska bedöma sig själva och det är flickorna som undervärdera sina förmågor. 
Lärarens känsla är att killarna däremot visar motsatsen. 
 

Lärare 3: Det var ingen av killarna som ifrågasatte den uppgiften eller uppgav att 

den var jobbig. Nu har jag inte hunnit tittat på svaren än. Men flera utav tjejerna 

tyckte att det var jättejobbigt att bedöma sig själva. Men känslan jag har är att 

tjejerna kommer att undervärdera sig. Utan att veta så tror jag att killarna kommer 

att övervärdera sig själva. Det är känslan jag har efter att bara varit i klassrummet 

när dem gjorde de här (…) Jag anser att vi behöver träna dem i det också, jag tror att 

vi behöver hitta ett sätt och göra det oftare tror jag. 

 
Sammanfattning av lärarnas uppfattningar om självbedömning är att de anser att det skulle 
gynna eleven om de klarar av att göra självbedömning. Men för det krävs träning och 
pedagogiska diskussioner för att eleverna ska få den insikten om sig själva och även 
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kunskapen om vad som står i kursplanen. De pedagogiska diskussionerna gynnar inte enbart 
eleven utan även läraren i hens sätt att arbeta. 
 

6.13 Upplevelser av en mognadsprocess vid större ansvar för sitt eget lärande 
Uppfattningen inom denna kategori är att det finns en åtskillnad mellan elever som kräver en 
tydligare styrning i undervisningen och de elever som själva klarar av att reflektera över sitt 
eget lärande.  
Den första tolkningen är att lärarna uppfattar att ett större ansvar för sitt eget lärande upplevs 
genom en mognadsprocess. Där ansvaret blir sammankopplat med trygghet och kontroll över 
det egna livet.  
 

Lärare 6: Det kan bara jag se som positivt. Mer självgående. Att de tar eget ansvar 

för sitt eget liv och att det sen har att göra med lärandet mer generellt. Detta borde 

finnas i alla ämnen, mer eget ansvar. Då skapar man en större trygghet i sig själv 

tänker jag, mer kunskap kring dig själv och också att du får ju mera kontroll över 

ditt eget liv.  

 

Lärare 8: Dom är inte så jätte reflekterande, om det har att göra med dem eleverna 

man har eller inte det (…) Som de elever man har i trean, dem är oftast mer 

reflekterande än dem som går i ettan. Det kan väl ha en koppling till mognad och 

sådant. 

 
En annan uppfattning är att lärarna upplever att åldern inte är av betydelse utan att tolkningen 
är att tydliga ramar och riktlinjer behövs för vissa elever. Samtidigt blir tolkningen att elever 
som kommit längre i sin mognadsprocess har större möjlighet att ansvara för sitt eget lärande, 
då åldern inte är avgörande.   
 

Lärare 5: Dom som är lite mognare i alla fall, i lite lägre åldrar. De klarar av det 

galant, dem tycker att det är ganska kul också att få lite större frihet … Dom som 

har lite svårare, dem ser det nog som en nackdel (…) vill gärna ha en struktur och 

gärna bli tillsagda om vad de ska göra och inte göra (…) De behöver någon typ av 

mall eller riktlinjer.  

 

Lärare 7: Det är en liten mognadsprocess, det ingår i tänket att hela tiden kunna ta 

ansvar och att inte jag ska behöva springa och peka med hela handen hela tiden. Jag 

får sätta ramarna och säga till när det inte är så bra. 
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Samtidigt finns det en uppfattning om att det finns elever som påvisar att de är 
nöjda med situationen. Tolkningen blir då att elever som accepterar och nöjer sig 
med ett visst betyg har klarat att av reflektera över sitt eget lärande.  

 

Lärare 3: Jag har haft ett flertal elever under åren som bromsar mig, i min iver (…) 

Jag har inte lust att arbeta med det jag är sämst på, jag är nöjd med det betyget jag 

har nu (…) det tycker jag också är en bekräftelse på att de har reflekterat om sin 

tillvaro på något vis, som visar på större mognad.  

 
Det kan då tolkas utifrån lärarnas uppfattning, för att ge eleven större ansvar för sitt eget 
lärande krävs det att eleven genomgått en mognadsprocess. Uppfattningen blir då även är att 
med mognad kommer en större frihet utan ramar och riktlinjer. Det erfars att lärarna upplever 
att med en större frihet får eleven möjlighet att reflektera över sitt eget lärande.   
Det erfars även att lärarna uppfattar ett mått av reflektion utifrån elever som uppgivit att de 
inte vill ha ett högre betyg, som anses visa på en mognad.  
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7. Diskussion 
 
I denna del kommer studiens resultat att diskuteras i relation med vad den tidigare 
forskningen presenterar. Eftersom denna studie inriktat sig på att undersöka idrottslärares 
upplevelser och uppfattningar kring fenomenet formativ bedömning, så blir det intressant att 
diskutera skillnader och likheter i uppfattningar. 
 
Utifrån en fenomenografiskt ansats visar resultaten på stora variationer i lärarnas 
uppfattningar när de ska förklara definitionen av fenomenet formativ bedömning. Det går att 
urskilja två stycken uppfattningar utifrån lärarnas definition, där den ena uppfattningen är att 
lärarna inte gör en åtskillnad mellan begreppen formativ bedömning och summativ 
bedömning. Dessa upplevelser stämmer till viss del överens med det Taras (2009) presenterar, 
att dessa begrepp inte nödvändigtvis behöver ställas i motsats till varandra, utan att det 
handlar om att nå uppsatta mål i undervisningen. Det kan även tolkas att de lärare som fick 
svårt att göra en åtskillnad mellan begreppen, inte hade tillräcklig förståelse om fenomenet för 
att kunna förklara definitionen av begreppen. 
   Anmärkningsvärt är att en lärare använder ord som trend och modeord när hen ska förklara 
fenomenet formativ bedömning, vilket kan tolkas som negativt. Negativt i den bemärkelsen 
att man får känslan av att hen inte tror på fenomenet. Men och andra sidan upplevs lärarens 
svar till att formativ bedömning mer är ett arbetssätt som alltid har funnits, men som på senare 
år blivit ett fenomen. En tolkning kan göras att hen ser formativ bedömning som något som 
kanske försvunnit om några år och att fenomenet har tillkommit på grund av att den svenska 
skolan söker efter nya för att utveckla lärandet. I linje med det som Vlachos (2013, s.1) 
diskuterar om att det behövdes en reformation av de tidigare kursplanerna för att skapa en 
likvärdig bedömning.  
   Den andra uppfattning som lärarna beskriver stämmer mer överens med det Lundahl (2012, 
s.11) och Jönsson (2013, s.15-17) hävdar, att formativ bedömning är en process i 
undervisningen där lärarens arbete blir att handleda, för att nå elevens och lärarens 
gemensamma mål. Resultaten visar dock att flertalet av de intervjuade lärarna definierade 
formativ bedömning som ett arbetssätt genom feedback och återkoppling. Detta var en 
genomgående uppfattning om att feedback har en central del i arbetet med formativ 
bedömning. Denna uppfattning styrker Lundahl (2012, s.127) som menar att feedback är 
kärnan i fenomenet.   
   I denna studie fick feedback en betydande roll och diskuterades av de intervjuade lärarna, 
där de redogjorde för olika modeller av feedback. Resultaten visar på att en direkt feedback 
till eleverna under lektionerna i Idrott och hälsa upplevdes som den vanligast förekommande 
formen av feedback. Där uppfattningen är att lärarna menar att den direkta feedbacken ingår i 
processen med formativ bedömning och är ständigt pågående i ämnet Idrott och hälsa. Den 
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feedback som upplevs som vanligast i ämnet anses därför vara återkoppling på uppgiftsnivå 
och återkoppling på personlig nivå (Hattie och Timperly, 2007, s.91-96). Denna återkoppling 
kan även ses som en föreskrivande feedback (Annerstedt, 2007, s.3). Som detta svarsexempel 
kan argumentera för; ”det gäller att dem hela tiden får återkoppling (…) på så sätt får de reda 
på vad de kan göra bättre till nästa gång för att bli ännu bättre” (Lärare 5). Samtidigt menar 
den tidigare forskningen på att, för att kunna ge feedback som hjälper eleverna att utvecklas 
så krävs det att detta görs under momentet (Annerstedt, 2007, s.2). Vidare hävdar Annerstedt 
(2007, s.2) att läraren bör besitta analytiska kunskaper för att direkt kunna analysera elevens 
utförda moment, vilket blir viktigt i ämnet Idrott och hälsa. Då ingen av de intervjuade lärarna 
framhöll att detta var ett problem, kan det ses som om att lärarna inte reflekterar över den 
feedback de ger i ett vidare perspektiv. Medvetenheten om hur feedbacken ges till eleverna är 
därför något som vi menar kan förbättras och på så sätt skapa en mer innehållsrik feedback. 
   Det lärarna däremot redogjorde för, var att de ansåg att feedback var en möjlighet till ett 
relationsskapande. Med det menas att feedback till eleverna skapar trygghet mellan eleven 
och läraren. Detta ger möjlighet till att ge konstruktiv kritik till eleven som bör resultera i 
vidareutveckling.  
   I resultat visas att lärarna upplever att med formativ bedömning når man progression, det 
ger bättre förutsättningar att reflektera över sitt eget lärande och en upplevelse av 
meningsfullhet i undervisningen. Vilket kan anses som det primära syftet med formativ 
bedömning, enligt Lundahl (2012, s.11). Detta bör ses som en positiv upplevelse eftersom det 
även uppfyller kursplanens syfte, med att eleven ska reflektera över sitt sätt att lära (GY11, 
s.11) Beckett och Volante, (2011, s.40) menar dock på att formativ bedömning kan ha större 
effekt och att effekten synliggörs lättare på elever inom specialpedagogiken. Detta är något 
som understryks i denna studie, där en av respondenterna ansvarar för en särskoleklass. Hen 
nämner att det ges mer tid till feedback för varje elev då elevgruppen är mindre och att det 
finns mer personal att tillgå än vid ”vanliga” klasser. Sen upplever läraren även att 
utvecklingen blir tydligare och synliggörs lättare hos dessa elever. Om detta stämmer så visar 
det att formativ bedömning bör användas flitigt bland särskoleelever, för att maximera 
elevens utveckling. Dock ska man ha i åtanke att vi endast intervjuat en lärare som undervisar 
i särskolan och därför inte kunnat se om andra lärare delar samma uppfattning. 
   Flera av de intervjuade lärarna upplevde att det finns svårigheter med kamratbedömning. Då 
det är avgörande för hur trygga eleverna är och hur relationerna i gruppen ser ut. Detta visar 
att det finns en klar osäkerhet hos lärare när det kommer till att använda sig av 
kamratbedömning. Lärarna menar på att man bör vara försiktig med att genomföra 
kamratbedömning eftersom de upplever att bedömningen kan bli orättvis. Då många av 
eleverna som tar stor plats, är elever med hög status i gruppen och bedömningarna skulle då 
enbart ske inom grupperingarna. Alltså finns det en tydlig koppling i mellan lärarna i denna 
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studie och vad respondenterna i Beckett och Volantes (2011) undersökning, upplever med att 
denna form av bedömning blir för subjektiv. 
   Resultatet visar inte bara att respondenterna har en negativ syn på kamratbedömning. De 
menar att ifall de kan hitta en bra struktur för att bedriva kamratbedömning så anser de att det 
skulle medföra en rad olika positiva effekter. De menar att eleverna får en större medvetenhet 
och en djupare förståelse om hur de ligger till kunskapsmässigt till kursplanen och i 
förhållande till sina klasskamrater. Dessa kamratbedömningar skulle skapa en diskussion i 
klassrummet där eleverna får bedöma varandra och ta ett större ansvar för lärandet vilket är i 
linje med det som kursplanen (GY11, s.11) nämer. 
   Respondenterna i denna studie antyder också att de upplever att kritik och beröm från en 
kamrat tar eleven till sig direkt och har stor betydelse, detta nämner Black m.fl. (2003, s.49-
50), Lundahl (2012, s.138) och Jönsson (2013, s.109-114), då en kritik från en kamrat tas på 
större allvar, anses vara en större resurs och har en större påverkan på elevernas prestation. 
Vidare menar Jönsson (Ibid.) i likhet med denna studies resultat, för att kunna få ut en positiv 
effekt av kamratbedömningen, så krävs det att eleverna tränas och övas i detta. En viktig fråga 
som då kan ställas, när ska då detta tränas eftersom respondenterna uppger att tiden sätter 
gränser för att kunna genomföra kamratbedömning. Respondenterna uppger att dessa 
arbetsmoment bör implementeras i de yngre åldrarna, när de är mer formbara och i början av 
sin utveckling.  
   I likhet med kamratbedömningen kan man även se att självbedömning medför ett större 
ansvar för eleven (Black Wiliam, 2009, s.11). Detta framhåller även lärare 6, då hen menar att 
det bara är positivt för eleverna om de kan ta ett större ansvar för sitt eget liv och därigenom 
bli mer självgående, av samma uppfattning är även Black m.fl. (2003, s.53). Dock menar 
respondenterna i den här undersökningen att elevernas mognad har en stor betydelse för hur 
de anser att eleverna klarar av att bedöma sin egen förmåga. De anser även att kön kan spela 
roll. Resultatet är intressant genom att lärarna i studien upplever att det är en markant skillnad 
i hur flickor och pojkar ser på sig själva. Detta är något som det i dagsläget finns lite 
forskning kring menar Black och Wiliam (1998, s.59). Vidare skriver dessa författare (Ibid., 
s.24) att det även finns skillnader i hur hög- respektive lågpresterande elever bedömer sig 
själv, detta är något som inte framkom i denna undersökning.  
   Självbedömning ses av de intervjuade lärarna som något svårt att genomföra då det skiljer i 
mognad och självinsikt mellan eleverna. Det kan då tolkas som att lärarna anser att eleverna 
inte har tillräcklig kunskap och att de känner en viss oro över att överlåta mer ansvar till 
eleverna. Men samtidigt anser de att även detta är något som bör tränas. 
   
 Sammanfattningsvis går det att utvisa att den tidigare forskningen menar på att 
man med formativ bedömning kan skapa och förändra lärandemiljön till det bättre. 
Med arbetsmetoder som gäller dels för läraren med att utvärdera och förändra 
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arbetet i klassrummet, men att även eleverna får ta del i utformandet av lektioner 
och på så sätt ta ett större ansvar för sitt eget lärande. Allt detta presenteras vara 
lysande och problemfria åtgärder, men sanningen är att nästan samtliga intervjuade 
lärare uppger att tidsaspekten blir ett problem. Tidsbristen blir relevant att ha i 
åtanke när man undersöker strategier som forskare presenterat och som denna 
studie utgått ifrån (till exempel feedback, kamratbedömning, självbedömning). Vid 
användandet av feedback till eleverna som ska föra lärandet framåt, så uppger de 
intervjuade lärarna att det blir svårt att delge flera elever feedback under en och 
samma lektion. Detta handlar om att grupperna är stora och att det finns alldeles för 
liten tid att ge utförligare återkoppling. Den direkta feedbacken blir den vanligaste 
formen av återkoppling. Vidare så återkommer bristen av tid vid att utföra 
kamratbedömning, då det krävs att eleverna aktiveras att bli läranderesurser för 
varandra. För att detta ska fungera så krävs det en process av relationsskapande, 
mognad och kunskap om hur man bedömer. De intervjuade lärarna uppger att de 
har svårt att överlåta ansvaret till eleverna och gruppen, eftersom det är oftast de 
elever som anser att skolan är av nytta som tar kamratbedömningen seriöst. De 
omotiverade eleverna får svårt att genomföra kamratbedömningen seriöst och se det 
som ett lärandetillfälle. Om arbetsmetoden ska kunna användas under lektionerna 
så krävs det mycket träning som tar tid och behöver arbetas in i de tidigare åldrarna, 
vilket uppfattas utifrån respondenterna. Det som uppfattas som ett enigstämmande 
svar gällande undervisningssituationen är att feedbacken och klargörande av 
kursplansmålen är viktiga moment i lärarnas nuvarande arbetsprocess.  
   Med hjälp av den fenomenografiska ansatsen har vi även funnit variationer i hur 
lärare upplever formativ bedömning i Idrott och hälsa och hur det upplevs i andra 
mer teoretiska ämnen. Upplevelser går isär där vissa lärare anser att det är lättare att 
använda sig av formativ bedömning i Idrott och hälsa än i andra ämnen. Medan 
någon annan hävdar att det är precis tvärtom. Eftersom lärarnas upplevelser skiljer i 
jämförelsen, blir det svårt att med denna studie påvisa att formativ bedömning 
passar bättre i Idrott och hälsa än något annat teoretiskt ämne. 
   Slutligen går det att påpeka att arbetet med formativ bedömning är fortfarande relativt nytt 
och lärare har fortfarande svårt att hitta arbetsmetoder som kan användas för att uppfylla 
dessa mål. 
   Kommer de positiva upplevelserna av formativ bedömning, som denna studie och 
som den tidigare forskning visar på, ses som bedömning för lärandet och blir ett väl 
fungerande arbetssätt i framtiden eller kommer den formativa bedömningen ta 
alltför stor tid i lärarnas arbete, så att det i slutändan bara ses som en ”trend” som 
passerar? 
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8. Konklusion 
 
Sammanfattningsvis så var vår avsikt med studien att undersöka idrottslärares upplevelser av 
fenomenet formativ bedömning. Dessa uppfattningar och upplevelser har transkriberats och 
tolkats till att presentera 13 kategorier. Sammansättningen av dessa kategorier skapades med 
stöd av det horisontala systemet. Att genom en fenomenografiskt ansats kunna säkerställa om 
idrottslärarnas uppfattning stämmer överens med vad den tidigare forskningen presenterar 
som positiva respektive negativa aspekter gällande fenomenet formativ bedömning. 
   De resultat som vi kommit fram till är att det finns en stor variation i hur lärare uppfattar 
begreppet, men att feedback har en central del inom det dagliga arbetet med formativ 
bedömning. Samtidigt finns det uppfattningar om att lärarna anser att tiden det tar att arbeta 
med formativ bedömning är en negativ faktor. Där metoder för att synliggöra lärandet hos 
eleverna är en process som kräver mycket arbete och är en metod som behöver arbetas in, så 
att eleverna får förståelse för syftet med det.   
   För vidare studier så anser vi att det skulle vara intressant att jämföra elevernas upplevelser 
med lärarnas. För att kunna genomföra en sådan undersökning så anser vi att frågornas 
struktur och formuleringar bör brytas ned, så att dessa blir mer konkreta och lättförståeliga. 
Alternativet är att finna skolor där det formativa arbetet är väl inarbetat hos eleverna. Vidare 
är vi eniga med det Black och Wiliam (1998, s.59) menar på, att det finns en allt för liten 
forskning inom skillnader mellan kön, etnicitet och klass. Att det finns skillnader mellan kön 
var något som en av de intervjuade lärarna upplevde och därför anser vi att det skulle vara 
intressant att göra studier på.  
 



	   44	  

9.	  Referenslista	  
 

9.1 Artiklar 
 
Annerstedt, Claes (2007), Det tränade ögat. – om att ge feedback i ögat. Idrottshögskolan: 
Göteborgs universitet. 
 
Black, Paul och Wiliam, Dylan (2009). Developing the theory of formative assessment. DOI 
10.1007/s11092-008-9068-5. 

Dunn, K.E. och Mulvenon, S.W. (2009), A Critical Review of Research on Formative 
Assessment: The Limited Scientific Evidence of the Impact of Formative Assessment in 
Education, Dr. Practical assessment, research och evaluation, 14 (7) s.2-11  

Hattie, John och Timperley, Helen. (2007), The power of feedback. Review of Educational 
Research, Vol. 77, No. 1, s. 81-112.  

Harlen, W. och James, M. (1997), Assessment and Learning: differences and relationships 
between formative and summative assessment, Assessment in Education: Principles, Policy 
och Practice, 4 (3), s. 365-379.  

Tunstall, Pat och Gipps, Caroline (1996). Teacher Feedback to Young Children in Formative 
Assessment: A Typology. British Educational Research Journal, Vol. 22, No. 4, s. 389-404. 
Francis: Ltd. On behalf of BERA. 
 
Volante, Louis och Beckett, Danielle (2011) ”Formative assessment and the contemporary 
classroom: Synergies and tensions between research and practice” Canadian journal of 
educaion 34, 2 (2011): 239-255  
 

9.2 Tryckta källor 
 
Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson (red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, (s.111-
138). Lund: Studentlitteratur.  

Black, Paul och Wiliam, Dylan. (1998). Inside the Black Box. London: Kings University.  

Black, Paul, Harrison, Christine, Lee, Clare, Marshall, Bethan och Wiliam, Dylan. (2003) 



	   45	  

Assesment for Learning. Putting it into practice. Suffolk: Bungay. 
 
Brinkmann, Svend och Kvale, Steiner (2009) Den kvalitativa forkningsintervjun Lund: 
Studentlitteratur AB 

Esaiasson, Peter (2012). Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 
Stockholm: Norstedts Juridik AB. 

Gerrevall, Per (2008). Lärares professionalitet och betygssättningen – om bedömningens och 
betygssättningens dubbla karaktär. I Fritzell, Christer (red.), Att tolka pedagogikens språk. –
perspektiv och diskurser. Göteborg: Intellecta Docusys.  
 
Jönsson,	  Anders	  (2013)	  Lärande	  bedömning	  Malmö:	  Gleerups	  Utbildning	  AB	  
  
Kroksmark, Tomas (1987) Fenomenografisk Didaktik Göteborg: Göteborgs Universitet 
 
Kihlström, Sonja (2007), Fenomenografi som forskningsansats. I Dimenäs, Jörgen (red.), 
Lära till lärare. Att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig 
metodik. Stockholm: Liber AB.  
 
Korp, Helena (2011) skolverket (red.), Kunskapsbedömning. –vad, hur och varför?  Sverige: 
Elanders AB. 
 
Lundahl, Christian (2007), Kunskapsbedömningens historia. I Pettersson, Agneta (red.). 
Sporre eller otyg. –om bedömning och betyg (red). Malmö: Elanders Berglings. 
 
Lundahl, Christian (2012) Bedömning för lärande Stockholm: Nordstedt 
 
Marton, Ference (1997). Mot en medvetandets pedagogik. I Michael Uljens (red.), Didaktik –  
teori, reflektion och praktik, (s.98-118). Lund: Studentlitteratur 
 
Marton, Ference och Booth, Shirley (1997). Learning and awareness. Mahwah, N.J.: Erlbaum  
 
Marton, Ference och Booth, Shirley (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur 
 
Skolverket (2002), Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning. 
Stockholm: Elanders Gotab. 
 
Stensmo, Christer (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare. Uppsala: X-O graf tryckeri 



	   46	  

AB. 
 
Stukat, Stefan (2005), Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Malmö: 
Studentlitteratur. 
 
Uljens, Michael, (1989), Fenomenografi. –forskning om uppfattningar. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Wiliam, Dylan, (2013). Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 

9.3 Elektroniska källor 
 
Vetenskapsrådet, (2014-02-21) 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
 
Vlachos, Jonas, (2013) Betygssystem som bäddar för misslyckanden.(2014-04-25) 
http://ekonomistas.se/2013/06/14/betygssystem-som-baddar-for-misslyckanden/ 
 
Larsson, Åsa (2013) Skolor bedöms på fel grunder (2014-04-26) 
http://www.skolvarlden.se/artiklar/skolor-bedoms-pa-fel-grunder 
 
Skolverket (2010). Formativ bedömning – en översikt. www.skolverket.se (2014-01-21). 
 
Skolverket (2013). Kraftig försämring i PISA. (09-02-14). 
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208  
 
9.4 Lagar och läroplaner 
 
Skolverket (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011 
 
Skolverket, Lgr11 (2011).  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 
www.skolverket.se (2014-01-21).  
 

9.5 Övriga referenser  
 



	   47	  

Eriksson, Peter (2014-01-15) 
http://issuu.com/peteri82/docs/elever_som_lokf__rare_3f3f8ae010ae12 
 
Holm, Johan (2014-01-15) 
http://issuu.com/holmenholm/docs/v__lkommen_till_tyst_avdelning 
  



	   48	  

10. Bilaga 1 
 

10.1 Medgivande i undersökningen 
 
Hej! 
Vi är två lärarstudenter vid Uppsala Universitet, som skriver vårt examensarbete inom 
Utbildningsvetenskap med fokus på formativ bedömning. I vårt examensarbete är vi 
intresserade av att undersöka lärares uppfattningar om begreppet formativ bedömning. Vårt 
syfte är heller inte att undersöka brister i arbetssätt som lärare uppger, utan att få en förståelse 
för hur lärare tolkar och uppfattar begreppet.  

Undersökningen är tänkt att består av enskilda intervjuer med 8 stycken 
gymnasieidrottslärare. Du som respondenten har rätt att avbryta och avsluta intervjun när du 
själv vill.  

Datainsamlingen kommer att ske under april månad. Insamlade data kommer att analyseras 
under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 
obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 
(publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. 
Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens 
resultat. 
 
Härmed är jag införstådd med den ovan nämnda informationen och godkänner mitt 
deltagande i studien.  
 
Namn: __________________ 
 
Datum: _________________ 
 
Underskrift: ___________________________ 
 
 
Tack för ditt bidrag!  
 
 
Peter Eriksson    Johan Holm 
 
Petereriksson82@gmail.com  johan.holm.2431@student.uu.se 
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11. Bilaga 2 
11.1 Intervjuguide 
 
Tema 1 bakgrundsfrågor -fokus på läraren som person. 
Undervisar var? 
Utbildning? 
Yrkeserfarenhet? 
Personliga intressen? Familj, fritid etc 
Vad anser du att ditt uppdrag som idrottslärare är? 
 
Tema 2 bedömning 
 
Undertema 1: begreppet  
Hur definierar du begreppet summativ bedömning? 
Hur definierar du begreppet formativ bedömning? 
 
Undertema 2: kursplanen 
Hur ser du på bedömningen utifrån kursplanens mål? 
Har ditt arbetslag några bestämda riktlinjer för bedömning? vad anser du om dessa riktlinjer? 
 
Undertema 3: arbetet 
Hur upplever du att arbetet med summativ bedömning fungerar? 
Vilka fördelar resp. nackdelar anser du denna bedömningsform har? 
Hur upplever du att arbete med formativ bedömning fungerar? 
Vilka fördelar resp. nackdelar anser du denna bedömningsform har? 
 
Tema 3 formativ bedömning 
 
Undertema 1:  
Vad handlar formativ bedömning om enligt dig? 
Vilka delar inom formativ bedömning anser du är viktiga i ditt arbete? 
Hur ser du på formativ bedömning inom idrott och hälsa? 
Undertema 2: formativa processer 
Anser du att det finns några metoder inom formativ bedömning som kan gynna elevernas 
lärande? 
Vilka uppfattningar har du om kamratbedömning? 
Vilka uppfattningar har du om återkoppling/feedback? 
Vilka uppfattningar har du om självbedömning? 
Anser du att det är viktigt att ge utrymme på för detta ovan under arbetsprocessen? I så fall 
varför, när och hur? 
 
Undertema 3 
 
 
Tema 4 eleverna 
Undertema 1. Upplevelser om eleverna 
Anser du att eleverna är bekanta eller hur insatta är dem med formativ bedömning? 
Hur upplever du att eleverna tycker det är att bedöma varandra? 
Hur upplever du att elever klarar av att reflektera över sitt lärande. 
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Hur upplever du att eleverna tar till sig återkopplingen/feedbacken dem får? 
 
Undertema 2. För och nackdelar 
Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att ge eleven större ansvar för sitt lärande? 
Vilka fördelar respektive nackdelar finns det när elever ska bedöma andras prestationer i 
relation till sin egen? 
 
Följdfrågor som vi använder oss av kan vara: 
Motivera 
Utveckla 
Vad grundar du det på? 
Du nämnde tidigare….. finns det kopplingar mellan det? 
På vilka sätt? 
 
	  


