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Sammanfattning  

Forskning tyder på att det finns en utmaning med att arbeta med formativ bedömning inom 

skolämnet Idrott och hälsa. Syftet med studien är att undersöka hur Idrott och hälsa-lärare i 

grundskolan arbetar med formativ bedömning i sin undervisning utifrån Dylan Wiliams fem 

nyckelstrategier för formativ bedömning. Studien undersöker också vilka pedagogiska verktyg 

som lärarna använder i sin undervisning för att skapa lärande. Studien inriktar sig på ett specifikt 

kunskapskrav inom Idrott och hälsa i grundskolan. Undersökningen har genomförts via 

intervjuer med fyra lärare inom Idrott och hälsa i Umeå Kommun. Resultatet visar att lärare 

arbetar med ett formativt förhållningssätt inom ämnet i stor grad, både medvetet och omedvetet, 

i undervisningen och att de pedagogiska verktygen som används är teoretiska och praktiska 

övningar kopplat till det aktuella momentet. 

Nyckelord  

Orientering, lärandeprocesser, feedback och nyckelstrategier. 
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Inledning  

Att motivera och stötta elever i deras lärandeprocesser i skolan är ett område som alla lärare 

brottas med. Det finns mycket forskning inom området och formativa bedömningsprocesser har 

på senare år blivit allt mer vanligt i svenska skolor. 

 

Hattie (2014) har i en stor metastudie med tydlighet visat att formativ bedömning verkar ha en 

positiv effekt på elevers motivation och lärande i skolan. Formativ bedömning brukar definieras 

som “bedömning för lärande. I sin forskning gällande formativ bedömning nämner Wiliam 

(2013) fem nyckelstrategier som lärare kan använda för att arbeta med formativ bedömning. 

Nyckelstrategierna innehåller olika tekniker och metoder som lärare kan applicera i sin 

undervisning för att arbeta på ett formativt förhållningssätt. 

 

Under vår lärarutbildning på Umeå Universitet samt under våra praktikperioder har vi kommit 

i kontakt med formativ bedömning väldigt frekvent. Vi har upplevt att det finns utmaningar 

inom ämnet Idrott och hälsa när det kommer till formativ bedömning. Idrott och hälsa är ett 

ämne med mycket rörelse och hög aktivitet, det kan beskrivas som ett ämne av mer praktisk 

karaktär, där teoretiska delar förekommer. Den formativa bedömningen vi arbetat med under 

utbildningen varit tydligt riktad mot ämnen av mer teoretisk karaktär.  

 

Annerstedt (2002) menar att i praktiska ämnen såsom Idrott och hälsa görs en bedömning av 

elevernas färdigheter och kunskaper ofta på bråkdelen av en sekund. Han beskriver att detta 

både är en problematik och en utmaning för lärare i Idrott och hälsa. Han jämför detta med 

teoretiska ämnen, där det ofta finns skriftliga svar från eleverna att bedöma. Annerstedt (2007) 

skriver också om feedback och vikten av att dela ut den på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Han 

säger att det krävs mycket ämneskunskap och pedagogisk kunskap hos en lärare för att kunna 

dela ut rätt typ av feedback, vid rätt tillfälle. 

 

Trots utmaningarna i ämnet menar Tolgfors (2016) att den formativa bedömningen fått ett ökat 

utrymme även inom Idrott och hälsa. Tolgfors (2016) har genom att prata med ett flertal lärare 

angående Wiliams (2013) nyckelstrategier och hur formativ bedömning kan implementeras 

inom Idrott och hälsa-undervisningen. Tolgfors (2016) undersöker hur idrottslärare arbetar med 

formativ bedömning på ett medvetet sätt när läraren oftast inte har klassen samlade kring sina 

bänkar utan i en gymnastiksal eller i en skog. Läraren ska på mycket kort tid kunna identifiera 
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vad som är bra eller som kan korrigeras i en elevs rörelse och veta vilken typ av feedback som 

bör ges till eleven för att denne ska ta nästa steg i sin utveckling. 

 

Ett område inom Idrott och hälsa som ofta innehåller många olika undervisningsmetoder och 

miljöer är orientering. Området är också ett centralt innehåll inom Idrott och hälsa samt grunden 

för ett kunskapskrav inom ämnet (Skolverket, 2011). Vi anser med ovanstående i åtanke att det 

är passande att göra en fallstudie riktad gentemot orientering, för att undersöka hur lärare 

arbetar med formativ bedömning inom idrott och hälsa samt undersöka vilka metoder de 

använder i sin undervisning för att lära eleverna att orientera.  
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Syfte  

Lärare inom Idrott och hälsa har inom sitt ämne utmaningar när det gäller att bedöma elever 

med tanke på att ämnet innehåller mycket rörelse och varierande undervisningsmiljöer. I ett 

klassrum med mycket fart i rörelse uppstår en problematik för lärare att se alla elever och rättvist 

kunna göra en bedömning av deras kunskap och färdigheter. Med detta i åtanke vill vi med den 

här studien undersöka hur lärare inom Umeå Kommun arbetar och resonerar kring formativ 

bedömning inom ett specifikt kunskapsområde. Denna problemformulering mynnar ut i 

följande syfte: 

 

Syftet med studien är att studera hur lärare arbetar med formativ bedömning inom Idrott och 

hälsa undervisningen. 

 

Frågeställningar  

1. Hur resonerar Idrott och hälsa-lärare kring att arbeta med ett formativt förhållningssätt? 

 

2. Vilka metoder använder lärare i undervisningen för att arbeta med ett formativt 

förhållningssätt? 
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Bakgrund  

Bedömning  
Skolverket (2016) skriver att bedömning är en process där läraren samlar in information och 

därefter värderar elevernas kunskaper och färdigheter, för att användas i olika beslut. Forskare 

brukar dela upp bedömning i två kategorier, summativ och formativ bedömning. Dessa metoder 

behöver inte nödvändigtvis anses som motpoler till varandra (Skolverket, 2016). Den formativa 

bedömningen ämnar att förändra undervisningen fortlöpande och på så vis öka elevens lärande 

inom en uppgift eller ett moment (Pettersson, 2010). Om läraren har samlat information var 

elevernas kunskapsnivå ligger just där och då och skriver ett omdöme eller betyg som lämnas 

ut, har det ett summativt syfte. Om läraren istället använder den informationen och ger 

återkoppling till elevens att det här ska den göra för att gå vidare mot nästa steg är syftet 

formativt alltså bedömning för lärande (Skolverket, 2016). 

 

Formativ bedömning  

Dylan Wiliams forskning inom formativ bedömning är en av de mer erkända inom området och 

används ofta av andra författare och forskare för att beskriva och förklara vad formativ 

bedömning innebär, exempelvis Tolgfors (2016). Wiliam (2013) argumenterar också om vikten 

av att undervisningens kvalité är viktigare för elevernas lärande, snarare än den undervisande 

pedagogens utbildning och erfarenhet. Vidare skriver Wiliam (2013) om formativ och 

summativ bedömning. Bedömningssätten används med olika syften i bedömningen, där 

formativ bedömning är utvecklande för eleven medan summativ bedömning är särskiljande. 

Det är upp till pedagogen att ta ett beslut hur bedömningen ska användas. Williams (2013) 

forskning har lett fram till fem nyckelstrategier för formativ bedömning: 

  

1. Klargöra och delge lärandemål och kriterier för framsteg.  

Att eleven vet var denne är på väg i sitt lärande är viktigt, men det är upp till läraren hur dessa 

mål och kriterier för att göra framsteg förmedlas till elevgruppen för att skapa en förståelse hos 

eleverna. Det är en nödvändighet för pedagogen att förstå målen för att de ska veta om de är 

rätt ute i sin undervisning, någonting som behandlas i strategi två. 
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2. Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlämningsuppgifter som tar fram belägg 

för lärande.  

Ifall pedagogen vet var eleverna befinner sig i sitt lärande, är avgörande för att veta var de ska 

härnäst för att utveckla elevernas lärande. Som pedagog kommer du aldrig att kunna 

individualisera undervisningen helt och hållet, men genom att ta hjälp av olika tekniker kan 

pedagogen kontrollera var eleverna står och därefter gå vidare med utvecklingen av elevernas 

lärande.  

 

3. Ge feedback som för lärandet framåt.  

Den tredje strategin handlar om att ge feedback som för lärandet framåt, där diskuterar Wiliam 

(2013) kvalitén på feedbacken som en viktig faktor för lärande. Wiliam (2013) tar upp studier 

som visar att det är skillnad på skriftlig och muntlig feedback, där elever som får muntlig 

feedback visar bättre resultat. Wiliam (2013) visar också på studier där elevers prestation 

minskar när de fått feedback, det menar Wiliam (2013) händer när man enbart får information 

om var man är i förhållandet till målet. Det kan leda till negativa konsekvenser för elevernas 

insatser i ämnet beroende på hur de tacklar det beskedet.  

 

4. Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra. 

Strategi fyra handlar om att aktivera elever som läranderesurser för varandra, något som 

påtagligt ökar det egna lärandet hos eleverna. De pedagoger som Wiliam (2013) talat med 

hävdar också att det är svårt att förstå någonting helt och hållet förrän du har försökt att lära ut 

det till någon annan. Detta gynnar alltså både den som får hjälp och den som delger hjälp, båda 

parterna utvecklas. 

 

5. Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. 

Den sista nyckelstrategin handlar om att aktivera elever till att äga sitt eget lärande. Pedagogen 

kan inte skapa lärande själva, utan endast skapa miljöer där eleverna kan utnyttja möjligheten 

att skapa sitt eget lärande. Det är ofta svårt och känsloladdat för elever att kritiskt reflektera 

över sitt lärande eftersom att de då erkänner för sig själva och andra att de inte hänger med. 

 

Bedömning inom Idrott och hälsa 

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

hälsa. Han menar att bedömning inom ämnet Idrott och hälsa ställer höga krav på lärarnas 
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bedömningssituationer och bedömningsförmåga. En anledning till detta menar han är att inom 

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

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

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

En lärares bedömning av en fysisk prestation sker inte endast under bråkdelen av en sekund, 

utan även på många elever i tät följd. En tredje del av problematiken som Annerstedt (2002) 

lyfter är att i vissa fall blir läraren i Idrott och hälsa isolerad från resterande lärarteam, då Idrott 

och hälsa-undervisningen i många fall genomförs på annan plats än i skolans vanliga 

undervisningslokaler. Detta leder till att läraren i fråga får svårt att diskutera 

bedömningsunderlag med andra lärare. 

 

Didaktiska utmaningar i Idrott och hälsa  

Det finns vissa ramfaktorer på skolan som påverkar hur undervisningen utformas, det kan till 

exempel vara storleken på elevgruppen som läraren undervisar, vilken tid på dagen, vilken lokal 

man vistas i och elevernas förkunskaper som i sin tur även påverkar vilken typ av feedback som 

läraren kommer att dela ut (Linde, 2012).   

 

Lundström-Rova och Jansson (2013) beskriver en problematik som finns inom ämnet Idrott och 

hälsa, nämligen balansen mellan aktivitet och lärandet. Många lärare anser fortfarande att det 

är viktigt att eleverna får en möjlighet att vara aktiva på lektionen och har då lätt att förlora 

lärandet inom lektionen. Lundström-Rova och Jansson (2013) skriver vidare om lärarens ansvar 

under planeringsfasen, med en bra planering mot kunskapskraven kan man dels fördjupa 

elevernas kunskaper, men även knyta an kunskapen mot deras vardagsliv. De skriver även om 

de ramfaktorer som påverkar lärarnas utförande av planeringen, här tar de framförallt upp tre 

viktiga faktorer. Den första är tiden som lärarna har att tillgå, vilket många lärare anser vara ett 

stort hinder att kunna lägga ner den tid man önskat med varje moment för att öka lärande. Även 

tillgången till och kvalitén på material påverkar lektionerna. Den sista ramfaktorn som 

omnämns är eleverna, dels hur stor elevgruppen är, men även att sjukdomsbortfall och 

förkunskaper inom elevgruppen är faktorer med stor påverkan.  

 

Idrott och hälsa är likt andra ämnen kopplat till lärande, även om eleverna inte nödvändigtvis 

lär sig det som läraren har ämnat under lektionen. Jacobsson (2016) hävdar att det är viktigt att 

läraren reflekterar över lärandet som sker för att innehållet utvecklas mot de mål läraren satt 
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upp för lektionen. Jacobsson (2016) har i sin studie diskuterat läraraktiviteter med ett antal 

lärare i fokusgrupper. Han summerar sin studie med att, samma innehåll behöver inte betyda 

samma lärande för alla elever, därför är det upp till varje elev att tolka nyttan med innehållet 

och därefter skapa sitt eget lärande. Vidare skriver Jacobsson (2016) att lärarnas vilja är att 

styrdokumenten ska rikta sig mer gentemot ett mer hållbart lärande för livet, snarare än bara 

skolkunskaper. Jacobsson (2016) skriver att läraren i planeringsfasen bör utgå från vad eleverna 

borde utveckla, snarare än vilken metod eller vilket innehåll som brukar fungera bäst, för att 

utveckla eleverna.  

 

Annerstedt (2007) tar i sin artikel upp pedagogens uppgift när det kommer till att dela ut 

feedback inom idrottsämnet. Han tar upp skillnaden ifrån mer teoretiska ämnen där läraren kan 

ta fram skriftliga bevis på att eleven kan en viss förmåga. Idrott och hälsa-läraren måste oftast 

ta fram belägg i fysiska aktiviteter och kunna urskilja vad som är en viss eller en god förmåga.  

Vissa situationer inom idrottsämnet kan ge eleverna feedback direkt, exempelvis i form av ett 

mål i basket. Vid specifika rörelser och tekniska detaljer kan feedback från en lärare behövas 

för att eleven ska förstå ifall utförandet var bra eller ifall det kan korrigeras till det bättre. Vidare 

skriver Annerstedt (2007) att lärare väljer vad som ska observeras beroende på vilket syftet med 

lektionen är, därmed kommer feedbacken också vara beroende på syftet. Annerstedt (2007) 

menar att det kan vara svårt att identifiera vilka nycklar som kan hjälpa eleven att utveckla sin 

förmåga. Ju mer läraren kan, förstår och observerar en övning, desto bättre kan också läraren 

kommunicera de faktorer som är viktiga för eleverna att tillskaffa sig, i sin feedback.  

 

Didaktiska utmaningar inom orientering 

Orientering är ett centralt innehåll för kursplanen inom Idrott och hälsa i grundskolan. Att kunna 

orientera är också ett kunskapskrav som alla lärare inom ämnet måste arbeta med i skolan 

(Skolverket, 2011). Utöver att det är ett centralt område inom ämnet är det också ett tydligt 

exempel på ovanstående problematik inom Idrott och hälsa, enligt Nilsson (2016). Ämnet 

innehåller ofta både praktisk och teoretisk undervisning men genomförs oftast i utomhusmiljö 

och med eleverna utspridda utom lärarens synhåll.  

 

Schenker (2009) har undersökt vilka verktyg idrottslärarstudenter får med sig från utbildningen 

för att kunna skilja på tävlingsidrott och skolämnet Idrott och hälsa. Schenker (2009) menar att 

kunskapskravet för orientering i den gamla kursplanen Lpo94, “Eleven kan orientera sig i 
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okända marker genom att använda olika hjälpmedel”, inte motiverar att eleverna ska lära sig 

sporten orientering om det inte finns någon tävlingsnorm. I den kursplan som reviderades 2011 

har inte kunskapskravet förändrats på denna punkt.  

 

Skolverkets kommentarsmaterial för Idrott och hälsa (2011) beskriver varför begreppet “att 

orientera” valts, istället för “orientering”. Elevernas kunskap om hur de följer kartor och skisser 

är nödvändiga för att eleven ska kunna orientera sig i olika miljöer. Kommentarsmaterialet 

förklarar och motiverar att begreppet “att orientera sig genom att olika miljöer”, innebär allt 

från köpcentrum till skogar och ängar, medan begreppet “orientering” istället för tankarna mot 

sporten, vilket inte är tanken.   

 

Nilsson (2016) berättar i sin artikel varför hon valt att forska kring området orientering med 

hjälp av karta. Nilsson (2016) anser att det är en svår förmåga att lära ut, trots många olika 

upplägg med individualisering och gruppövningar i olika svårighetsnivåer uppfattade Nilsson 

(2016) att eleverna inte utvecklades. Även skillnaden mellan att orientera och orientering 

beskrivs, det senare är vad de som tävlar inom sporten gör, vilket ställer högre krav på utövaren, 

medan att orientera är en färdighet om vilken position man har i förhållande till andra positioner 

i världen. 

 

Vidare i tar Nilsson (2016) upp tidigare forskning från 2005–2012 angående samma 

kunskapskrav. Där framgår att innehållet inte är uppskattat bland eleverna, att ungefär var sjätte 

elev går ut grundskolan utan att kunna orientera och att lite tid läggs ner på det kunskapskravet 

trots att det är tydligt formulerat i kunskapskraven. Nilsson (2016) tar upp tankar som 

Annerstedt (2008) och Kirk (2010) framhållit i sin forskning gällande att lärare tidigt etablerar 

sporten orientering istället för att lära ut grunder i att orientera sig med kartor och andra 

hjälpmedel. I texten framkommer att en kunskapslucka finns inom idrottsdidaktiken, både vad 

gällande kartläsning och orienteringsundervisning både nationellt och internationellt.  

 

Slutligen kommer Nilsson (2016) fram till att det är viktigt att ta reda på vad eleverna kan och 

vad de anser vara problematiskt i undervisningen. Men trots att Nilsson (2016) och hennes 

kollegor gick igenom egenskaper som vart på kartan de var i en kartpromenad med hjälp av 

naturen, samt kartsymboler och olika kartor med olika svårigheter lyckades de ändå inte nå 

fram med lärandet till alla elever då de hade för bråttom. Hennes tolkning av resultatet var att 

drygt en tredjedel av eleverna inte hade förstått de grundläggande kunskaperna att använda 
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naturen som referens till kartan, eftersom varken läraren eller eleverna förstod denna 

problematik kunde de inte utvecklas inom området. Avslutningsvis tar Nilsson (2016) upp 

diskussionsfrågor kring vad pedagoger kan tänka på, fokus läggs här på att ta reda på vad 

elevernas individuella kunskap, där de ska få möta svårigheter/ hinder i olika former. 
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Metod  

I det här kapitlet kommer vi presentera vårt val av datainsamlingsmetod och urval. Vi kommer 

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

intervjuer. Till sist kommer vi att presentera hur analysen genomfördes.  

 

Fallstudie 

Att kunna orientera ingår i det centrala innehållet och i kunskapskraven för Idrott och hälsa 

(Skolverket, 2011). Momentet tenderar att inkludera både teoretisk och praktisk undervisning 

och kändes därför som ett intressant och logiskt område för vår studie. För att kunna jämföra 

den data vi samlade in valde vi att göra en fallstudie i frågan med fokus på ett specifikt moment 

inom Idrott och hälsa-undervisningen, orientering.  

 

Metodval 

Vår studie riktas mot grundskolan eftersom vi utbildar oss till lärare inom grundskolan samt att 

vår verksamhetsförlagda undervisning varit på grundskolan. För att få svar på våra 

frågeställningar användes kvalitativa intervjuer med lärarna. Anledningarna till att vi riktade in 

oss på orientering som område för vårt case var dels för att det är ett område som alla 

grundskollärare inom Idrott och hälsa arbetar med, då det är ett av kunskapskraven inom ämnet, 

samt en del av det centrala innehållet i kursplanen. 

 

Genom att använda en kvalitativ metod tolkas det mänskliga beteendet för att exempelvis förstå 

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

(Hassmén & Hassmén, 2008). Ett annat syfte vid kvalitativa intervjuer är att få tillgång till andra 

människors perspektiv inom ett område, och därmed få information som kan ses som 

meningsfull och bidra till kunskap inom området (Patton, 2002). Vi ansåg att denna metod 

skulle passa oss bäst då vi ville undersöka lärarnas resonemang kring arbetet med formativ 

bedömning i vår första frågeställning.  

 

En form av kvalitativa intervjuer är semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju 

är uppbyggd i specifika teman vilka innehåller frågor som utgår ifrån de använda 

frågeställningarna (Bryman, 2011). Våra intervjuer innehöll fyra teman, samtliga teman var 

kopplade till våra frågeställningar. För att kunna få så uttömmande svar som möjligt från 
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informanterna och inte ställa ledande frågor, använde vi oss av öppna frågor. Dessa 

sammanställdes i en intervjuguide (se bilaga 1.). Våra frågor till intervjuguiden utformades till 

viss del utifrån Wiliams (2013) fem nyckelstrategier angående formativ bedömning och utgick 

ifrån dessa under intervjuerna.  

 

Vid intervjuerna användes intervjuguiden som underlag för intervjun men vi lät informanten 

styra samtalet i den mån det var möjligt medan vi försökte vara flexibla mellan våra frågor och 

ställde följdfrågor utifrån de svar vi fick av informanterna. Att låta informanten styra samtalet 

och att vara flexibel som intervjuare är utmärkande för en semistrukturerad intervju, enligt 

Bryman (2011). 

 

Urval och avgränsning 

Urvalet av undersökningsgruppen var ett bekvämlighetsurval, vårt krav för studien var att 

lärarna hade utbildning och arbetade inom grundskolans senare år. Vi gjorde en 

intresseförfrågan till de lärare vi arbetat med under vår VFU (verksamhetsförlagda 

undervisning) och fick ja från alla tillfrågade. Vi kände oss trygga med informanterna eftersom 

vi arbetat med dom tidigare och ansåg att deras kunskaper inom ämnet var goda och i linje med 

våra krav. Efter att rektorerna på respektive skola kontaktats skickade vi en formell förfrågan 

till intervjupersonerna om att delta i vår undersökning. De utvalda lärarna har olika mängd 

arbetserfarenhet som lärare inom Idrott och hälsa. 

 

Vi valde att avgränsa intervjulängden till 30–40 minuter, dels för att kunna föra samtalet framåt 

och hinna med alla våra frågor utan att vi drog ut på tiden och fastnar vid en specifik fråga allt 

för länge. En annan anledning var för att avgränsa och minska tiden för kodningen och 

transkriberingen av vår data.  
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De intervjuade lärarna arbetar på grundskolor i Umeå Kommun. De namn vi använder i studien 

är inte informanternas riktiga namn, nedan kommer en kort presentation av de lärare vi 

intervjuat och hur länge de arbetat som lärare inom Idrott och hälsa. 

 

Ida, 47 år gammal, arbetat som idrottslärare sedan 2004, 6-9  

Bo, 42 år gammal, arbetat som idrottslärare sedan 2005, 6-9  

Bertil, 39 år gammal, arbetat som idrottslärare sedan 2015, 7-9 

Ulf, 43 år gammal, arbetat som idrottslärare sedan 2008, 6-9  

 

Genomförande 

Efter att vi etablerat kontakt med våra informanter för intervjuerna fick de bestämma tid och 

plats för genomförandet av intervjun enligt vad som passade för dom. En pilotintervju 

genomfördes innan den första intervjun ägde rum för att testa våra intervjufrågor och 

intervjutrustning. Ingenting ändrades i de efterföljande intervjuerna utifrån pilotintervjun. Vi 

intervjuade också varandra innan första intervjun ägde rum. Vid intervjuerna fanns vi båda med 

vid samtliga tillfällen utom ett. En av oss agerade intervjuledare och den andra personen fanns 

med i bakgrunden för att notera och eventuellt skjuta in med någon fråga som intervjuledaren 

missade. Samtliga intervjuer spelades in av båda två med huvudsyfte för att kunna transkribera 

ordagrant. Anledningen till att två versioner spelades in av intervjun var för att ha en kopia vid 

händelse av olycka med den ena inspelningen. Längden på intervjuerna varierade mellan 30-40 

minuter. Varje intervju inleddes med att ställa några bakgrundsfrågor till respondenten, detta 

främst för att skapa en mer avslappnad intervjumiljö innan vi började prata om våra 

huvudteman. Vi använde oss av en semistrukturerad intervjuform, detta ledde till att samtalet 

växlade tämligen fritt mellan intervjuledaren och respondenten. Intervjuerna skedde löpande 

över tre veckor, vilket gjorde att intervjuerna också transkriberades allt eftersom de 

genomfördes. För att spara tid och kunna komma igång med vår analys delades intervjuerna 

upp av forskarna som transkriberade två intervjuer var.  

 

Analys 

För att analysera de transkriberade intervjuerna utgick vi från Kvale och Brinkmanns (2009) 

analysmetod, meningskoncentrering. Genom att använda sig av denna analysmetod kunde vi 

systematiskt bearbeta den data vi erhållit från intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver metoden som att sammanfatta respondenternas svar till korta formuleringar vilka 



17 
 

består av de centrala delarna i svaren. Denna metod består av fem steg. Det första steget är att 

läsa igenom intervjun i sin helhet för att skapa en uppfattning om intervjun i fråga. Steg två 

består av att välja ut vad de kallar meningsenheter, alltså de svar vi ansåg vara relevanta för vår 

studie. I det tredje steget sammanfattas och komprimeras dessa formuleringar utifrån vår 

tolkning av dessa till det centrala i meningarna. Efter att ha följt dessa tre steg började vi sortera 

in de komprimerade meningarna i olika kategorier. Vi samlade ihop alla komprimerade 

meningar från de fyra intervjuerna och började analysera dessa för att hitta samband, 

korrelationer, avvikelser etc. från respondenterna. Detta gjordes genom att klippa ut 

meningsenheter och sortera in dessa i olika kategorier, exempelvis vilka nyckelstrategier vi 

kunde korrelera med en meningsenhet. För att illustrera hur analysen gick till, när en av våra 

respondenter pratade om sin rutin gällande att läsa upp kunskapskraven för eleverna innan ett 

moment, bröts meningen ner till vilken nyckelstrategi den kunde placeras i. I detta fall handlade 

diskussionen om någonting som läraren i fråga gör innan momentet startar, därför 

kategoriserades den meningen under första nyckelstrategin (Att klargöra och delge lärandemål 

och kriterier för framsteg). Vi använde samma metod genom hela analysdelen. Dessa 

sammanställdes sedan i resultatet. Under hela analysdelen utgick vi ifrån Wiliams (2013) fem 

nyckelstrategier vid kodning och bearbetning av intervjudatan. Denna analysmetod användes 

för att besvara båda våra frågeställningar.  

 

Forskningsetiska aspekter 

Den forskningsetiska aspekten handlar om hur personerna som deltar i undersökningen 

behandlas. Vetenskapsrådet behandlar fyra övergripande punkter som är viktiga för forskarna 

att ta i beaktning vid en undersökning, nämligen; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Informationskravet innebär att samtliga informanter ska erhålla information om studien, dess 

syfte, vilka metoder som kommer att användas, vilken roll som informanterna kommer att spela 

i undersökningen samt information om att de kan avbryta sitt deltagande i studien när som helst. 

Vi meddelade våra informanter detta innan studien startade. Samtyckeskravet handlar om att 

forskarna ger informanterna tillfälle att själv bestämma om sin medverkan i undersökningen, 

någonting vi låter dem göra genom den första kontakten under praktiken samt genom 

mailutskicken med en officiell förfrågan om deltagande. Vetenskapsrådets tredje punkt, 

konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter för informanterna krypteras, detta för att 
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obehöriga inte ska del av informanternas riktiga uppgifter. Med detta i åtanke använde vi inte 

informanternas riktiga namn i studien. Allt material som involverar deras deltagande i studien 

kommer inte att användas någon annanstans än i den aktuella studien och all insamlad data 

raderas efter den avslutade studien, vilket går i linje med det fjärde kravet, nyttjandekravet. 

 

Tillförlitlighet 

För att studien skulle vara tillförlitlig och inte svarade på något annat än vad som syftades att 

besvara, kontrollerades frågorna i intrevjudelen så de stämde överens med vårt syfte när det 

skapades. Vårt urval anser vi vara tillförlitligt då lärarna hade både utbildning och arbetat med 

ämnet under en tid. Inför våra intervjuer konstruerade vi med hjälp av Wiliams (2013) fem 

nyckelstrategier en intervjuguide som användes och följdes under samtliga intervjuer. Genom 

intervjuguiden är vårt arbetes metod reliabel till den mån att samma frågor går att ställa till nya 

informanter. Eftersom intervjuerna är av semi-strukturerad natur styrdes också det fortgående 

samtalet av båda inblandade parter, vilket gör att resultatet av en likadant upplagd studie som 

använder samma intervjuguide mest troligt skulle falla ut på ett annorlunda sätt ändå.  
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Resultat  

Under våra intervjuer diskuterade vi med informanterna om deras tankar kring, och dagliga 

arbete med formativ bedömning inom Idrott och hälsa. Vi kommer i resultatdelen att presentera 

informanternas intervjusvar och besvara våra forskningsfrågor, hur resonerar Idrott och hälsa-

lärare kring att arbeta med ett formativt förhållningssätt? samt Vilka metoder använder lärare 

i undervisningen för att arbeta på ett formativt förhållningssätt? Under våra intervjuer nämnde 

lärarna ett antal övningar de använder i sin undervisning, för att skapa ett lärande för eleverna. 

I en senare del av resultatet kommer vi att förklara övningarna utifrån vad lärarna har berättat 

om dom och koppla övningarna till Wiliams nyckelstrategier. Övningarna kommer sedan att 

diskuteras i diskussionsdelen. 

 

Kort information om informanterna:  

Ida, 47 år gammal, arbetat som idrottslärare sedan 2004, undervisar 6–9  

Bo, 42 år gammal, arbetat som idrottslärare sedan 2005, undervisar 6–9  

Bertil, 39 år gammal, arbetat som idrottslärare sedan 2015, undervisar 7–9 

Ulf, 43 år gammal, arbetat som idrottslärare sedan 2008, undervisar 6–9  

 

Allmänna tankar kring formativ bedömning  

När våra informanter pratar om formativ bedömning och vad det innebär för dom berättar alla 

att det är någonting som ämnar att utveckla eleverna på vägen mot ett betyg. Allihopa pratar 

om skillnaden gentemot den summativa bedömningen och beskriver det som att den formativa 

bedömning är någonting som sker kontinuerligt och under vägens gång.  

 

Formativ bedömning för mig är att man förmedlar bedömningen på ett sånt sätt att de 

vet vad som krävs för att nå längre, alltså man skulle kunna säga konstruktiv kritik 

kan man ju också använda, att eleven får veta att det här vet jag att du kan, på det 

här sättet kan du nå vidare, du kan göra det genom att…. det är formativ bedömning 

för mig. (Ulf) 

 

Våra informanter berättar att den formativa bedömningen alltid finns där i bakhuvudet och att 

de försöker att applicera den hela tiden i undervisningen. Det formativa tänket från lärarna 

implementeras främst genom att samtala och föra diskussioner med eleverna. Någon informant 

tar också upp exempel där skriftlig återkoppling används i undervisningen, dock inte inom 

orienteringen, men oftast är det samtal som sker mellan lärare och elev.  
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I idrottsämnet handlar det ofta om att i ett samtal, eftersom vi har, även om jag säger 

att vi lär ett kunskapsämne är det ju i stor del praktiskt. (Ulf) 

 

Gällande för- och nackdelar med formativ bedömning, har våra informanter lite olika tankar. 

Bertil lyfter tidsbegränsning som en nackdel, men säger samtidigt att om tid finns så gynnas 

eleverna av ett formativt tankesätt. Ida menar att det inte finns några nackdelar alls med 

formativ bedömning. 

 

Nackdelar är ju att det känns att det är mer tidskrävande.. för mig är det det och det 

kanske är för att man… man inte riktigt är inarbetad i det… fördelar är ju då att om 

man har tid… så blir resultatet bättre tror jag alla fall… för det blir mera 

individanpassat. (Bertil) 

 

När vi pratar med lärarna om nyckelstrategier har vi lämnat de allmänna tankarna om formativ 

bedömning bakom oss i intervjuerna och fokuserar från och med nu på orienteringen specifikt.   

 

Vad och hur ska vi lära oss? 
I denna del behandlas och diskuteras ämnen som relaterar till Wiliams första nyckelstrategi som 

handlar om att klargöra och delge lärandemål och kriterier för framsteg. 

 

Inför momentstarten tenderar de flesta av lärarna vi pratat med att läsa upp kunskapskraven 

samt dom mål och förväntningar läraren har på eleverna under momentet. Detta görs för att 

tydliggöra för eleverna vad som ska göras, men även varför de förväntas klara av dessa 

uppgifter. Vi ser ett mönster i att de flesta av informanterna försöker att konkretisera dessa mål 

och krav för eleverna, då de anser att kursplanens formulering kan upplevas som komplex och 

svårtolkad.  

 

Inför momentet, så, brukar jag läsa upp kunskapskravet som är för orientering och.. 

ah, det finns ju också liksom en fara i att vara för tydlig och specifik, man målar in 

sig själv i ett hörn. Alltså, när man talar om vad det är man ska klara, jag kan ju inte 

säga att du ska klara såhär många banor, utan det handlar ju om vägval och hur väl 

du kan orientera. Det är ju det det handlar om, eh, så att, det, försöker jag förmedla 

till eleverna och det hoppas jag att dom förstår. (Ida) 

 

Alla informanter försöker i sin planering och utförande implementera någon form av 

progression. Detta tar ofta form genom stegringar i olika övningar eller att momentet börjar 

med teoretiska grunder och utvecklas sakteliga uppåt i takt med att eleverna utvecklas inom 

orienteringsområdet. Det finns en progressionstanke under det pågående momentet, dels 
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gällande övningar, men även lärandemålen för att nå fram till slutmålet, att klara av 

kunskapskravet.  

 

Vilka aktiviteter utförs för att kontrollera elevernas kunskaper? 

I denna del behandlas och diskuteras ämnen som relaterar till Wiliams andra nyckelstrategi, att 

genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlämningsuppgifter som tar fram belägg för 

lärande. 

 

Vid momentstart brukar alla lärare genomföra någon form av kunskapskontroll på klasserna. 

Såväl i nya klasser som i äldre klasser så går läraren alltid igenom grunderna. I de äldre 

grupperna fungerar det som en uppfräschning av kunskaperna som används. I nya klasser och 

yngre åldrar är det mer för att kontrollera elevernas kunskaper och var läraren ska lägga sitt 

fokus i början av momentet.  

 

De första teoripassen i sjuan så får man stämma av hur de ligger till, för det har man 

liksom ingen koll på, jag brukar alltid köra repetition av det teoretiska innan vi 

börjar, alltså både sjuan, åttan, nian försöker jag repetera vad vi lärt oss sedan innan 

(Bertil) 

 

Alla lärare använder sig av både teori och praktik i sin undervisning inom orientering. 

Teoridelarna består ofta av repetition från tidigare undervisning inom området, men används 

också för att implementera ny kunskap, ofta i form av karttecken eller hur man kan använda sig 

av olika hjälpmedel, exempelvis en kompass. Tre lärare pratade också om att de arbetar mer 

med teori när dom undervisar elever i yngre åldrar, eller när de möter en ny klass. Ju äldre 

eleverna blir, desto mer tenderar undervisningen för dessa lärare att gå mer gentemot det 

praktiska hållet. En av anledningarna till att yngre elever ofta får ta del av mer teori är att lärarna 

i fråga inte har samma uppfattning om elevernas förkunskaper inom området och därför vill 

träna på grunderna.  

 

Man har ju alltid framförallt i början när man får nya elever, har man ganska mycket 

teori. Eftersom de har ganska dålig koll på hur man läser en karta ehh, vad färgerna 

på en karta betyder osv. så till exempel nu när jag har fått en sexa har jag lagt 

ganska mycket tid på det och då ligger det på kanske 50/50. Medans med den andra 

nian som jag har så kanske jag lägger 20 % på teori och 80 % på praktiskt 

genomförande skulle jag tro. (Ulf)  

 

Vi frågade alla informanter vart deras lärandefokus låg, på individnivå kontra gruppnivå. De 

flesta lärare pratade om att det såklart är en kombination men att de gärna skulle vilja fokusera 
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mer på individen snarare än gruppen. Hur lärarna lägger upp undervisningen beror ofta på den 

aktuella elevgruppens kunskaper inom området, på så sätt kan undervisningen se olika ut för en 

lärare, med två olika årskurs 9:or. Alla lärare är måna om att utmana eleverna till sin nuvarande 

nivå för att hjälpa eleven att ta nästa steg i sin utveckling, en utmaning som gör att det är svårt 

att lyckas med den uppgiften är tidsbristen.  

 

Drömscenariot vore ju att man hade tid och.. så små grupper så man kunde låta alla 

elever utvecklas utifrån sin nivå… men för mig ser inte verkligheten ut så alla fall. 

(Bertil) 

 

Samtalet för lärandet framåt 

I denna del behandlas och diskuteras ämnen som relaterar till Wiliams tredje nyckelstrategi, 

ge feedback som för lärandet framåt. 

Alla informanterna använder sig av samtal vid bedömning, även om alla önskar att de hade mer 

tid att samtala med och om orientering med varje enskild elev. Alla lärare ansåg också att samtal 

är den klart bästa metoden för att bedöma elevernas orienteringskunskaper. Att samtala med 

eleverna ger lärarna en fingervisning ifall elevernas lärande går framåt och vad nästa steg i deras 

utveckling bör vara. 

 
Kan dom passa kartan, vilka vägar väljer dom, varför väljer dom? Jag tycker att 

samtalet ger en otroligt bra överblick över deras kunskaper. (Ida) 

 

Samtalet används också för att ge eleverna feedback på deras insatser under momentet, de flesta 

av lärarna vi pratat med uttrycker specifikt att denna feedback är kontinuerlig och sker löpande 

under momentet. Ett exempel som en lärare nämner, där samtalet används, är när läraren i fråga 

följer med två elever ut i skogen. Eleverna turas om att leda varandra till en kontroll och läraren 

finns med i bakgrunden och diskuterar elevens vägval och varför hen väljer just den vägen. Det 

största hindret för att kunna ge en rättvis bedömning till alla elever är tidsaspekten, de anser att 

det inte finns tid nog att samtala med varje elev i den mån de önskar göra.  

 
Jag tycker ju ehh att det bästa. Det är att vara ut med tre fyra elever och tillsammans 

med dem gå ut och så får de turas om att vägleda i terrängen. ehh nu är det ju så att 

vi inte har den tiden tyvärr. (Ulf) 

 

Som tidigare nämnt använder sig alla lärarna av samtal som den primära bedömnings- och 

återkopplingsmetoden. En av lärarna berättar att han också brukar använda sig av skriftlig 

feedback till eleverna som de får ta del av, efter vissa lektioner.  
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Jag skriver ju efter, och det är individuellt. Som nu när jag är ute med niorna, skriver 

jag ju en individuell återkoppling som dom också får ta del av. Men mycket av det jag 

skriver har vi ju pratat om ute i skogen, med vägval och såna saker som dom gör. 

Lyfter det som är bra och det dom måste tänka på nästa gång. (Bo) 

 

Elever kan användas som resurser 

I denna del behandlas och diskuteras ämnen som relaterar till Wiliams fjärde nyckelstrategi, 

aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra. 

Alla våra informanter hävdar att dom är dåliga på att använda sig av elever som läranderesurser 

för varandra. När denna strategi väl appliceras i undervisningen är det oftast i form av att elever 

som är duktiga på orientering används som resurs i undervisningen eller att eleverna aktiveras 

i parövningar av olika slag.  

 

Alltså.. neee det måste jag säga att jag är ganska dålig på, utan de gånger som jag 

använder mig av elever som resurser är om jag har någon som jag vet besitter en 

kunskap som kanske är lite över de andra. oftast de som håller på med orientering 

och är aktiva, och de kan hjälpa till med allt ifrån att göra banor till att hjälpa elever 

ute i skogen för att.. på så sätt ha ytterligare en resurs. (Ulf) 

 

De flesta förespråkar strategin som positiv och säger att det är ett bra sätt för eleverna att lära 

sig, exempelvis ger det ett bra utbyte mellan eleverna rent samtalsmässigt. De får inte bara öva 

på att orientera utan de får också träna på att förklara hur de har tänkt, vilket också kan bidra 

till ett ökat lärande för eleverna. 

 

Alltså, både liksom givaren och tagaren måste ju som vara med liksom. Och följa med, 

var dom är på kartan och liksom hänga med. Så att på så sätt tror jag att det är ganska 

givande, dom kan som inte bara slappna av utan dom måste ge varandra återkoppling, 

det är ganska givande tror jag. (Bo) 

 

Eleverna sätter själva sina gränser 

I denna del behandlas och diskuteras ämnen som relaterar till Wiliams femte nyckelstrategi, 

aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. 

Alla lärarna har övningar där eleverna själva kan välja nivå och där det också finns möjligheter 

att kunna utvecklas vidare, genom stegrande svårighetsgrader. Kunskapen inom orientering 

tenderar att ha stor spridning i klasserna, detta har alla lärare tagit upp och förklarat hur de 

tacklar detta fenomen.   
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Alla lärare vi pratat med ger svaga elever mer stöd i undervisningen, främst genom samtal men 

också genom att följa med eleverna ut i skogen och faktiskt orientera med dom. På samma sätt 

tenderar starka elever att utmanas med övningar och uppgifter, exempelvis att de får rita egna 

banor eller att dom kan användas som elevresurser i undervisningen. 

 

De flesta av lärarna trycker också i våra intervjuer på att det är upp till eleverna och deras 

ambition att nå en progression i sitt lärande. Många övningar innehåller tydliga nivåskillnader 

där elever har möjlighet att vara med och påverka sin undervisning i viss mån.  

 
Det finns ju goda möjligheter till progression också i och med att det är en sport som 

de ofta för själva, eller sport eller aktivitet som de är själva så någonstans är det 

deras ambition, deras kunskaper som någonstans sätter ribban för progressionen. 

(Ulf) 

 

De lärare vi har pratat med uppfattar att orientering som ämne är tråkigt för många elever. I och 

med det uppstår en pedagogisk utmaning för lärarna att skapa ett lärande och kunna motivera 

eleverna. Våra informanter tenderar att tackla utmaningen via eget engagemang och att genom 

att tillämpa en rolig och varierad undervisning, om eleven har roligt är det lättare för dem att 

motiveras.  
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Vilka metoder använder lärare för att arbeta med ett formativt förhållningssätt? 

I den här delen av resultatet beskriver och förklarar vi vilka metoder lärarna använder sig i 

undervisningen för att kunna arbeta med ett formativt förhållningssätt. Vi också tolkat 

övningarna och applicerat Wiliams nyckelstrategier på dessa.  

 

Stjärnorientering 

En övning som alla intervjuade lärare använder sig av regelbundet i undervisningen är 

stjärnorientering. I övningen befinner sig läraren på en fast position och kan dela ut kartor till 

eleverna. När en elev kommer tillbaka till läraren efter en utförd kontroll eller karta delas en ny 

kontroll eller karta ut till eleven. Det här är en bra övning enligt informanterna eftersom läraren 

kan samtala och diskutera vägval och dylikt med eleven som kommer tillbaka efter att ha tagit 

en kontroll. En av lärarna upplever att den direkta återkopplingen som uppstår då är väldigt 

positiv. En annan säger att det blir tydligt vilka av eleverna som har koll och vilka som inte har 

det när man sitter i mitten, lite som en spindel i nätet.  

 

Stjärnorientering är väldigt bra att ha.. när man får sitta där i mitten och det blir så 

tydligt vilka som kan det här.. och dom som inte riktigt behärskar det.. för det första 

om man har hyfsad koll på dom så kan man skicka dom hyffsat kort de som inte är så 

duktiga.. ehh och dom kommer ju tillbaka ganska snabbt så får man chans att prata 

med dom.. dom som är lite duktigare kan man skicka på längre uppdrag så är de 

borta en stund då har man också chans att prata med dom när de kommer tillbaka. 

(Bertil)  

 

Den här övningen svarar mot strategi två. I övningen får läraren fram belägg på elevernas 

kunskaper, varje gång en elev kommer tillbaka till samlingspunkten där läraren befinner sig 

sker ett utbyte av information dom emellan. Eleven berättar vilket tillvägagångssätt som 

användes för att hämta kontrollen, vilka avvägningar som gjordes, varför en viss ledstång 

följdes och liknande. Denna information ger läraren belägg om vart eleven befinner sig i sin 

utveckling och kan då ta ett beslut om vad nästa steg i utvecklingen bör vara, exempelvis genom 

att dela ut en karta där eleven får träna på att följa en tydlig ledstång eller vistas i ny typ av 

terräng, beroende på vad läraren anser att eleven bör träna mer på. 

 

Stjärnorientering ger läraren tillfälle att dela ut feedback för att utveckla eleven genom deras 

samtal (strategi 3). Efter att läraren fått fram belägg för vart eleven befinner sig nu kan hen via 

feedback leda eleven framåt i sitt lärande, sedan får eleven en ny utmaning och några tankar att 

ta med sig när den springer ut mot nästa kontroll.  
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Kartpromenad 

I övningen kartpromenad följer läraren med klassen ut i skogen eller dylik miljö och 

tillsammans med gruppen diskuterar och undervisar läraren olika fenomen på kartan, 

exempelvis karttecken, ledstänger och kartans färger. På så sätt kan läraren leda aktiviteten och 

styra vilket lärande som ska ligga i fokus under lektionen. Den här övningen kan genomföras i 

helklass men också med mindre elevgrupper. 

 

Övningen används också med elever som ledare för promenaden, där eleverna turas om att leda 

gruppen till olika kontroller och beskriver sina vägval och metoder. Genom att använda 

övningen på det här sättet aktiveras eleverna som läranderesurser för varandra. I den här 

versionen av övningen agerar läraren mer som en åhörare i bakgrunden som lyssnar och iakttar 

eleverna och deras diskussioner, vilket ger ett bedömningsunderlag för läraren. Övningen ger 

också läraren möjlighet att bryta in och genom feedback och diskussioner korrigera eller 

vägleda eleverna för att utöka lärandet.  

 

Där vi drar ut på en kartpromenad där dom får varsin karta som är blank också får 

dom rita in vart på kartan vi är någonstans, då hinner man liksom gå runt och prata 

med eleverna i den promenaden, om vart vi är, liksom, olika karttecken, aa. Kan du 

hitta den här stenen, som är här vid vägen på kartan eller, aa. Då får man en bra 

överblick över deras förkunskaper. (Ida) 

 

I den här övningen får läraren fram belägg för elevernas nuvarande kunskaper (strategi 2), 

genom att läraren deltar i övningen, antingen som en ledare vars frågor till eleverna samlar in 

belägg, eller som passiv åhörare som samlar belägg genom att lyssna på elevernas diskussioner 

när dom leder varandra. I övningen har läraren möjligheten att bryta in i samtalet och kunna 

dela ut feedback till eleverna (strategi 3). I den andra varianten av övningen aktiveras dessutom 

eleverna som läranderesurser till varandra genom att de följs åt och samtalar kring aktiviteten, 

vilket gör att strategi 4 implementeras. 

 

Räven 

Denna övning ämnar låta eleverna träna och utveckla sina kunskaper i att passa kartan. Eleverna 

får en karta med ungefär tio kontroller inom ett närområde de ska orientera sig igenom. 

Samtidigt som övningen pågår ska de även hitta läraren, eller räven, som flyter omkring i 

samma område. Mellan varje kontroll ska de hitta läraren för att få instruktioner om vilken 
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kontroll de ska gå till härnäst. Denna övning låter eleverna träna mycket på att passa kartan 

samt ger läraren möjlighet att ge individuella tips och råd till eleverna vid upphämtning av ny 

kontroll.  

 

Här om dagen så hade jag en övning som jag kallar för Räven. Där, syftet med den är 

att verkligen lära sig att passa kartan. Nu har jag satt ut tio kontroller i ett område, 

eh, ganska nära, och sen så är det, då har jag ritat in en slinga med highlight på den 

hära kartan. Alla har de här tio kontrollerna på sin karta också går jag runt på den 

här banan. Den rör jag mig på, så jag är som en räv. Eleverna får olika kontroller 

som dom ska ta, de startar i olika tid så att alla inte är på samma kontroll samtidigt. 

Så börjar dom, de springer och letar reda på den kontrollen, sen ska dom leta reda 

på mig. Jag smyger ju som en räv runt den dära. Då får de komma och stämpla hos 

mig, då har jag koll på, eh, aa, då får du ta nästa kontroll, låt säga kontroll nummer 

två. Kommer det in två-tre elever på ungefär samma kontroll då kan jag ju skicka 

dom till olika så att dom inte springer efter varandra. (Ida) 

 

Räven fungerar på ett liknande sätt som stjärnorientering, med den skillnaden att läraren i fråga 

befinner sig i rörelse ute i skogen, snarare än på en fast kontrollpunkt. Således implementeras 

samma strategier i den här övningen som vid stjärnorientering, nämligen att läraren tar fram 

belägg för elevernas kunskaper (strategi 2), samt en möjlighet att dela ut feedback till eleverna 

(strategi 3). 

 

Kepsorientering 

I denna övning kan pedagogen välja lite olika upplägg, men i huvudsak är det en parövning. 

Den första personen tar ett föremål och hittar en bra kontrollpunkt som sedan markeras ut på 

kartan, därefter går den första personen tillbaka till starten och ger kartan till sin kompis. 

Kompisen ska då hitta kontrollen och sen sätta ut en egen kontroll till den första personen. 

Under övningen tränas dels förmågan att läsa av kartan, förståelsen för vart och vad en bra 

kontrollpunkt innebär, vilket i sin tur leder till en förståelse för vart läraren kan ha placerat ut 

sina kontroller under annan undervisning, men även passning av kartan och förmågan att 

översätta verkligheten till en karta.  

 

Aa, keps-orienteringen. Jamen, en förståelse för vart en bra kontrollpunkt är. En bra 

kontrollpunkt är   inte att hänga upp den i en gran. Det kan man inte hitta på kartan, så där 

har vi nummer ett. Man blir liksom mer noggrann med att man verkligen bestämmer sig för 

att, ja, men jag ska gå den här vägen. Att man verkligen läser kartan. (Ida) 

 

Kepsorientering är en parövning där eleverna turas om att leda varandra till en kontroll som den 

ena eleven satt ut någonstans i skogen, denna övnings primära syfte är att låta eleverna träna 

tillsammans och använda varandra som läranderesurser (strategi 4). Utöver den tydliga 
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kopplingen till strategi 4, som innebär att eleverna blir läranderesurser för varandra, kan läraren 

också samla in belägg för elevernas kunskaper i den här övningen (strategi 2). Detta genom att 

se och diskutera var den första eleven satte ut kontrollen och hur den andra eleven gick tillväga 

för att hämta kontrollen. 

 

Poängorientering 

Här delas en karta med ett flertal kontroller ut till eleven, dessa kontroller har olika poänggrad, 

där en kontroll ger en viss poäng och en annan kontroll ger en annan poäng. Den här typen av 

övning låter eleven att själv springa eller gå i sin takt och välja kontroll själv för att samla så 

många poäng som möjligt.  

 

Är det poängorientering så har de ju.. möjlighet att ta alla poäng om de nu siktar på 

det va.. ehh och det blir ju ett bra bedömnings.. bra sätt att bedöma för mig också.. 

bra tillfälle att se liksom vilka som bara tar två poäng om man har fem kontroller 

graderat 2-4-6-8-10 tillexempel… om man har nån som bara tar två poäng så.. det 

kanske inte räcker till nått högre betyg så.. och det är väl.. även om man inte enbart 

bedömer på den aktiviteten så har man ju en fingervisning vad den här eleven kan på 

orientering. (Bertil) 

 

I den här övningen är läraren stationerad och delar ut en tydlig uppgift till eleven att utföra så 

bra som möjligt, genom att läraren befinner sig på samma plats och endast träffar eleven vid 

uppstarten och avslutningen på övningen kan endast belägg för elevens nuvarande kunskaper 

(strategi 2) samlas in, den här gången i form av ett antal poäng som eleven samlade in under 

övningen. 

 

E-A-banor 
Det här är ingen direkt övning, utan olika banor med en definierad svårighetsgrad, graderade 

som E-A-banor. I det här fallet kan E:et kopplas till betygsgraden E medan en A-bana kopplas 

till betygsgraden A.  

 

Svårare kontroller att hitta beroende på, användandet utav klassificeringar som de 

använder sig av på svenska orienteringsförbundet kring svårighetsgrader på banor. 

Eh, där man brukar koppla vit, grön, vitgröna orienteringsbanor till E-kriteriet, gula 

till C och röda, blåa till A-kriteriet. Och då, det avgör ju vart kontrollpunkterna sitter 

till tydliga ledstänger. (Ida) 
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I denna övning är läraren likt poängorientering stationerad på en och samma position och träffar 

endast eleverna vid uppstarten och avlutningen. Eftersom en karta väljs mot ett visst 

betygskriterie får läraren ut belägg för vilken nivå eleven befinner sig på för stunden, beroende 

på om hen klarar banan eller inte (strategi 2).     

 

Tabell 1. Översiktstabell för dom pedagogiska metoder lärarna använde i relation till Wiliams (2013) 

nyckelstrategier  

Övning Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 Strategi 4 Strategi 5 

Stjärnorientering   X X   

Kartpromenad  X X X  

Räven   X X   

Poängorientering   X    

E-A Banor  X    

 

Strategi 1 använder lärarna endast när området presenteras och förklaras för eleverna, inte under 

några övningar inom området. Anledningen till att strategi 2 förekommer i samtliga övningar 

grundar sig i det som lärarna berättar i intervjuerna, att alla övningar används för att samla in 

belägg och underlag för bedömning av eleverna. Strategi 5 är svår att koppla till våra 

intervjupersoner, eftersom den femte strategin handlar om eleverna och är därför svårt för 

lärarna att ta fasta på och svår att tolka för oss (se tabell 1.).   
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Diskussion 

I den här delen kommer vi diskutera forskningsfrågorna utifrån de resultat vi fick fram i studien. 

Diskussionen är rubricerad i en del om lärarnas tankar angående formativ bedömning, i Wiliams 

fem nyckelstrategier och lärarnas tillvägagångssätt i undervisningen. Även metoddiskussion 

och framtida forskning diskuteras.  

 

Lärarnas tankar om formativ bedömning  
Alla våra informanter tycks vara införstådda med vad formativ bedömning innebär och vilka 

fördelar som kan finnas med metoden. Arbetssättet finns alltid med lärarna i bakhuvudet och 

implementeras främst genom samtal med eleven. Bertil påpekar att tiden ibland inte räcker till 

och ger inte möjligheten till att arbeta formativt, även om han vidhåller att eleverna gynnas när 

tiden väl finns. Övriga berättar för oss att de inte ser några nackdelar alls med formativ 

bedömning, sammanfattningsvis verkar tankesättet vara uppskattat av lärarna. 

 

Under våra samtal med lärarna får vi bilden av att det första de tänker på gällande formativ 

bedömning är feedback. Att samtala med eleverna och delge information om vart dom står nu 

och vart dom bör gå härnäst för att ta nästa steg i utvecklingen. Vi upplever det som att många 

av lärarna nämner feedback som det främsta formativa verktyget de använder i sin 

undervisning.  

 

Strategi 1. Klargöra och delge lärandemål och kriterier för framsteg. 

Under våra intervjuer pratade vi med informanterna om att klargöra och delge lärandemål för 

eleverna och på vilket sätt dom arbetar med det. Alla våra informanter berättade att de vid 

momentstarten läser upp och berättar för eleverna vad de förväntas klara av när momentet är 

avslutat. Att berätta för eleverna vid introduktionen vad som ska göras under momentet är 

såklart en del i strategin, men att enbart göra det leder inte mot ett ökat lärande menar Wiliam 

(2013). Det handlar också om att formulera det på ett sätt så att eleverna förstår vad som ska 

läras in och vad undervisningen ämnar leda till.  

 

Jacobsson (2016) skriver om vikten av att redan från planeringsfasen utgå från vad eleverna i 

slutändan ska kunna. När man berättat vad eleverna ska kunna i slutet är det också lättare för 

eleven att förstå varför läraren väljer ett visst lektionsinnehåll, alltså hur eleverna ska nå de 

uppsatta målen.  
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Att bara läsa upp kunskapskravet rakt av kanske inte underlättar särskilt mycket för eleverna 

gällande vad de ska lära sig, någonting som vi pratade om med Ida. Hon menade på att det är 

viktigt, både för henne själv och för eleverna, att bryta ner kunskapskraven till ord som eleverna 

kan förstå och hantera. Vår specifika fråga till informanterna handlade om hur eleverna delges 

lärandemålen och förväntningarna på dom vid momentstarten och behandlade inte lärandemål 

vid specifika lektioner och under momentets gång. Med det i åtanke är det svårt att svara på hur 

våra informanter arbetar med den här strategin under momentets gång och ifall nya lärandemål 

presenteras vid varje lektion. Däremot diskuterade vi momentets upplägg och där nämner alla 

lärare att planeringen är gjord med en tydlig stegring i svårighetsgrad i åtanke, någonting som 

tyder på att nya lärandemål också kommer att implementeras ju längre undervisningen av 

momentet pågår. Vår egna ringa erfarenhet säger också att det är vanligt att lärare ofta har ett 

tydligt mål med lektionen, även om det inte alltid kommuniceras till undervisningsgruppen.  

 

Strategi 2. Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlämningsuppgifter som 

tar fram belägg för lärande  

Alla våra informanter berättade för oss att det första de gör som pedagoger med en ny klass 

eller ett nytt moment är att ta reda på klassens förkunskaper inom området, det gäller även inom 

orientering. Enligt Nilsson (2016) är grundkunskaperna inom orientering väldigt viktiga att 

kunna för att kunna gå vidare i sin utveckling. Det spelar ingen roll ifall det är en klass som är 

ny för pedagogen eller om det är en klass de haft sen tidigare, det som skiljer sig åt är metoderna 

läraren använder för att kontrollera gruppens nuvarande kunskaper. Vid en ny eller yngre grupp 

elever görs ofta någon form av kartpromenad eller dylik diagnos för att fastställa klassens 

kunskapsnivå. Om läraren haft klassen tidigare brukar orienteringsmomentet istället inledas 

med någon form av repetition, med anledning av att undersöka om klassen kommer ihåg vad 

de lärt sig tidigare och ifall dessa kunskaper fortfarande finns kvar. När gruppens kunskaper är 

fastställda gör lärarna en bedömning över på vilket sätt momentet bör utvecklas för att gynna 

elevernas lärande på det mest effektiva sättet. Detta tillvägagångssätt anses också enligt 

Jakobsson (2016) som ett bra sätt att nå fram till individerna och identifiera vilket 

lektionsinnehåll som passar bäst för den aktuella elevgruppen.  

 

Att använda sig av kartpromenad förekom frekvent i de yngre åldrarna. Genom att dra ner på 

tempot och samla gruppen, tror vi att pedagogen får en möjlighet att bedriva en mer lärarledd 
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undervisning. Det gör i sin tur att läraren kan styra elevernas lärande, men också kan prata med 

elever i en mer samlad miljö och samla in belägg för både nuvarande kunskaper och framtida 

underlag för bedömning. Speciellt inom orientering som vanligtvis är ett moment med mycket 

fart och där eleverna sällan är stillastående eller ens inom synhåll för läraren. Denna teknik 

appliceras ofta i teoretiska ämnen såväl som praktiska och Annerstedt (2002) lyfter i sin 

forskning svårigheterna med att utföra bedömningspraktik i Idrott och hälsa. Han påpekar just 

det faktum om att undervisningen ofta innehåller mycket fart och rörelse som en problematik 

för att kunna ge en rättvis bedömning av alla individer i en klass, jämfört med teoretiska ämnen.  

 

Vi fick intrycket av att lärarna vi pratat med inte känner samma behov att identifiera 

förkunskaperna på samma sätt i klasser de haft sedan tidigare och undervisat orientering för sen 

innan. Informanterna är samstämmiga och säger att de istället brukar repetera tidigare inlärda 

kunskaper från föregående terminer och litar mer på sin tidigare bedömning och egenskaffade 

kunskaper om elevernas kunskaper inom området.  

 

Idrott och hälsa är som tidigare nämnt ett ämne som är av överväldigande praktisk karaktär, 

men det finns såklart också en plats för teoretisk undervisning, något som alla lärare i vår studie 

använder sig av i sin undervisning. Teoretisk undervisning förekommer mer i yngre åldrar där 

grundkunskaperna inom orientering behöver läras in, därför ter det sig naturligt att teoridelen 

avtar i äldre åldrar och den teoretiska kunskapen omsätts mer frekvent till praktiskt utförande. 

Ju äldre eleverna blir tenderar undervisningen att bli mer och mer av praktisk karaktär. 

Teoriundervisningen fungerar då som en uppfräschning för eleverna i äldre åldrar snarare än 

som färsk kunskap. Vi tycker att denna tankegång från lärarna stämmer bra överens med vad 

Nilsson (2016) skriver, hon menar att det är viktigt att lära sig grunderna först och att inte ha 

för bråttom att komma vidare i sin undervisning, då det kan göra att eleverna inte hänger med i 

progressionen och därför tappar lärandet som pedagogen ämnade att implementera.  

 

Att göra skillnad på sporten orientering och att kunna orientera är någonting som Schenker 

(2009) behandlar i sin artikel. Där menar Schenker att kunskapskravet för Idrott och hälsa som 

involverar att orientera sig i okända miljöer inte bör förknippas med att eleverna ska lära sig 

sporten orientering och att det inte ska finnas någon tävlingsnorm i skolans orientering. I 

Skolverkets kommentarsmaterial (2011) för kursplanen i Idrott och hälsa står att begreppet “att 

orientera” är det som eleverna ska lära sig, snarare än orientering, som för tankarna till sporten 

orientering. Det Schenker (2009) antyder samt vad kommentarmaterialet säger verkar också 
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våra informanter hålla med om och arbeta utifrån. När vi diskuterar kring bedömning nämner 

de allihopa att de försöker prioritera mer än att ta sig från punkt a till punkt b. Vi tolkar det som 

att lärarna är i enhet med Schenker (2009) och Skolverket (2011) i och med att tyngden i 

undervisningen istället läggs på att eleverna ska förstå vilka möjliga vägval som finns för att 

klara uppgiften och att de ska kunna motivera och förklara varför eleverna gör de val de gör. 

För att ta reda på om eleverna förstår uppgiften och innehar kunskaperna som eftersträvas 

försöker lärarna att samtala och diskutera med eleverna.  

 

Det är också genom samtal som eleverna bedöms främst. Lärarna trycker verkligen på att det 

är genom samtal med eleverna som det största underlaget för bedömningen läggs. Elevernas 

förmåga att kunna motivera sina val och förklara vilka vägar de valt, snarare än antalet 

kontroller de tar och hur snabbt de springer, är vad som ligger till grund för betyget i slutändan. 

Vi finner detta väldigt intressant eftersom vi minns tillbaka på orienteringen under vår egen 

grundskoletid som betydligt mer prestationsbaserad i form av att klara av många kontroller och 

att dessutom kunna göra det så snabbt som möjligt.  

 

En av våra diskussionspunkter med lärarna var vart deras lärandefokus låg, om det var på 

individnivå eller på gruppnivå. Vi fann det intressant att alla lärare berättade att, även om det i 

praktiken måste bli en kombination så ville samtliga lärare kunna fokusera mer på individnivå. 

Att kunna göra på det viset upplevdes som en omöjlighet, dels på grund av ämnets karaktär men 

också på grund av tidsbristen som råder. Denna problematik identifierar också Wiliam (2013), 

han skriver att det är omöjligt att helt och hållet individanpassa undervisningen, men att man 

genom att identifiera vart elevens nuvarande kunskapsnivå ligger, kan läraren göra snabba 

anpassningar i sina planerade undervisningsformer för att hjälpa eleven att ta nästa steg i sin 

utveckling och skapa lärande.  

 

Strategi 3. Ge feedback som för lärandet framåt 

Genom våra samtal med lärarna kom det fram att just samtal verkar vara melodin för att ge 

feedback inom orienteringsområdet. Genom att samtala och diskutera med eleverna upplevde 

våra informanter att de fick bästa möjliga utbyte och bedömningsunderlag för att identifiera 

vart elevens nuvarande kunskaper ligger och vad nästa steg borde bli. Enligt Linde (2012) kan 

dock vissa faktorer påverka vilken typ av feedback som läraren delar ut till klassen, det kan 

vara klassens förkunskaper, storlek och vilken tid på dagen lektionen är. Att dela ut feedback 
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som för lärandet framåt ställer höga krav på pedagogen. Enligt Wiliam (2013) är en stor del av 

den feedback som delas ut i skolan kontraproduktiv för eleven, detta händer särskilt när 

feedbacken endast berättar vart eleven är i förhållande till målet och inte hur eleven bör arbeta 

för att ta nästa steg i sin utveckling. Jakobsson (2016) tycks dela dessa åsikter och skriver om 

vikten av att läraren i fråga reflekterar över vilket lärande som sker för att innehållet ska 

utvecklas mot de uppsatta målen med lektionen. Med detta i åtanke blir det intressant att kolla 

på hur dessa elevsamtal sker enligt våra informanter.  

 

Vi tycker oss identifiera olika sätt att samtala med eleverna i våra intervjuer. Under lektionerna 

försöker lärarna skapa olika plattformar för samtal med eleverna, ofta i samband med de 

övningar som görs på lektionen. Vissa samtal sker när elever kommer tillbaka från en kontroll 

och förklarar hur det gick och vilka vägval de gjorde, exempelvis vid övningen 

stjärnorientering. En annan plattform för samtal kan vara när läraren följer med en liten grupp 

elever ut i skogen, vid dessa tillfällen kan läraren under övningens gång prata med eleven och 

feedbacken kan kommuniceras ögonblickligen, både från läraren och eleven. Den senare 

metoden ger läraren möjligheten att både se eleven i aktion och kunna ta upp saker hen tycker 

är relevanta ur ett lärandeperspektiv, läraren kan på ett lättare sätt styra elevens lärande. Den 

förstnämnda metoden ställer enligt oss betydligt högre krav på både lärare och elev. När eleven 

ska förklara hur de gjorde sina vägval kan det ha gått flera minuter sen dessa val gjordes, ofta i 

farten, och det kan vara svårt att minnas exakt hur man tänkte. Det ställer dessutom högre krav 

på elevens förståelse kring orientering, då hen måste kunna sätta ord på sina tankegångar och 

på ett bra sätt motivera sitt val. Det blir också en utmaning för läraren eftersom det som hen ska 

ge feedback på är återberättat av eleven, och inte självupplevt av läraren.  

 

Pedagogens uppgift i utdelandet av feedback tas upp i Annerstedts forskning (2007), han menar 

att idrottsläraren måste ha en god kunskap inom orientering för att kunna hitta nycklar som ökar 

elevens förståelse. Men även hur eleverna får ta del av feedbacken har betydelse enligt Wiliam 

(2013). De lärare vi intervjuat säger att de mestadels ger ut feedback muntligt och när tillfälle 

ges, detta tänker vi kan ge olika lärande hos elevgruppen. Detta påpekar en del informanter 

beror på ramfaktorer så som tid och klasstorlek och att det inte är möjligt för dem att hinna med 

att ge feedback till alla elever. Ibland kan det vara bättre att inte dela ut feedback enbart för 

givandets skull, då feedback utan mening eller syfte ofta inte ger eleven något lärande, snarare 

tvärtom. Vi tror att om pedagogerna skulle planera vilka kunskaper de ska ge feedback på under 

nästkommande lektion, kan elevernas lärande gynnas. Kanske är det inte bara ramfaktorer som 
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påverkar när, var och hur lärarna delar ut feedback. Det kan även kopplas till vad Annerstedt 

(2007) skriver, att pedagoger med mer erfarenhet av orientering lättare upptäcker vart 

problemet sitter, och kan därefter leda eleven vidare i sin utveckling.  

 

Alla lärarna i vår studie trycker på att eleverna ska kunna förklara och motivera sina vägval när 

de är ute och orienterar i skolan. Det kan finnas positiva effekter för eleven att behöva förklara 

sina vägval för läraren. Det skapar ett tänkande och en förståelse för ämnet som inte alltid 

kommer fram genom att endast utföra instruktioner. Wiliam (2013) skriver att eleven inte lär 

sig förrän hen kan förklara kunskapen för en annan person. Detta tyder alltså på att det är en 

effektiv metod för att skapa lärande hos eleverna. En problematik med denna inlärningsmetod 

blir ofta att en individ får motta mycket feedback och lärande medan övriga gruppen inte deltar 

alls i detta samtal och får därför inte något utbyte alls. Enligt vår ringa erfarenhet är det lätt att 

tappa gruppen om man inte har fokus på dem. Vi upplever det som att lärarna är medvetna om 

denna problematik. Allihopa pratar därför varmt om övningen “kartpromenad”, där läraren kan 

arbeta med ett antal elever och skapa ett samtal som involverar flera personer. Med detta sagt 

håller vi med lärarna om att muntlig feedback ger läraren ett bra tillfälle att kunna ta eleven 

vidare, men att det också ställer höga krav på pedagogens förmåga att planera och involvera 

alla elever i dessa samtal, så att alla får en rättvis bedömning. 

 

Strategi 4. Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra  

De informanter vi pratade med påpekade att de sällan använder eleverna som resurser för 

varandra, utom vid enstaka tillfällen men att de ansåg att metoden i sig är effektiv. Vi tycker 

oss se ett samband mellan vad de säger och vad Wiliams forskning (2013) kommer fram till. 

Nämligen att ifall elever får förklara hur de tänker ger det positiva utslag både till givaren och 

mottagaren, Wiliam (2013) beskriver också i sin bok att metoden sällan praktiseras av lärare i 

skolan, trots vetskapen om dess fördelar för elevernas lärande. De gånger lärarna själva menar 

att de använder metoden är när duktiga elever får sätta ut banor eller rita kartor.  

 

Vi upplever att lärarna använder denna strategi i högre utsträckning än de själva vet om. Ett 

exempel är parövningar, där får eleverna turas om att leda varandra till kontroller där ett utbyte 

av kunskaper kan ske. Vi tycker att det är intressant att denna övning inte ses som ett tillfälle 

där elevresurser används, när vi ser det som huvudsyftet med övningen. Anledningen till att 

använda parövningar verkar istället bero på ramfaktorer såsom antalet tillgängliga kartor. Vi 
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tror att denna metod inte används mycket eftersom lärandet som sker är svårt att kontrollera 

från pedagogens sida, lärandet sker mellan eleverna själva och det blir då viktigt att grunderna 

sitter så att de lär sig rätt för att lärarens syfte ska hamna i fokus på övningen. Orientering är ett 

moment som väger tungt i kursplanen och lärarna ger området mycket planeringstid. Vi tror att 

lärarna vill styra undervisningen och bedömningen själva i så stor mån som möjligt, för att det 

ska bli en rättvis bedömning och att rätt kunskaper och tips delas ut till eleverna. Vi tycker oss 

också kunna skönja detta genom samtalet vi hade med Ida, hon berättade för oss att en anledning 

till att orienteringsämnet får mycket tid i undervisningen är att kunskapskravet ofta drar ner 

betyget på eleverna. 

 

Strategi 5. Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande  

Kunskapskravet anses både enligt Nilsson (2016) och våra informanter som betungande och 

tråkigt för elever. Det finns faktorer inom området som påverkar elevernas inställning till 

momentet, Bo nämner väder och vind som en av dessa. Han säger vidare att det spelar ingen 

roll hur mycket han som lärare pratar om att klä sig efter väder, inställningen förblir densamma 

för eleverna. De informanter vi har intervjuat pratade om elevernas ambitionsnivå som den 

största faktorn till deras utveckling inom området, detta stämmer överens med vad William 

(2013) kommit fram till genom sin forskning. Han menar att läraren inte kan skapa lärandet åt 

eleverna utan enbart miljöer där eleverna kan utvecklas. Vi tycker oss hitta exempel på denna 

metod i våra intervjuer, bland annat säger Ulf att han försöker engagera eleverna genom att 

själv vara engagerad och positiv i sin undervisning, för att motivera eleverna och för att de ska 

hitta en glädje och vilja att lära sig. Utifrån våra intervjuer upplever vi det som att lärarna i fråga 

tycker att en kombination av sitt egna engagemang och sin personlighet tillsammans med en 

bra planering med en tydlig progressionstanke, skapar den bästa lärandemiljön för eleverna.  

 

Enligt Nilsson (2016) är orientering ett moment där elevernas kunskaper varierar väldigt 

mycket, många som inte förstått grundläggande kunskaper har haft svårt att ta sig vidare i sin 

utveckling. Här finner vi att våra informanter tycks arbeta med ett formativt förhållningssätt i 

åtanke, dels genom vetskapen att det ofta finns en stor spridning i elevgruppen och samtidigt 

har med sig de tankarna i planeringen och då skapar övningar med olika svårighetsgrad anpassat 

till sin egen nivå. Att fördela tid under lektionen till individuella elever är en svår balansgång 

för lärare, utifrån våra intervjuer verkar svaga elever tendera att erhålla mer lärartid jämfört 

med de starka eleverna, som besitter högre kunskaper inom området. Vi tycker att detta är 
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intressant, kan det vara så att elevers motivation och inställning kan härleda till hur mycket de 

anser sig bli sedda och hjälpta av läraren under lektionerna? Om dom själva inte vad nästa steg 

i deras utveckling bör vara, och heller inte får det berättat av läraren, kan det då bli stiltje i 

utvecklingen hos eleverna?  

 

Lärarnas tillvägagångssätt i undervisningen  

När vi pratade om lärarnas tillvägagångssätt för att skapa lärande med våra informanter så kände 

vi att orienteringsundervisningen inte alls liknade den vi själva hade upplevt under vår skoltid, 

den tävlingsnorm och tidshets vi upplevde under vår egen skoltid verkar ha ersatts med övningar 

som lär eleverna att orientera, snarare än sporten orientering. Vi tycker oss ändå känna igen 

några övningar från vår egen skoltid. Om vi kollar på poängorientering och E-A banor (G-

MVG-banor tidigare), skickar läraren ut eleverna på längre slingor där de ska hitta kontroller. 

För att dessa övningar ska ge eleven nytt lärande måste pedagogen ge eleverna några tankar att 

ta med sig ut till orienteringen och sedan återkoppla i slutet av lektionen, något som är svårt på 

grund av tid, enligt våra lärare. Vi kopplade dessa två övningar till Wiliams (2013) andra 

nyckelstrategi som handlar om att ta fram belägg för elevernas kunskaper. Efter att övningen är 

avslutad har både eleven och läraren ett resultat, om eleven klarade av en E-bana kan det tolkas 

som ett belägg för att eleven behärskar banor av den svårighetsgraden och därmed har ett tydligt 

nästa steg i sin utveckling, att springa en C-bana. På så sätt har läraren tagit reda på vart eleven 

befinner sig för stunden. Eleven i fråga bör också ha en uppfattning om sin nuvarande förmåga, 

detta är väldigt vanligt inom idrottsämnet enligt Annerstedt (2007). Ofta får eleverna själva 

feedback i form av resultat, exempelvis genom ett mål i basket, i det här fallet genom att 

genomföra en orienteringsbana med ett specifikt betyg kopplat till banan. Det formativa arbetet 

från pedagogen bör fortsätta efter att den här övningen är avslutad enligt oss. Nu kan eleven 

och läraren tillsammans överlägga övningen och elevens prestation, läraren får chansen att 

berätta vad eleven i fråga bör göra för att gå vidare samt hur eleven hur eleven bör fortskrida.  

 

En övning som oftast används för att ta reda på vilka kunskaper eleverna har för stunden och 

för att lära ut grunderna inom orientering är kartpromenad. Alla lärare berättar att den övningen 

är ett bra sätt för dem själva att ta reda på vart klassens förkunskaper ligger, och därefter planera 

lektionsinnehållet utefter det. Det lärarna beskriver tolkar vi väldigt tydligt som Wiliams (2013) 

andra nyckelstrategi. Dels kan läraren och eleverna i samlad grupp genomföra effektiva 

diskussioner i en samlad miljö, samtidigt tar läraren fram belägg för lärande, då läraren genom 
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samtal och observationer under övning kan se vart elevernas nuvarande kunskapsnivå är. Den 

här övningen låter också läraren arbeta med nyckelstrategi tre, att kunna ge feedback som för 

lärandet framåt för eleverna. En lärare berättade att den här övningen ibland utförs i mindre 

grupper också, där eleverna får turas om att leda varandra och samtidigt kan bolla tankar med 

läraren som också följer med. Även om det inte uttrycktes i intervjun att det var själva syftet, 

så tycker vi att det är ett utmärkt exempel på strategi fyra, att låta eleverna agera som 

läranderesurser för varandra. Sammanfattningsvis anser vi att den här övningen, så som lärarna 

beskriver den och använder den i sin undervisning, är ett jättebra exempel på en övning som 

både ger läraren belägg för framtida bedömning, men också ger ett bra lärande för i alla fall en 

majoritet av elevgruppen.  

 

Enligt Jacobsson (2016) ger samma aktivitet inte samma lärande för alla elever, därför uppfattar 

vi det som positivt att eleverna får möta olika typer av undervisning. Dels att lärarna blandar 

teori och praktik men även att de varierar övningar som tränar liknande kunskaper. Det gör att 

eleverna bör träffa på någon typ av undervisning som matchar med deras sätt att lära sig på, 

vilket leder till ett ökat lärande hos klassen. Detta var något som lärarna tog upp som deras bästa 

metod för att utveckla eleverna inom området, att ha en varierande och rolig undervisning.  

 

Att elever lär sig olika från samma innehåll gör planeringen av undervisningen och kontrollen 

av lärandet knepigt för pedagogen. Därför anser vi att det är klokt av lärarna att låta eleverna 

komma tillbaka till en samlingspunkt om läraren vill kontrollera lärandet som sker i övningarna 

keps- och stjärnorientering. Eller som i övningen räven komma till läraren som rör sig runt i 

banan, i de övningarna får läraren möjlighet att diskutera olika situationer och lösningar med 

eleverna och kan på så sätt dels få en bra blick över deras kunskaper men även utmana dem mot 

sin egen nivå. Eftersom miljön som övningarna sker i oftast är utomhus och eleverna oftast är 

utom synhåll för lärarna är denna metod nästan nödvändig för att organisera någon form av 

lärande och utveckling för eleverna. Precis som vi har nämnt tidigare ställer det höga krav på 

både elev och lärare när samtal och diskussioner är den största källan till bedömning och elevens 

egna utveckling inom ämnet, någonting som Annerstedt (2007) också understryker i sin artikel. 

Där säger han att ju mer läraren kan och förstår inom området, desto bättre blir 

kommunikationen och feedbacken från pedagogen till eleven, vilket i sin tur gagnar elevens 

lärande inom området.  
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Sammanfattningsvis kan vi se att nyckelstrategi 2, vilken handlar om att läraren tar fram belägg 

för elevernas nuvarande kunskaper, kan kopplas till alla övningarna som våra informanter 

nämner i intervjuerna (se tabell 1 för översikt). Många övningar erbjuder dessutom möjlighet 

till någon form av återkoppling från läraren (strategi 3), antingen i anslutning till en övning eller 

i slutet av lektionen. Vi anser att det tyder på att det genom hela undervisningen finns ett tydligt 

formativt förhållningssätt, trots att en del övningar ger ett summativt resultat (poängorientering 

och E-A-banor) där lärarna kontinuerligt erhåller sig själva en uppfattning om vart eleverna 

ligger till i sin utveckling. Denna tanke är också någonting som den svenska skolan strävar för 

att uppnå, vilket går att läsa i Skolverkets dokument “Vilka är syftena med bedömning och 

betyg?” (2016). I samma dokument går att läsa att det summativa resultatet som erhålls från 

övningarna kan också omvandlas till en formativ information, som läraren kan förmedla till 

eleven om hur de bör ta nästa steg i sin utveckling, utifrån det summativa resultat som läraren 

erhållit. 

 

Nyckelstrategi 1 handlar om att klargöra och delge lärandemål, denna strategi används främst 

av våra lärare i uppstarten av ett moment, inte i de övningar som genomförs under 

orienteringsmomentet, därför lyser den med sin frånvaro i vår analys av övningarna (se tabell 

1.) och de strategier som kopplas till dessa. 

 

Under vårt arbete med att analysera övningarna funderade vi mycket på strategi 5, att aktivera 

elever till att äga sitt eget lärande. Strategi 5 är svår att analysera och tolka eftersom vi har pratat 

med lärare, inte elever. Vi upplevde det som svårt att rättvist kunna kategorisera någon övning 

som kopplas direkt till nyckelstrategin (se tabell 1.), men vi känner ändå att den undervisning 

som våra informanter berättar om bottnar och rinner ut i det som Wiliam (2013) säger angående 

strategi 5, att pedagogen endast kan skapa miljöer för eleverna att lyckas i, men att det är 

eleverna själva som har ansvaret att utnyttja miljöerna och skapa ett lärande för sig själva.  

 

Metoddiskussion 

Vårt val av semistrukturerade intervjuer fungerade bra för oss utifrån arbetets syfte och vilka 

frågeställningar vi ville försöka besvara med arbetet. Frågeställningarna ämnade dels att 

undersöka hur lärare resonerar kring arbetet med formativ bedömning, samt vilka olika metoder 

som lärare använder i sin undervisning. Med detta i åtanke var en kvalitativa intervjutyp det 

bästa valet, då den låter respondenten prata öppet och delge oss sina tankar och åsikter kring 
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frågorna. Vid samtliga tillfällen utom ett var båda forskarna närvarande vid intervjuerna, vi 

ansåg att det var en fördel för oss då den utav oss som inte ledde intervjun kunde skjuta in ifall 

intervjuledaren missade någonting. Vi använde också två olika diktafoner som spelade in 

intervjuerna ifall någonting skulle hända med den ena inspelningen.  

 

Vi bestämde oss tidigt att en utav oss skulle leda samtalet och den andra skulle sitta med och 

rycka in ifall det behövdes någon gång under intervjun. Detta gjorde att intervjuerna utfördes 

med olika samtalstekniker och karaktär. Det är inte någonting som enligt oss påverkade våra 

informanter eller deras svar på frågorna, men frågorna blev ställda på lite olika sätt ibland. 

Kanske hade det varit bättre för intervjuernas tillförlitlighet om en utav oss hade varit 

intervjuledare för samtliga intervjuer. 

 

Vi utförde pilotintervjuer innan datainsamlandet inleddes, dels för att undersöka om frågorna 

vi hade konstruerat var passande och gav oss svar på de frågor vi ville undersöka, men också 

för att vi skulle få träna på att hålla och genomföra intervjuer. Det såg vi som en stor fördel och 

någonting som hjälpte oss senare när studien väl startade. Vi gjorde dels pilotintervjuer på 

varandra för att träna intervjuteknik, men även på studiekamrater för att få en utomstående 

persons tankar om frågorna. Även om våra studiekamrater är insatta inom ämnet och i grunden 

förstår karaktären på våra frågor, hade det nog varit bättre att utföra en pilotintervju med en 

examinerad idrott och hälsa-lärare med arbetslivserfarenhet, då frågorna också behandlade 

tankar och metoder lärare använder i undervisningen.  

 

Enligt Hassmén och Hassmén (2008) är det viktigt att transkribera intervjuerna så fort som 

möjligt efter att de avverkades, dels för att göra det medan intervjun var färskt i minnet, men 

också för att kunna korrigera eventuellt dåligt ställda frågor eller långrandiga frågor. Det var 

någonting vi tog fasta på, och som också hjälpte oss inför nästkommande intervju då vi kunde 

reflektera över vår samtalsteknik och vilka ord och formuleringar vi använde under 

intervjuerna.  

 

Frågorna i vår intervjuguide formulerades utifrån Wiliams (2013) fem nyckelstrategier gällande 

formativ bedömning. Detta hjälpte oss att hålla oss inom ramen för ämnet och att ställa relevanta 

frågor samt att ställa objektiva frågor. Att vara objektiv som forskare är viktigt enligt Bryman 

(2011). Att vara objektiv är inte alltid lätt i en kvalitativ studie och speciellt vid denna typ av 

intervju, då samtalet går fram och tillbaka mellan intervjuledaren och respondenten. Det är lätt 
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att ens egna värderingar i frågorna appliceras när frågorna ställs under en pågående 

konversation mellan två individer. Detta hanterade vi genom att låta informanten föra samtalet 

framåt och försöka hålla oss objektiva samt att inte ställa ledande följdfrågor som skulle tyda 

på jävighet. Att konstruera intervjuguiden efter de fem nyckelstrategierna visade sig vara en 

stor fördel då vi kunde koda svaren på frågorna med hjälp av nyckelstrategierna och på ett lätt 

sätt analysera och tolka svaren i resultatet och den efterföljande diskussionen.  

 

Vår tanke att analysera de metoder som lärarna använder i undervisningen var någonting som 

tillkom efter att våra intervjuer var genomförda. Ifall denna del av studien var planerad innan 

intervjutillfällena hade analysen kunnat vara än mer tillförlitlig ifall vi under intervjuerna också 

frågat informanterna om vilka nyckelstrategier de själva kunde uppskatta i varje övning de 

berättade om.  

 

I vår ursprungliga metod skulle även elevernas åsikter angående deras eget lärande inom 

orientering tas med i studien, med hjälp av en enkätundersökning. Efter genomförandet av 

enkäten märkte vi att vi inte kunde få fram rätt data för att kunna besvara frågan gällande 

elevernas åsikter, vilket gjorde att enkäten och frågeställningen togs bort från studien. Vid 

genomförande av en liknande studie i framtiden är detta någonting som vi tycker borde 

undersökas mer noggrant, då det ofta är lärarnas åsikter och tankar som ligger i fokus och 

eleverna ofta glöms bort.  

 

För att öka resultatets tillförlitlighet hade fler informanter kunnat kontaktas och fler intervjuer 

kunnat genomföras. Det är någonting vi hade kunnat göra om vi i ett tidigare skede kommit 

fram till att enkätundersökningen skulle falla ur ramen alternativt om arbetets tidsram hade varit 

större. Det är såklart en problematik när det är ett litet urval av informanter som deltar i studien, 

eftersom fler deltagare ger en ökad bredd och förståelse över ämnet i fråga. En nackdel med 

kvalitativ forskning överlag enligt Bryman (2011), är att det är svårt att generalisera svaren och 

resultatet, detta gäller såklart ännu mer när det är få deltagare i studien. Trots detta hoppas och 

tror vi att resultatet från vår data ändå kan bidra till tidigare forskning kring ämnet, men också 

för framtida forskning inom ämnet. Det viktiga med kvalitativ forskning enligt Bryman (2011) 

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

sammanhang, inte att kunna delge ett generaliserat svar. Med detta i åtanke anser vi att våra 

fyra deltagare i studien ger oss svar på våra frågeställningar, utifrån den begränsade 

tidsperioden vi hade att arbeta utifrån.  
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Framtida forskning  

Vår första tanke med denna uppsats var att undersöka en av Wiliams fem nyckelstrategier inom 

formativ bedömning på ämnet Idrott och Hälsa nämligen feedback på grundskolenivå, men efter 

överläggning med vår handledare Peter Åström kom vi fram till att detta arbete skulle bli allt 

för stort. Efter kontakt med informanterna förstod vi att under den datainsamlande tiden vi hade 

skulle alla lärare ha orientering och fick då vägledning att arbeta mot det området. Tankarna vi 

hade då var att antingen fokusera på lärandet inom orientering där forskningen är eftersatt, eller 

hur formativ bedömning praktiseras med hjälp utav orientering som case. Båda två hade varit 

genomförbara med den data vi samlade in och det kan därför vara spår kvar efter lärandet inom 

orientering.  Inför framtida forskning inom området tror vi att denna metod och inriktning skulle 

vara intressant. 
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Slutsatser 
Efter att ha analyserat och tolkat intervjuerna med lärarna anser vi att de arbetar med ett 

formativt förhållningssätt betydligt mer än de själva ger sken av i intervjuerna. Lärarna inleder 

momentet med att delge eleverna de krav och förväntningar som finns på dem innan momentet 

inleds. Ofta används någon form av övning för att kontrollera elevernas nuvarande kunskaper 

och därefter planera sin undervisning utifrån den informationen. Vid äldre åldrar och elever 

lärarna tidigare undervisat används istället någon form av repetition för att undersöka vad 

eleverna minns och klarar av sedan tidigare. Lärarna använder övningar för att skapa lärande 

och försöker genom feedback kommunicera vilka steg eleverna bör ta härnäst för att utvecklas 

vidare inom ämnet. Trots att lärarna själva inte anser att de arbetar särskilt mycket med att 

aktivera elever som resurser för varandra tycker vi oss finna belägg för att även denna strategi 

implementeras i undervisningen, fastän omedvetet från lärarnas sida ibland. Lärarna berättar 

också att de försöker att få eleverna att äga sitt eget lärande genom att själva vara engagerade 

och planera för en rolig och varierad undervisning som ämnar skapa en miljö som elevers 

lärande och kunskaper kan frodas i.  

 

De metoder som lärarna använder i sin undervisning är i största mån genom olika övningar av 

varierande natur. Några övningar är av teoretisk karaktär men de flesta är praktiska och utförs 

på skolans tillgängliga miljöer, utomhus. Vissa övningar ger träning på nuvarande kunskaper 

hos eleverna och andra övningar ämnar lära eleverna nya kunskaper eller att utveckla redan 

befintliga kunskaper ännu mer. Övningarna används för att ta fram belägg för vad eleverna 

klarar av och sedan diskutera möjliga utvecklingsområden inom övningarna för eleverna.  

 

Inför framtida forskning vore det intressant att undersöka detta fenomen med ett elevperspektiv, 

det skulle kunna ge insikter i hur strategi 5 tillämpas på elever och ifall deras egen motivation 

till ämnet uppmuntras och utvecklas genom en formativ undervisning, detta fenomen vore 

intressant ur ett allmänt perspektiv i skolan, inte bara inom Idrott och hälsa. Ur ett 

idrottsdidaktiskt perspektiv vore det intressant att undersöka vilka strategier elever anser sig 

tillskaffa sig det bästa lärandet från. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide lärare  

 

Bakgrundsfrågor  

Hur gammal är du?  

Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 

Undervisar du i fler ämnen?  

Hur många timmar undervisar/hur stor procent du per vecka i idrott & hälsa? 

 

Tema, planering: 

1. Hur mycket tid avsätter du för orienteringsmomentet vanligtvis? 

- Jämfört med andra moment, hur stor plats tar momentet i årsplaneringen? 

- Hur ser fördelningen av tiden ut för teori kontra praktisk undervisning? 

 

2. I grova drag, hur ser upplägget för momentet ut vanligtvis? 

- Finns det en stående planering på skolan över vad som görs i varje årskurs eller har du den 

individuella klassens kunskaper i beaktning vid planeringen? 

 

3. I planeringen, hur går tankarna kring elevernas olika förkunskaper inom området? 

- Orientering tenderar att vara ett ämne där elever har stor spridning på sina förkunskaper, 

finns det några tankar kring det gällande planeringen, på vilket sätt? 

 

4. På vilket sätt får eleverna veta vilka krav och förväntningar som ställs på dem under 

momentet? 

 

5. Hur planerar du att bedöma eleverna inom området? 

-  Bedömningsuppgifter? 

- Hur många tillfällen får eleverna att visa upp vad de lärt sig? 

 

  



 
 

Tema, Genomförande:  

1. Vid momentstarten, hur brukar du vanligtvis ta reda på elevernas förkunskaper inom 

området? 

- Kan du ge oss något exempel (samtal, övningar osv)? 

 

2. Kan du ge oss några exempel på övningar du använder inom området för att skapa ett 

lärande för eleverna? 

- Individuella övningar och gruppövningar, fördelning mellan dem? 

- Hur tänker du kring kamratbedömning samt användande av elever som resurser? 

 

Tema, Progression: 

1. Vilka möjligheter har eleverna att nå en progression inom området? 

- Kan de ta hjälp av varandra? 

- Övningar med stegrande svårighetsgrad? 

- Har eleverna möjlighet att själva välja nivå på övningarna? 

 

2.  På vilket sätt utmanas eleverna sett till sin nuvarande nivå?  

- Finns det en tydlig kunskapsstege för vad eleverna ska kunna i varje årskurs? 

- Hur tänker du ifall en elev i årskurs 7 visar kunskaper på en nivå i en högre årskurs? 

- Ligger ditt lärandefokus på gruppnivå eller på individnivå främst? 

 

3. Hur går du tillväga för att ta elevernas lärande framåt? 

- Ifall en elev visar styrka/svaghet (oinspirerad exempelvis), hur fångar du upp dessa elever, 

och när under momentet? 

- Vilka metoder använder du för att ge eleverna återkoppling om vart de är och vart de ska 

härnäst?  

- Hur ofta får eleverna återkoppling, något speciellt tillfälle eller kontinuerligt? (innan, under, 

efter)  

- Finns det något exempel på hur du som pedagog kan uppmuntra eleverna till att äga sitt eget 

lärande? 

  



 
 

Bedömning (allmänt) 

Vad är bedömning för dig? 

- Har du flera ämnen, skiljer sig bedömningen mellan ämnena? 

 

Vilka tillvägagångssätt har du när du ska bedöma elever inom Idrott & Hälsa? 

- (Prov, samtal, uppsatser, observationer, teknik) 

 

Vad är formativ bedömning för dig? 

- När och hur använder du dig av formativ bedömning inom idrott och hälsa? 

- Har du några åsikter eller tankar gällande fördelar/nackdelar med formativ bedömning? 

 


