
 

 
 

 

 

 

”När lär man sig att man lär sig?” 
- en kvalitativ studie om feedback vid GIH  

 

 

Ulrika Lorentzi, Ellinor Håkansson 

 

 

 
 
 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
Examensarbete 152:2011 

Lärarprogrammet 2008-2012 
Seminariehandledare: Jenny Svender 

Examinator: Pia Lundqvist Wanneberg 
 

 

 



 

2 
 

 
 

Sammanfattning 
Syfte: 
Syftet med studien är att undersöka lärares syn på feedback i lärarutbildningen vid Gymnastik 

och idrottshögskolan (GIH).  

 
Frågeställningar: 

• Vilken funktion har feedback enligt lärarna? 
• Hur anser lärarna att de använder feedback i sin undervisning? 
• Hur undervisas det om feedback i lärarutbildningen enligt lärarna? 

 
Metod: 
I studien har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som har varit av halvstrukturerad karaktär. 
Urvalet bestod utav sex lärarutbildare på GIH som alla undervisar i olika ämnen och kurser. 
Intervjuerna genomfördes på GIH och spelades in med diktafon. Därefter transkriberades 
intervjuerna ordagrant för analys och bearbetning.  
 
Resultat: 
Enligt vår studie tycker lärarna vid GIH att feedbackens funktion är att hjälpa studenter att 
utvecklas och nå mål. Lärarna anser också att feedback kan användas för att öka självkänslan 
och motivationen. Samtliga lärare menar att de använder feedback i sin undervisning genom 
att verbalisera den löpande men också genom att ge skriftliga kommentarer på studenternas 
inlämnade arbeten. Dessutom använder sig alla lärare av metoden att studenterna får ge 
varandra feedback i undervisningen. De tycker att studenterna ska hämta inspiration från 
deras lektionsupplägg och därigenom lära sig om feedback, dock nämner de att de antagligen 
inte tydliggör detta tillräckligt för studenterna. Merparten av lärarna vi har intervjuat tycker 
att de undervisar för lite om feedback och anser även att det generellt behandlas för lite i 
lärarutbildningen vid GIH i Stockholm. 
 
Slutsats 
Lärarna vid GIH ger studenterna feedback och tror att de undervisar om feedback, men vi 
anser enligt vår studie att de inte tydliggör undervisningen om feedback i tillräcklig 
omfattning. Att använda feedback betyder inte att man undervisar om det. Medvetenheten 
kring feedback vid GIH kan förbättras både för lärare och studenter. Detta skulle kunna göras 
genom att tydliggöra den och låta feedback bli en viktig del i undervisningen, något som 
skulle kunna leda till att studenterna, framtidens idrottslärare, är bättre rustade inför sin 
kommande profession.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Lektionen i idrottshall tre på Gymnastik- och idrottshögskolan i har nyss startat. 25 studenter 

sitter ombytta på bänkarna och lyssnar på lärarens instruktioner om bollspelslektionens 

upplägg. Nästa instruktion är att studenterna ska ge varandra feedback på ledarskapet under 

lektionens gång. En student rynkar på pannan och frågar läraren: – Vad är feedback och hur 

vill du att vi ska ge den till varandra? Det blir en tyst paus i idrottshallen och läraren ger 

studenterna ett något osäkert svar: – Har ni inte fått lära er det?  

 

För läraren var det givet vad som skulle göras, men det var det inte för oss studenter. 

Feedback är enligt oss ett av lärarens bästa verktyg för att bedriva en idrottsundervisning då 

eleverna utvecklas och når sina mål. Redan i början på 1900-talet såg man att barn som fick 

feedback förbättrade sin prestation (Hurlock 1925). Men det är inte alltid självklart hur man 

ska använda feedback. Är man medveten om feedback och hur man använder det på rätt sätt, 

kan det vara ett av de viktigaste verktygen man har i sin verktygslåda som lärare. Annerstedt 

menar att: “Hur man observerar, tolkar och ger respons i form av feedback till eleverna är 

nyckeln till hur man skall kunna bidra till att de lär sig och utvecklas.” (2007a, s.149). Men 

det är ett svårt verktyg att hantera. Frågan är om det finns en omedvetenhet kring feedbackens 

roll och betydelse bland idrottslärare, anledning till det kan vara att det inte berörs tillräckligt i 

deras lärarutbildning. Därför är det viktigt att lärarutbildningen vid GIH utbildar blivande 

idrottslärare i och om feedback. Vi tror att detta område faller mellan stolarna och att lärarna 

glömmer att tydliggöra för studenterna hur man hanterar detta verktyg på bästa sätt. I den här 

uppsatsen tänker vi ta reda på hur lärare som utbildar framtidens idrottslärare resonerar kring 

feedback och dess betydelse. Och hur mycket av den nyckeln som Annerstedt pratar om, finns 

egentligen med i lärarutbildningen vid GIH? 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Begreppet feedback 

Om man skulle direktöversätta ordet feedback skulle man få fram ordet ”mata åter”, vilket 

beskriver begreppet relativt bra då det handlar om att återge information. Återkoppling är en 

synonym för feedback. Vi har valt att genomgående använda oss av begreppet feedback i 

uppsatsen då vi anser att detta är ett vedertaget begrepp och används till stor del i forskning. 

Våra respondenter har använt båda begreppen och därav förekommer även ordet återkoppling 

i resultatet.  

 

Det finns ingen vetenskaplig definiering för feedback vilket ofta kan skapa problem. En 

operationell definition behövs för pedagogisk- och lärarutbildning och för att kunna forska på 

effektiviteten av olika typer av feedback (Ridder, Stokking, McGaghie & Cate 2008, s.189). 

Vårt resultat kommer inte påverkas av att det inte existerar någon exakt definition och vi har 

därför valt två definieringar som beskriver begreppets innebörd och kompletterar varandra: 

 
Feedback kan definieras som information om en prestation, reaktion, beteende, attityd eller resultat som 

ges för att bibehålla eller senare ändra efterföljande utförande, respons, beteenden, attityd eller resultat.  

       (Holst & Anderson 1992, s.18) (vår översättning) 

 
Feedback är specifik information om jämförelsen mellan en students observerade prestation och en 

standard, som ges med intentionen att förbättra studentens utförande.  

(Ridder, Stokking, McGaghie & Cate 2008, s.189) (vår översättning) 

 

1.2.3 Feedback i skolan 

Feedback i skolan har flera olika syften. Den kan främja elevens utveckling både 

färdighetsmässigt och elevens sociala kompetens. (Randal & Stenvall 2007, s.24f; Annerstedt 

2007a, s.149) Elever har ett behov av att bli bekräftade och få sin självkänsla stärkt och 

feedback kan vara ett verktyg för att tillgodose detta. Feedback kan användas som ett 

hjälpmedel för att kunna styra och kontrollera lektionen i den riktning som idrottsläraren 

önskar. (Randal & Stenvall 2007, s.29; Annerstedt 2007a, s.142,149-150) 
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Det finns olika sätt att möjliggöra feedback i undervisningen. Om man planerar in feedback i 

lektionen kan den hjälpa idrottsläraren att nå lektionens mål. Exempel på planerad feedback är 

att upplägg och planering gör att idrottsläraren kan placera sig strategiskt vid en station, där 

det är troligt att många elever behöver feedback på sitt utförande. Ett annat exempel på 

planerad feedback är att läraren avsätter tid i planeringen för att i slutet på lektionen kunna ge 

feedback till eleverna. Docheff lyfter att feedback är avgörande för en effektiv undervisning 

och lärande. Han menar att tränare kan förbättra prestationen hos idrottare genom att ge 

specifik prestationsrelaterad information i sin feedback, men också genom att planera sin 

feedback och ge den ofta till både individ och grupp. (Docheff 2010, s.2) 

 

Det finns olika sätt och tillfällen att ge feedback på. Enligt Tinning, Kirk och Evans (1993, 

s.183) kan följande metoder vara bra att använda: 

-       Feedback till hela klassen under eller efter en övning. 

-       Individuell feedback under eller efter en övning. 

-       Feedback genom frågor och svar. 

-       Feedback genom demonstration och observation.  

 

Att ge värdefull feedback till elever ställer höga krav på idrottslärare. För att kunna ge 

eleverna feedback kring en prestation, behöver idrottslärare ha goda kunskaper i ämnet. De 

bör också ögonblickligen kunna iaktta och observera skillnader mellan ett korrekt utförande 

och ett felaktigt, samt kunna se vad som bör korrigeras. (Tinning, Kirk & Evans 1993, s.174f; 

Annerstedt 2007a s.149) Kunskap kring hur en prestation ska utföras korrekt är inte alltid 

självklar. Det krävs en analytisk förmåga av idrottsläraren för att fastställa orsaken till det 

felaktiga utövandet. (Holst & Anderson 1992, s.19) Men genom att träna på och skaffa sig 

erfarenheter att observera förbättrar man sin förmåga att ge relevant feedback (Annerstedt 

2007b, s.8). Ytterligare krav ställs på idrottsläraren eftersom den behöver ge feedback 

omgående, till skillnad mot t.ex. en lärare i matematik, som kan ta hem elevernas prov och 

senare ge feedback. (Tinning, Kirk & Evans 1993, s.174f)  

 

Feedback kan ges på olika sätt, exempelvis visuellt, skriftligt eller verbalt, och den kan också 

ges vid olika tillfällen, exempelvis under eller efter ett utförande. Det finns olika typer av 
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feedback, den kan vara positiv, neutral, negativ, specifik och generell i olika kombinationer. 

Syftet med positiv-generell feedback är att stödja elevernas prestation och bygga upp ett 

positivt klimat, medan positiv-specifik feedback syftar till att ge specifik information om vad 

som utfördes korrekt. (Siedentop 2000, s.269) 

 

1. 3 Existerande forskning 

Forskningen kring hur högskolelärare ser på feedback är tunn (Bailey & Garner 2010, s.187).  

Ska det specificeras mer är forskningen kring hur idrottshögskolelärare ser på feedback och 

hur de använder den ännu mer begränsad. Därför har vi valt att ta med forskning som berör 

både studenters och lärares syn på feedback på högskole- och universitetsnivå. Forskningen 

nedan berör fler ämnen än just idrottsämnet, men är alltid kopplat till lärare och studenter. 

 

1.3.1 Feedback ur lärares perspektiv 

Mycket av forskningen kring feedback har kommit fram till att rätt sorts feedback är bra både 

i hänsyn till den praktiska utvecklingen och för den inre självkänslan (Hattie & Timberley 

2007, s.95; Rowe 2010, s.354; Koka & Hein 2005, s.91). Feedback är en blandning av 

lärarens pedagogiska mål, studenternas lärobehov och instutionens utbildningspolitik. Färre 

undervisningstimmar och större klasser försvårar det för lärare på universitet och högskolor 

att ge feedback till studenterna (Bailey & Garner 2010 s.188). Det är alltså en yttre påverkan 

mellan student och lärare som försvårar arbetet. I studien Is the feedback in higher education 

assesment worth the paper it is written on? Teachers reflecitions on their practices kommer 

det fram att många av de 48 intervjuade lärarna tycker att feedbacken är väldigt viktigt både i 

syfte att uppmuntra och att hjälpa studenter att utvecklas. Lärarna anser att en del studenter 

har svårigheter med att förstå feedbacken och dess mening och effekten blir olika mellan 

studenterna (Bailey & Garner 2010 s.188; Hattie och Timberley 2007, s.103). 

 

Hur lärarna ser på feedback och hur viktig den är skiljer sig mellan olika lärare och lärosäten. 

Lärarna är ofta pressade och stressade och tycker ibland att den skriftliga feedbacken skapar 

mer problem än vad den ger. Det finns också en uppfattning om att högskoleutbildningar och 

universitetsutbildningar är mer återhållsamma med att stödja pedagogiska och kommunikativa 
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interaktioner. Det finns alltså lärare som anser att studenterna inte är mottagliga för 

feedbacken och att det inte är ”högskolemässigt” att ge feedback. (Bailey & Garner 2010, 

s.193ff) Detta är problematiskt med tanke på att mycket forskning visar på hur effektfull 

feedback är om man vill maximera lärande och utveckling.  

 

1.3.2 Feedback ur studenters perspektiv 

Ferguson skriver i Student perceptions of quality feedback in teacher education att effektiv 

feedback är en viktig och värdefull komponent för studenterna på universitetsnivå (2011, 

s.52). I hans studie har man gjort en enkätundersökning på 500 lärarstudenter i Australien. De 

har kommit fram till att de tre mest värdefulla sätten att få feedback på av läraren är: 

1)   Korta kommentarer rakt igenom. 

2)   Skriftlig sammanfattning. 

3)   Verbal personlig feedback. (Fergueson 2011, s.55)  

 

Feedback är viktig för studenterna för att bygga självförtroende och få uppmuntran 

(Fergueson 2011, s.60; Rowe 2010, s.354). Studenter uppskattar feedback som är positiv, 

tydlig och konstruktiv med ett erkännande på det som har gjorts bra och vad som ska göras 

för att kunna förbättras. Studenter vill ha snabb återkoppling på sina uppgifter, men de har 

också en förståelse för att lärarna har för stor arbetsbörda för att lyckas med detta (Fergueson 

2011, s.60). Många studenter värderar feedbacken högt för att uppnå bättre akademiska 

resultat och för att få bättre förståelse för vad kursens mål och koncept är. Studenter tycker 

främst att effekten av feedback handlar om bättre lärande i samband med inlärning. (Rowe 

2010, s.354) 

 

1.3.3 Effekten av feedback i undervisningen 

”Feedback har ingen effekt i vakuum; För att den ska vara kraftfull i sin effekt krävs det en 

lärokontext där feedbacken är adresserad” (Hattie & Timberley 2007, s.82). Det är inte alltid 

som feedback har positiv effekt på mottagaren. Mottagaren har en egen tolkningsrätt och 

feedbacken kan bli accepterad (mottagaren förstår feedbacken och tar den till sig), modifierad 
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(mottagaren ändrar feedbacken och tar den till sig) eller återskickad (mottagaren kan inte ta 

till sig feedbacken). (Hattie & Timberley 2007, s.82) 

 I The power of feedback har man jämfört olika faktorer som påverkar studenternas resultat. 

Man har kommit fram till att den minst effektiva feedbacken för att uppnå ett bättre resultat är 

yttre belöningar, beröm och straff. Detta resultat framkom genom 74 meta-analyser, 

sammanlagt innehållande 4157 studier. Man kom även fram till att feedback har dubbelt så 

stor effekt, för att förbättra någons resultat jämfört med standardvärdet. Den mest effektiva 

feedbacken är när studenter får informativ feedback om uppgiften och hur de kan göra den 

mer effektiv. I samma studie kom man också fram till att feedbacken som syftar till hur man 

ska göra något rätt är mer effektfull än att berätta vad som är fel. (Hattie &Timberley 2007, 

s.84). Hur effektiv feedback blir har också att göra med när feedbacken ges och då på vilket 

sätt (Poulos & Mahony 2008, s.153).”Feedback är inte svaret på allt, men det är ett effektfullt 

svar”. (Hattie & Timberley 2007, s.104) 

 

1.3.4 Effekten av feedback på självkänsla och motivation 

Effekter av feedback kan både vara kortsiktiga och långsiktiga. Exempel på kortsiktiga 

effekter är ett leende från en elev eller när eleven utför övningen korrekt. De långsiktiga 

effekterna är inte lika tydliga, men hänger ofta ihop med individens självkänsla. För mycket 

positiv feedback kan leda till att eleven blir beroende av den, medan den negativ feedbacken 

kan få elever att förknippa idrottslektionerna med en ökad känsla av otillräcklighet. (Tinning, 

Kirk & Evans 1993, s.177) Olika sorters feedback har olika effekter på motivation och 

självkänslan. Prestationsfeedback och positiv generell feedback har en stark påverkan på 

motivationen (Koka & Heins 2005, s.91) samtidigt som adekvat och kvalitativ feedback på 

prestationen är viktig för positiv utveckling av självkänslan (Hinic 2004, s.48; Annerstedt 

2007, s.142). Mottagaren bedömer subjektivt feedbacken och den information som i slutändan 

genereras beror på individen (Randal & Stenvall 2007, s.10), alltså hur individen tar det till 

sig. 
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1.3.5 Sammanfattning av forskningsläget 

Vi kan konstatera att feedback är ett effektfullt verktyg att använda om man vill förbättra 

någons självkänsla, motivation, prestation eller utveckling. Mottagaren har en egen 

tolkningsrätt av feedbacken, vilket kan påverka dess effekt. Feedback handlar om 

kommunikation, och ett samspel mellan givare och mottagare är viktigt för att uppnå önskad 

effekt. En idrottslärare ska både kunna observera, analysera och förmedla informationen, 

något som kräver ett tränat öga. En del lärare på högskolan tycker inte att det är lönt att ge 

feedback till studenterna eftersom de inte gör något med den eller inte är mottagliga för den. 

Samtidigt finns det en efterfrågan från studenterna att de gärna vill ha feedback och tycker att 

den är viktigt för att lära sig bättre.  

 

Alltså kan vi utifrån forskningen konstatera följande: 

• Lärare tycker feedback är viktigt och använder den på olika sätt.  

• Studenter vill ha feedback och då både för att förbättra sig och få ett erkännande på det 

som gjorts bra.  

• Forskning visar på att rätt feedback är effektfullt för bland annat utveckling, 

motivation och självkänsla. 

 

Vi har inte hittat någon forskning som visar hur feedback används i idrottslärarutbildningar. 

Detta trots att vi kan hitta flera källor som visar att det är ett viktigt verktyg att använda både 

för idrottslärare och tränare om man vill uppnå en förbättring hos individen eller gruppen. Vi 

anser att vi genom vår studie fyller ett hålrum i forskningen kring feedbacken i 

idrottslärarutbildningar. 

 

1.4 Teoretisk inspiration 

För att skapa en förståelse för hur feedback kan påverka en individs lärande har vi valt att ha 

ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk inspiration. Säljö menar att genom interaktion med 

andra människor får vi kunskaper och färdigheter. Människans förmåga att ta vara på dessa 

erfarenheter och använda dem i framtida sammanhang är ett av hennes utmärkande drag 

(2005, s.13). Enligt det sociokulturella perspektivet lever kunskap först i samspel mellan 
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människor och blir sedan en del av den enskilde individen och hans/hennes tänkande och 

handlande. Vi lär oss helt enkelt att uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på det 

sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar. (Säljö 2005) I skolans värld menar Säljö att  

skolans kommunikativa tradition bidrar både till skapande av kunskaper och färdigheter hos 

människor, men också till skapande av svårigheter att lära och förstå (Säljö 2005, s.12f). 

Olika verktyg har en speciell betydelse i det sociokulturella perspektivet. Med verktyg menas 

de resurser, såväl språkliga som fysiska, som vi har tillgång till och som vi använder när vi 

förstår vår omvärld. (Säljö 2005, s.20) Vi ser feedback som ett språkligt verktyg mellan 

människor, i detta fall mellan lärare och studenter eller elever, som förstärker interaktionen. 

Således blir feedback en viktig del i lärprocesser för att förstå vår omvärld. 

   

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka lärares syn på feedback i lärarutbildningen vid Gymnastik 

och idrottshögskolan (GIH).  

 

• Vilken funktion har feedback enligt lärarna? 

 

• Hur anser lärarna att de använder feedback i sin undervisning? 

 

• Hur undervisas det om feedback i lärarutbildningen enligt lärarna? 
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2 Metod 

2.1 Datainsamlingsmetod 

För att kunna besvara frågeställningarna har vi valt att använda oss av kvalitativ 

intervjumetod. Johansson och Svedner skriver att ofta ger denna metod intressanta och 

lärorika resultat när det gäller lärarens syn på elever och undervisning. De skriver också att 

om metoden används rätt, ger intervjuerna kunskaper som är direkt användbara i läraryrket. 

(2006, s.41) Fördelen med kvalitativa intervjuer är att man går på djupet och får riklig 

information av, oftast, ett fåtal undersökningsdeltagare (Hassmén & Hassmén 2008, s.104f). 

Nackdelen är att vi inte får fram några generaliserbara resultat vilket vi eventuellt hade kunnat 

få om vi gjort en kvantitativ studie. Det finns också en risk att vi som intervjuare har en viss 

syn på läraryrket som påverkar intervjuerna. Detta är något som även Hassmén och Hassmén 

beskriver att det nämligen inte går att komma ifrån att intervjuaren riskerar att påverka 

respondenten (2008, s.259). Intervjuerna vi har genomfört har varit av halvstrukturerad 

karaktär. Detta eftersom de inrymmer en flexibilitet som balanseras av struktur och därmed 

ger data av god kvalitet (Gillham 2008, s.103). Vi använde oss av Gillhams metod som 

innebär att man skriver frågor med efterföljande stödord, en bra metod vid halvstrukturerade 

intervjuer (Gillham 2008, s. 103ff). Vi anser att intervjumetod är bäst lämpad för att få svar på 

våra frågeställningar.   

 

2.2 Urval 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm är ett lärosäte med gamla traditioner och djup 

kunskap kring idrott och lärarskap. Många lärare på skolan besitter expertkompetens inom 

sina områden. En stor del av Sveriges blivande idrottslärare utbildar sig vid GIH och därför 

har vi valt att intervjua lärare just där. Eftersom vi själva studerar vid GIH i Stockholm så 

hade det varit mer optimalt om vi vänt oss till ett annat lärosäte som utbildar idrottslärare. 

Detta för att undvika att våra relationer med lärarna vid GIH påverkar resultatet. Tyvärr var 

det inte möjligt inom ramen för den tid vi hade till förfogande, samt att vi räknar GIH som 

landets främsta idrottslärosäte. Målpopulation blev alltså verksamma lärare på 

lärarprogrammet vid GIH i Stockholm för att kunna besvara våra frågeställningar. Vi har inte 
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tagit någon hänsyn till ålder, kön eller anställningsår när vi gjort vårt urval eftersom detta inte 

är av intresse för vår studie. 

 

För att få fram ett intressant och innehållsrikt resultat försökte vi hitta ett verktyg för att skilja 

lärarna åt. Vi valde då att gå inom samtliga kursplaner för det tidigare lärarprogrammet och 

försökte hitta moment i de olika kurserna där ämnet feedback berördes. Anledningen till att vi 

har utgått ifrån de tidigare kursplanerna är att det är utifrån dem som lärarna har arbetat och 

kan reflektera kring. De nya kursplanerna för lärarutbildningen har knappt trätt i kraft och 

därför är det svårt för lärarna att utgå från dem under intervjun. I de moment där vi kunde ana 

att feedback berördes, tittade vi närmare på vilka lärare som undervisade i dessa moment. 

Efter denna genomgång såg vi att kurserna kan delas in i så kallade AUO-kurser (allmänna 

utbildningsområdet) och idrottslärarkurser. 

 

Vi beslutade oss för att intervjua lärare från båda dessa typer av kurser, alltså AUO-kurser och 

idrottslärarkurser. Detta för att vi ville intervjua lärare som tillsammans täckte en så stor del 

av lärarutbildningen som möjligt. Därför tillfrågades sex lärare som vi visste undervisade i 

flera olika kurser, eller som undervisade i de kurser där feedback berördes i kursplanen. Stora 

delar av lärarutbildningen vid GIH präglas av idrottslärarkurser och därför ville vi även att 

majoriteten av de intervjuade lärarna undervisar i dessa kurser. Vårt urval är ett handplockat 

urval där vi har försökt att uppnå maximal variation med hänsyn tagen till vilka olika kurser 

lärarna undervisar i (Hassmén & Hassmén 2008, s.110). I de fall då de tillfrågade inte ville 

medverka valde vi att kontakta en annan lärare som undervisade i samma eller liknande kurser 

och moment. Detta skedde vid två tillfällen. Vi genomförde sju intervjuer, varav en 

pilotintervju.  

 

2.3 Procedur 

Efter att ha formulerat frågeställningar och syfte utformades ett intervjuformulär (Bilaga 2) 

med våra frågeställningar som utgångspunkt. Missivbrev (Bilaga 3) skickades via e-post ut till 

sex utvalda lärare, i de två fallen där den tillfrågade inte kunde medverka skickades ny 

förfrågan via e-post till annan lärare (se urval). I brevet skrev vi att vi gärna önskade intervjua 

dem inom de närmsta två veckorna och att lärarna gärna kunde föreslå tid och plats. Vi 



 

14 
 

 
 

informerade även om att det var frivilligt att delta och att de kunde avbryta sin medverkan när 

de ville. I missivbrevet informerade vi om att intervjun skulle spelas in, beräknades ta cirka en 

timme och att en av oss skulle medverka. Vi skrev också att intervjupersonerna inte kommer 

namnges i uppsatsen, samt att kön och ålder kommer att utelämnas. Vi kontaktade även en 

person för att genomföra en pilotstudie, denna person passade in på våra urvalskriterier. 

Pilotstudien gjordes för att kunna säkerställa studiens validitet. Eftersom vi gjorde en del 

förändringar i intervjuformuläret efter pilotintervjun valde vi att inte räkna med pilotintervjun 

i resultatet. Intervjuerna genomfördes i ett slutet rum där samtalet kunde pågå utan yttre 

störningar och spelades in med diktafon. Mötet skedde mellan respondent och informant och 

respondenten fick föreslå tid och plats. Det var ett medvetet val att bara en av oss närvarade 

under intervjun. Detta för att vi inte ville att respondenten skulle känna sig i underläge, utan 

så bekväm som möjligt (Trost 2005, s.46). Vid intervjuer är det många olika faktorer som 

påverkar samtalet (Hassmén & Hassmén 2008, s.133) och med anledning av det tror vi inte att 

resultatet hade blivit mer tillförlitligt om endast en av oss skulle genomfört samtliga 

intervjuer. Samma frågeformulär har använts vid samtliga intervjuer och de har varit ungefär 

lika långa. 

 

Materialet transkriberades ordagrant för att sedan analyseras. Vi använde en ad hoc metod 

som angreppssätt och teknik för att analysera materialet. Detta innebär att man använder sig 

av olika angreppssätt och tekniker för att analysera resultatet. (Kvale 1997, s.184) Vi hade 

alltså ingen standardmetod för att analysera hela materialet utan växlade mellan olika tekniker 

för att analysera materialet på bästa sätt. Vi började med att läsa igenom alla transkriberade 

intervjuer för att skaffa oss ett allmänt intryck, därefter använde vi oss av meningskodning för 

att underlätta identifieringar av uttalande. Kodning innebär att man binder ett eller flera 

nyckelord till en text (Kvale & Brinkmann 2009, s.217). Vi sökte efter nyckelbegrepp som 

lärprocess, utveckling, mål, motivation, självkänsla, medvetengöra och tydliggöra. Kodning 

ger struktur och överblick åt ofta omfattande intervjutexter (Kvale & Brinkmann 2009, s.217). 

Vår sökning avsåg även att finna nyanser och variationer hos de intervjuade, men också 

mellan dem, vad fanns det för likheter och olikheter? Tyckte flera respondenter samma sak? 

Scenariot valde vi att analysera genom att punkta upp i vilken följd lärarna skulle vilja säga 

saker till Lisa, vi ville svara på frågorna hur (ex. genom frågor), på vad (prestation eller 

beteendet) och när (i vilken följd sa de sakerna). Det sista scenariot i vår intervju (se bilaga 2) 
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valde vi att inte analysera eftersom vi ansåg att vi hade ett mättat material (Wibeck 2000, 

s.49) med scenario ett och vi ville fånga lärarnas spontana reaktion, något vi inte ansåg att 

scenario två gjorde.  

 

2.4 Etiska principer  

Alla respondenter informerades om vad syftet med studien var och deras roll i den. De blev 

informerade om att det var frivilligt att delta och att de när som helst, utan att behöva ange 

anledning, kunde avbryta sin medverkan. Vi har inte kunnat garantera någon anonymitet i 

studien med anledningen av att GIH är ett litet lärosäte. Däremot har vi avkodat 

respondenterna i den mån det var möjligt. Vi har valt att utesluta uppgifter som namn, ålder 

och kön. I de fall då exempel från verksamheten tydligt påvisat inom vilket område 

respondenten är verksam i, har vi valt att även avkoda det. Resultaten från respondenterna har 

redovisats oberoende från varandra för att kunna stärka anonymiteten. Man kan alltså inte 

följa intervjupersonerna under resultaten. I missivbrevet informerades respondenterna om att 

uppgifterna vi fick in endast användes för vår studie och de gavs möjligheten att läsa igenom 

det transkriberade materialet. Gällande de etiska principerna har vi utgått ifrån 

vetenskapsrådets fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet 2002) 

   

2.5 Tillförlitlighet  

Det råder delade meningar om man kan använda begreppen reliabilitet och validitet inom 

kvalitativ forskning. Ord som istället kan användas för reliabilitet är tillförlitlighet, pålitlighet 

och upprepbarhet och för validitet kan man använda överförbarhet. (Hassmén & Hassmén 

2008, s.135, 155) Vi har ändå valt att använda rubriceringarna reliabilitet och validitet 

eftersom detta är vedertagna begrepp inom forskning. 

 

2.5.1 Reliabilitet   
Reliabilitet handlar om det är möjligt att upprepa studien och då få fram samma resultat. I 

kvalitativ, orienterande forskning kan man kalla det stabilitet eller diakron reliabilitet. 
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(Hassmén & Hassmén 2009, s.122, 135f) Att uppnå en hög extern reliabilitet i kvalitativ 

forskning är svårt eftersom kvalitativ forskning bygger på forskarens tolkningar och 

reflektioner. (Hassmén & Hassmén 2009, s.136) För att öka tillförlitligheten i vår studie har vi 

använt ett intervjuformulär (Bilaga 2), som mätinstrument. Detta har arbetats fram med 

frågeställningarna som bas. Dock finns det alltid en latent fara att vi som intervjuare påverkar 

svaren. Vi har försökt att göra val kring utförandet för att gynna respondenten i största 

möjliga mån, till exempel har respondenten fått välja tid och plats. 

 

Vidare har vi tolkat transkriberingarna var för sig och sedan jämfört dem med varandra för att 

se om tolkningarna är lika. Detta för att öka reliabiliteten. Detta kallas inter-rater reliability 

och innebär att man gör en kollegial kontroll av materialet. (Ely 1993, s.180) Med anledning 

av det forskningsläge vi har utgått ifrån har vi troligtvis liknande ”analysglasögon”, men vi 

tror att våra enskilda tidigare erfarenheter har breddat vårt resultat. Anledningen till att vi 

valde att skriva om just detta ämne var för att vi hade en uppfattning av att feedback inte 

berörs i tillräcklig omfattning i lärarutbildningen. Därför finns det en risk att vi har sökt efter 

svar i transkriberingarna som stärker vår uppfattning. Detta har vi försökt motverka genom att 

vara objektiva i vår analys och påminna oss själva om att detta kan påverka resultatet.   

      

2.5.2 Validitet 
Validitet handlar om ifall resultatet ger en sann bild av det som undersöks (Svedner & 

Johansson 2006, s.108). Eftersom vi är intresserade av hur verksamma lärare vid GIH 

resonerar kring ämnet och undersöker det med hjälp av intervjuer, anser vi att vårt resultat 

från intervjuerna är valida mot frågeställningarna. Dock säger detta inte något om hur de 

faktiskt gör. För att öka validiteten i studien skulle vi kunna använda oss av en 

metodtriangulering (Hassmén & Hassmén 2009, s.156) där vi tillför metoderna observation 

och analys av dokument (exempelvis lärarnas skriftliga feedback på inlämnade arbeten). Detta 

är något vi valt att inte göra på grund av uppsatsens omfattning. Personerna vi har valt att 

intervjua är välutbildade inom pedagogik och lärarskap. Risken finns att svaren vi har fått av 

dem inte speglar deras verkliga vardag utan speglar deras önskade vardag. Vi ville få 

respondenternas spontana uppfattningar och tankar kring feedback innan de påverkades av 
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våra frågor och vinklingar av ämnet. Därför valde vi att inleda intervjun med ett scenario (se 

bilaga 2) som respondenten fick bemöta.  

 

2.5.3 Urvalets tillförlitlighet 

Som studerande till idrottslärare vid GIH i Stockholm är det ofrånkomligt att vi inte har några 

relationer till lärarna. Detta kommer påverka respondenten under intervjun eftersom det finns 

en lärar- studentrelation mellan oss. Fördelen är att vi som studenter är väl förtrogna med 

verksamheten vilket gör att vi förstår förklaringar och terminologi som respondenterna 

använder sig av i intervjun. Risken finns att respondenten inte svarar uppriktigt under 

intervjun på grund av sin position i förhållande till oss som studenter. Eftersom studien syftar 

till att kartlägga lärarnas uppfattning kring feedback och hur de använder det behöver 

respondenten aldrig försvara eller förklara något agerande. Detta tror vi gör att respondenten 

ger uppriktiga svar trots lärar- studentrelationen. Uppdelningen av intervjuerna skedde genom 

att vi intervjuade dem som vi hade minst personlig relation till. Under hälften av intervjuerna 

fanns det ingen tidigare relation mellan informant och respondent.  
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3. Resultat 
Vi har intervjuat sex lärare som utbildar studenter på lärarprogrammet vid GIH i Stockholm. 

Tillsammans undervisar de huvudsakligen i dans, humanbiologi, bollspel, gymnastik, 

friluftsliv och pedagogik. Lärarna har olika erfarenheter och olika anställningsår vid GIH. 

Sammantaget som grupp representerar de huvuddelen av undervisningen på lärarutbildningen 

vid GIH. För att kunna stärka anonymiteten hos våra intervjupersoner har vi valt att redovisa 

lärarnas svar och resonemang obundna från varandra. Man kan alltså inte följa en intervju 

genom hela resultatet. Detta på grund av att GIH som lärosäte är väldigt litet och vi vill 

avidentifiera intervjupersonerna i möjligaste mån. Vi anser inte att det påverkar resultatet.  

 

3.1 Scenario: Lisas handvolt 
Intervjuerna inleddes med att ett scenario lästes upp som lärarna sedan fick reflektera kring. 

Vi ville fånga lärarnas spontana reaktion på hur de skulle bemöta Lisa innan vi pratat något 

kring feedback och dess innebörd. Scenariot var följande:  

 

Ni har haft progressionslektioner i att göra en handvolt och har nu kommit till att göra den fulla 

övningen. Tidigare lektioner har Lisa haft svårt för att få ansatsen bra. Nu är det Lisas tur att pröva 

och följande händer: Ansatsen och inhoppet är perfekt, men hon har svårt att få armarna raka under 

volten. Landningen är helt okej och efteråt skriker Lisa: - Fan, vad dåligt!  
 

Utifrån det här scenariot skulle fem av de sex lärarna spontant fråga Lisa och föra en dialog 

med henne om varför hon tyckte att det var dåligt. Två skulle förstärka det som Lisa gjorde 

bra under dialogen. Läraren som inte skulle föra en dialog ville istället bemöta det Lisa gjorde 

rätt först och få henne att minnas den känslan i kroppen. Hälften av lärarna skulle sedan ge 

Lisa en instruktion om hur hon kunde utföra rörelsen mer tekniskt korrekt. Två andra lärare 

skulle genom dialog försöka få Lisa att själv komma fram till hur hon skulle kunna förändra 

handvolten.  

 

Vi frågade fem av de sex lärarna vad de skulle ha gjort om Lisa skulle ropa:  

- Yes, där satt den!, istället för –Fan, vad dåligt!  

Alltså samma scenario men Lisas reaktion skulle varit annorlunda. 
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Tre av fem lärare uppgav att de då skulle låta henne vara nöjd med utförandet. En lärare 

skulle inte göra något annorlunda mot det första exemplet. Den återstående läraren säger att 

den skulle låta Lisa själv få reflektera över varför hon kände som hon gjorde.   

 

3.2 Feedback, vilken funktion tycker lärarna att det har? 

Gemensamt för alla intervjuade lärare är att de anser att feedback används för att hjälpa 

studenterna att utvecklas och nå mål. Syftet är att hjälpa individen. Merparten av de 

intervjuade påtalar vikten av att stärka det som studenterna redan är bra på, alltså berömma. 

En nämner även att denne vill ge feedback på ett trevligt sätt. En av lärarna säger att bra 

feedback kan höja en människa både prestationsmässigt och självkänslomässigt, detta stöds av 

ytterligare tre lärare. Denna lärare påtalar också att negativ feedback kan ge motsatt effekt.   

 

Vid praktisk inlärning påpekar en av lärarna att den verbala feedbacken kan vara ett 

komplement till känslan i kroppen. ”Det måste bli en kombination av att lyssna på sin egen 

kropp och känsla och vad läraren säger, vilket kan leda till att man blir så trygg med sin 

kroppsegna feedback att man kan bli oberoende av lärarens feedback.” Samma lärare 

resonerar också runt problematiken kring att man kan bli beroende av feedback om man inte 

lär sig att lyssna till sig själv. Ett liknande resonemang förs av en annan som menar att om 

man ger för mycket feedback kan studenten bli beroende av den och mottagaren hamnar i en 

beroendeställning.   

 

Till skillnad från de andra betonar en lärare att feedback och reflektion är en central del i 

lärprocessen. Denne poängterar att målet är att studenterna ska få egen insikt och att feedback 

gör att man får perspektiv på sitt eget sätt att fundera kring olika företeelser. Läraren menar 

också att får man inte feedback, sker ingen ytterligare kunskapstillväxt. Detta är även en 

annan lärare inne på och uttrycker att om man bara berättar vad som är rätt och inte talar om 

vad man kan utveckla så kommer ingen förändring att ske.  

 

Alla intervjuade lärare säger att feedback gör att studenter uppmärksammas och de blir 

medvetna kring något de gör. Orden bekräfta eller bli sedda nämner flera lärare som en av 

feedbackens funktioner. Ytterligare en av feedbackens effekter enligt fyra av lärarna är att det 
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har en positiv inverkan på motivation. Dock påtalar en av dem att fel sorts feedback, vid fel 

tillfälle kan sänka motivationen.  

 

I lärarens uppdrag vid GIH ingår det att hjälpa studenterna att utvecklas och nå de mål som 

utbildningen har. Enligt de intervjuade lärarna är feedback ett verktyg för att göra det. En 

uttrycker till och med: ”Det är jätteviktigt att ni får feedback, det är vår skyldighet.”  

 

Vi kan konstatera att lärarna anser att feedbacken fyller en viktig funktion för att hjälpa 

studenter att utvecklas och nå mål. Det kan även användas för att stärka motivationen eller 

självkänslan enligt de intervjuade. Enligt några lärare bör man vara vaksam på att för mycket 

feedback kan leda till att studenten blir beroende av feedback. 

 

3.3 Hur anser lärarna att de använder feedback i undervisningen? 

Alla de intervjuade lärarna säger att de ger muntlig feedback till studenterna vid praktiska 

moment. Oftast sker det löpande under lektionen. En lärare säger att denne planerar in en 

feedbackstund i slutet på lektionerna. Lärarna ger oftast studenterna skriftlig feedback på 

deras skriftliga inlämningsuppgifter, vilket är en gemensamt för de intervjuade. En nämner att 

ibland kan det tyvärr bara vara i form av en poäng på en tenta. Ett par lärarna tycker det är 

lättare att ge muntlig feedback på skriftliga arbeten och anser att man då kan ha en dialog med 

studenten, det är lättare att utveckla feedbacken då. En tredje tycker det är svårt att ge skriftlig 

feedback och säger att denne skulle kunna bli bättre på det.   

 

Det finns en vinning i att vara mer varierad i sitt sätt att ge feedback till studenterna, uppger 

en lärare. Till exempel att vid ett praktiskt moment får man en lapp med sig efter lektionen 

med förbättringsmöjligheter. En annan är inne på samma sak och pratar om att det är viktigt 

att använda olika metoder, eftersom studenten inte alltid förstår den verbala feedbacken.  

 

Ett par av de intervjuade lärarna säger att de använder sig av visuell feedback. Det kan vara i 

form av videoinspelningar eller fotografier. Dock poängterar en av dem att det beror på vem 

man har framför sig och vad målet är. En nämner att man kan använda studenternas eller 

elevernas egna mobiltelefoner under lektionen för att ge dem visuell feedback.  
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Gemensamt för alla lärarna är att de låter studenterna ge varandra feedback i undervisningen. 

Detta kallas för peerfeedback inom pedagogik och innebär att man tar hjälp av jämbördiga för 

att bättre tillägna sig kunskap och färdigheter (Topping 2005, s.631). Merparten understryker 

att man som lärare måste vara lyhörd för vad studenterna säger så att det fyller rätt funktion. 

En lärare tycker att det handlar om att felaktigheter inte ska förstärkas och tre andra pekar på 

problemen med att studenterna gör varandra en björntjänst genom att hålla varandra om 

ryggen och berättar inte vad som kan utvecklas och förbättras.  

 

Hälften av lärarna uppger att de på grund av tidsbrist inte kan ge studenterna tillräckligt med 

feedback. En lyfter att: ”När man börjar prata om någonting som återkoppling och feedback, 

då tänker man hela tiden att man håller på med det alldeles för lite mot vad man skulle vilja 

göra.”  Lärarna försöker individanpassa och situationsanpassa feedbacken beroende på dess 

innehåll och vem som är mottagaren. Mycket handlar om vem man har framför sig, enligt alla 

intervjuade. Det är viktigt att den student man har framför sig är mottaglig för den feedbacken 

som man ger vilket innebär att studenterna får feedback på olika saker och på olika sätt. Flera 

påtalar att om det är feedback som rör beteendet eller lite känsligare saker brukar de ta 

studenten åt sidan och framföra det. Några nämner att de ibland avvaktar med att ge 

feedbacken till ett tillfälle som de anser är mer lämpligt. Flertalet säger att de ibland ger 

feedback till hela gruppen, men den är egentligen inte avsedd till alla. Syftet enligt 

intervjupersonerna är att det blir ett lärtillfälle för fler studenter än den avsedda mottagaren.  

 

Alltså, lärarna uppger att de använder mestadels verbal feedback under praktiska moment och 

skriftlig feedback på inlämningsuppgifter. De uttrycker att de försöker anpassa feedbacken 

efter individen och situationen för de vill att studenten ska vara så mottaglig som möjligt för 

den. Peerfeedback förekommer hos alla lärare, men flera av dem lyfter att den inte alltid får 

den effekt som de önskar och att de måste vara lyhörda för vad studenterna säger till varandra.   

 

3.4 Hur undervisas det om feedback i lärarutbildningen? 

En undervisar i hur feedback fungerar inom motorisk träning, alltså vad som händer i kroppen 

vid inlärning av en rörelse. Densamme anser sig inte undervisa om feedback i övrig 
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undervisning. En annan berättar att denne utgår från en lärmetod som studenterna undervisas i 

och om, då reflektion och feedback är centrala delar. De resterande lärarna uppger inte att de 

konkret undervisar om feedback.  

 

Merparten av de intervjuade lärarna menar att studenterna ska hämta inspiration från lärarnas 

lektionsupplägg och därigenom lära sig. En av dessa lärarna uttrycker: ”Jag tar förgivet att jag 

är någon slags förebild för studenterna när jag undervisar och att de ser hur jag undervisar och 

gör.” Det komplexa kring detta lyfts av en annan lärare i följande citat: ”Det är ganska klurigt 

med lärarutbildningen, för å ena sidan så utsätts ni för någon typ av återkoppling och 

feedback å andra sidan så ska ni bli duktiga på att ge det. Så det är ju två dimensioner av det. 

Så då handlar det också om att, när lär man sig av att man själv blir lärd eller när lär man sig 

av att man lär sig?”  

 

Alla lärarna uppger att det är viktigt att man får öva på att ge och ta emot feedback och låter 

studenterna öva på varandra i undervisningen. I och med detta kan man göra tolkningen att 

lärarna undervisar om feedback. Däremot inser merparten av dessa lärare under intervjun, att 

på grund av att lärarna inte tydliggör det för studenterna, uppfattas det inte som undervisning 

om feedback. Mer än hälften av lärarna inser under intervjuernas gång att de inte tydliggör för 

studenterna att det här är feedback. En lärare säger: ”Det är jätteviktigt att man talar om på 

vilket sätt man i så fall ska återkoppla och på vad, men det är något jag anser att jag inte gör.”  

 

Noterbart är att fem av sex lärare tycker att de undervisar för lite om feedback i sin 

undervisning. Flera av de intervjuade tycker inte att feedback behandlas tillräckligt i 

lärarutbildningen vid GIH och de övriga tycker inte att de kan uttala sig om det eftersom de 

inte vet hur hela lärarutbildningen ser ut.  

 

Hälften av de tillfrågade lärarna påtalar att lärarna bör bli mer samspelta och tycker att de 

tillsammans behöver diskutera och prata mer om feedback. En av dessa lärare resonerar kring 

att det är svårt för studenten att se en röd tråd mellan de olika kurserna i utbildningen. Denne 

menar att ”praktiska” och ”teoretiska” ämnen delas upp i utbildningen och att man skulle 

vinna på att integrera dem mer. Samma person säger också att ibland pratar man om samma 
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sak i olika kurser men använder olika terminologi och att det då är svårt att dra paralleller som 

student.  

 

Merparten av lärarna poängterar vikten av att feedback synliggörs i utbildningen generellt, det 

behöver medvetengöras och tydliggöras. En lärare föreslår bland annat att det bör tas med i 

kursplanen och en annan uttrycker: ”Det finns i systemet, men det är ingen som synliggjort 

det i systemet.” 

 

En lärare anser att många slänger sig med dessa begrepp och förutsätter att alla vet vad det är 

och hur man ska ta emot det. Dock säger denne också att den själv behöver tydliggöra det mer 

i sin undervisning. Samma person tycker att utbildningen är så pressad och styrd att det är 

svårt att veta var man ska behandla ett ämne som feedback och tycker att det finns en stor risk 

att det hamnar mellan stolarna.  

 

Två lärare tror att anledningen till att det inte behandlas tillräckligt i utbildningen beror på de 

traditioner som finns vid GIH och vill man uppnå en förändring, behöver dessa brytas. Dock 

framkommer det inte vilka traditioner de syftar på.  

 

Konklusionen är att största delen av de intervjuade tycker att de underförstått undervisar om 

feedback eftersom de anser att de är förebilder för hur man ska undervisa. Dock poängterar de 

att de antagligen inte tydliggör detta för studenterna och många lyfter att samma otydlighet 

gäller kring peerfeedbacken. Merparten av lärarna ansåg att feedback berörs för lite i 

lärarutbildningen. 
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4. Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka feedbackens betydelse på lärarutbildningen vid 

Gymnastik och idrottshögskolan ur några lärarperspektiv. 

 

Vi kan konstatera att de lärare vi har intervjuat anser att de inte tydliggör feedback för 

studenterna i undervisningen. Lite ologiskt med tanke på hur viktigt lärarna uppger att 

feedback är för att hjälpa en individ att utvecklas och nå mål. Lärarnas syn på feedbackens 

funktion överensstämmer med Bailey & Garners (2010) studie som kom fram till att lärare 

tycker att syftet med feedbacken är att uppmuntra och hjälpa studenter att utvecklas. Hattie & 

Timberley (2007), Koka & Hein (2005) och Rowes (2010) studier är inne på samma sak men 

menar också att rätt sorts feedback är bra för att stärka den inre självkänslan. Vilket även 

styrks av vårt resultat som visar på att lärarna säger att de använder feedback för att stärka 

studenternas självkänsla och ge beröm. Detta är motsägelsefullt med tanke på att endast 

hälften av lärarna uppgav under handvolts-scenariot att de skulle vilja förstärka Lisas perfekta 

ansats och inhopp. Handvolts-scenariot fångade lärarnas spontana reaktion. Möjligen skulle 

lärarna svara annorlunda om vi gav dem samma scenario i slutet av intervjun. Feedback är 

komplext och handlar om kommunikation mellan människor. Vi hade inte uppgett någon 

relation mellan Lisa och respondenten i scenariot, vilket kan ha påverkat deras svar. 

Kommunikationen påverkas av vilken relation givaren och mottagaren har, alltså 

interaktionen mellan människor ur ett sociokulturellt perspektiv. Mottagarens förmåga att ta 

vara på erfarenheter och använda dessa i framtida sammanhang är utmärkande för lärandet ur 

detta perspektiv (Säljö 2005).   

  

Fergueson (2011) skriver att studenterna uppskattar feedback där man förstärker det som man 

gjort bra, men också att de får veta hur de kan förbättras. Lärarna vi har intervjuat verkar vara 

medvetna om detta. Men vi ställer oss frågan i vilken utsträckning detta faktiskt sker. Bailey 

& Garner (2010) kom fram till att vissa lärare inte tycker att feedback är ”högskolemässigt”, 

kan det finnas liknande åsikter hos lärarna vid GIH när det gäller att stärka självkänslan? I så 

fall är detta oroväckande med tanke på att Hattie & Timberley (2007), Koka & Hein (2005) 

och Rowes (2010) studier har visat att rätt sorts feedback är bra i hänsyn till den praktiska 
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utvecklingen och för den inre självkänslan. Det borde ligga i lärarnas intresse att optimera 

studenternas utveckling till att bli lärare.  

 

En stor gemensam nämnare över lärarnas agerande under handvolts-scenariot var att de skulle 

ställa frågor till Lisa och föra en dialog med henne. Detta anser Tinning, Kirk och Evans 

(1993) vara en bra metod för att kunna ge feedback. Vi tolkar det som att lärarna tycker att ge 

feedback genom att ställa frågor är ett sätt för att Lisa själv ska förstå och reflektera över sitt 

handlande. Den egna reflektionen och interaktionen med läraren är en viktig del av 

lärprocessen ur ett sociokulturellt perspektiv och lärandet handlar om vad individen tar med 

sig från sociala situationer (Säljö 2005). Därför är det också viktigt utifrån det sociokulturella 

perspektivet att läraren skapar situationer då det ges utrymme för att möjliggöra feedback. 

Men hur gör man det på ett bra sätt? 

 

Metoden att ge feedback genom frågor och svar är väletablerad hos våra intervjuade och de 

borde då även anse att detta är en lämplig metod för att ge feedback till elever. Således borde 

detta vara en metod som studenterna blir uppmärksammade på, vilket vi inte tror är fallet. 

Vårt resultat visar på att sammantaget som grupp har lärarna en medvetenhet kring de olika 

typer och aspekter av feedback som Tinning, Kirk & Evans(1993) och Siedentop (2000) 

påtalar. Att feedback kan ges efter en lektion och vara positiv-specifik för att stärka det som 

utfördes korrekt är ett exempel. Denna kunskap kring olika aspekter av feedback, som lärarna 

besitter, är viktig att föra vidare till studenterna för att öka deras medvetenhet kring 

feedbackens mångsidighet och komplexitet eftersom dessa sedan själv ska bli lärare.   

 

Annerstedt (2007a) menar att feedback är ett hjälpmedel för att styra och kontrollera lektionen 

i rätt riktning och således borde undervisningen om feedback vid GIH vara en naturlig del av 

lärarutbildningen. Vårt resultat pekar mot att lärarna är medvetna om feedbackens viktiga 

funktion men olyckligt nog, tydliggör de inte detta för sig själva och för studenterna i 

tillräcklig utsträckning. Det finns kanske inte uttalat, men som lärarutbildare tycker vi 

underförstått att lärarens mål borde vara att hjälpa studenterna att bli kompetenta lärare som 

själva kan styra och kontrollera sin undervisning i rätt riktning. Men då måste det tydliggöras 

mer än vad våra intervjuade uppger att de gör. Något betydelsefullt att påpeka är att under 

intervjuerna, har många lärare nämnt att själva intervjun har bidragit till att de har blivit mer 
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medvetna kring om hur de använder feedback och att de skulle kunna tydliggöra feedbacken 

bättre för studenterna i sin undervisning.  

 

Enligt våra intervjuade lärare verkar undervisningen om feedback hamna mellan stolarna. Ett 

dilemma kan vara att lärarna inte riktigt vet var i utbildningen som feedback borde beröras. Vi 

har fått uppfattningen av intervjuerna att AUO-lärarna tror att idrottslärarna undervisar kring 

ämnet och vice versa. Flera av lärarna resonerar kring att de tror att det här problemet finns 

för att lärarutbildarna inte har pratat ihop sig tillräckligt mycket. Men vems ansvar är det att 

se till att detta sker och vem ansvarar för att tydliggöra detta för studenterna? I de bästa av 

världar hade undervisningen om feedback integrerats mellan de olika typerna av kurser och 

funnits som en röd tråd genom hela utbildningen.  

 

Ytterligare en sak som försvårar lärarnas möjlighet att ge feedback är den tidsbrist som 

hälften av dem uppger att de har. Detta är i linje med Bailey & Garners studie (2010) som 

också säger att lärarna ofta känner sig pressade och stressade. Sannolikheten för att 

studenterna kommer uppleva samma press och tidsbrist när de själva är lärare är stor och vi 

ser en vinning i att lyfta detta ämne för att hjälpa studenterna att använda det på ett så optimalt 

sätt som möjligt. Men när är man som student mottaglig för denna kunskap? Det är skillnad 

på att lära sig ge och ta emot feedback och på att lära sig om feedback.  

 

En annan dimension av det hela är att lärarna vid GIH ska utbilda studenter i olika moment 

och samtidigt utbilda dem i att bli lärare. En av våra intervjuade problematiserade det så här: 

”När lär man sig av att man själv blir lärd eller när lär man sig av att man lär sig?” Merparten 

påtalade att deras lektionsupplägg syftar till att inspirera studenterna och visa hur 

undervisning kan bedrivas. Underförstått att feedback finns invävt i undervisningen och 

studenterna ska ta det till sig. Det är alltså samma problematik som när undervisningen 

innehåller peerfeedback, lärarna uppmärksammar inte feedback som verktyg. Flera lärare 

påtalade under intervjuerna att de ibland gav feedback till hela gruppen, men den var bara 

avsedd för några, alltså använde de en metod. Hur ska man som student förstå metoden om 

lärarna inte berättar hur de tänker och gör?  
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Det faktum att fem utav de sex intervjuade lärarna anser att de borde undervisa mer om 

feedback som verktyg är intressant. Alltså tycker de att studenterna behöver mer kunskap om 

feedback än vad de får nu. En fråga man kan ställa sig är hur man undervisar om feedback? 

Räcker det att lärarna synliggör det i sin undervisning eller behöver studenterna en 

grundligare förståelse för att kunna använda feedback med dess fulla funktion? Oavsett så 

hade ett synliggörande antagligen medfört att studenterna hade uppfattat det som ett bättre 

lärtillfälle kring feedback.  

 

Kan det vara så att lärarna vid GIH tror att de undervisar om feedback, men tydliggör inte det 

i tillräcklig omfattning? Och kan denna otydlighet innebära att framtidens idrottslärare får 

svårigheter att ge sina elever relevant feedback? Och i så fall, hur kommer det påverka 

elevernas utveckling? 

 

Kommer du ihåg bollspelslektionen i idrottshall tre vid GIH och studenten som rynkade på 

pannan? Vår förhoppning är att studenter på lärarutbildning vid GIH inte ska behöva vara lika 

frågande kring feedback, utan att det blir en tydlig och naturlig del av deras utbildning. Vi vill 

att framtidens idrottslärare ska ha en stor medvetenhet kring feedbackens roll och betydelse 

för att hjälpa till att stärka elevers självkänsla och utveckling. 

 

4.1 Studiens brister och förtjänster 
Vi är medvetna om att vår studie är begränsad med anledning av att vi bara har intervjuat sex 

personer. Det handplockade urvalet tycker vi bidrar till att studien omfattar stora delar av den 

undervisning som studenterna möter i lärarutbildningen och därför anser vi att resultatet 

påvisar riktningar och tankar som finns kring feedback vid GIH. Frågan man kan ställa sig är 

om resultatet hade blivit annorlunda om vi hade gjort ett slumpmässigt urval bland lärarna vid 

GIH. Vi tror att det medvetna urvalet har lett till att vi har fått en större bredd av lärarnas syn 

på feedback än vad ett slumpmässigt urval hade gett. Anledning till det tror vi är att resultatet 

visar på tankar hos både AUO-lärare och idrottslärare samt utbildningens olika kurser. 

 

Eftersom vi själva är studenter vid GIH tror vi att intervjuerna hade blivit annorlunda om 

någon utifrån skulle genomföra dem. Fördelen med att vi själva genomförde intervjuerna är 
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att vi som studenter är insatta i upplägg och begrepp som förekommer vid GIH. Nackdelen är 

att de intervjuade kan ha känt sig utpekade och ifrågasatta som lärare av oss två studenter, 

vilket kan ha påverkat hur de valde att svara. Våra relationer och uppfattningar om lärarna kan 

ha påverkat våra tolkningar av resultaten, vi har försökt att vara så objektiva som möjligt.  

 

4.2 Vidare forskning 
Vår studie är inte heltäckande och skulle bli mer komplett om studien innefattade 

studenternas uppfattningar kring feedback vid GIH. Vi skulle således även kunna göra 

observationer på lärarnas undervisning för att se om det finns någon diskrepans mellan hur de 

säger sig göra och hur de faktiskt gör.   

 

En naturlig fortsättning på vår studie skulle vara att göra den mer omfattande. Man skulle 

kunna intervjua fler lärare och utvidga med fler metoder för att öka reliabiliteten. Som vi 

nämnt tidigare skulle vi kunna komplettera studien med observationer och även undersöka 

studenternas uppfattning kring feedback och deras upplevelse av dess förekomst i 

utbildningen.  

 

En annan intressant aspekt att titta vidare på är om det råder olika uppfattning om feedback 

och dess funktion mellan olika ämneslärare. Vad är egentligen en mattelärares syn på det här? 

Man skulle också kunna titta på olika lärosäten som utbildar idrottslärare och se om det finns 

eventuella skillnader och likheter mellan dem.  

 

Det viktigaste anser vi ändå vara hur feedback används av idrottslärare ute i skolorna och hur 

eleverna påverkas av det. Således hade det varit intressant att undersöka vad verksamma 

idrottslärare har för förhållningssätt till feedback och hur det kommer till uttryck i deras 

undervisning. Är det ett verktyg de behärskar? Och i så fall hur har GIH bidragit till det? 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syftet med studien är att undersöka lärares syn på feedback i lärarutbildningen vid Gymnastik 

och idrottshögskolan (GIH).  

• Vilken funktion har feedback enligt lärarna? 
• Hur anser lärarna att de använder feedback i sin undervisning? 
• Hur undervisas det om feedback i lärarutbildningen enligt lärarna? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Feedback, återkoppling, physical education, idrottsundervisning, teachers, lärare, 

idrottslärare, effect, teaching, students, studenter, lärare, higher education, university, 

coach, function, annerstedt.   

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, LIBRIS, ProQuest (CSA), DIVA vid GIH, Stockholms stadsbibliotek.  

 

Sökningar som gav relevant resultat 

GIH:s bibliotekskatalog: Feedback  

GIH:s bibliotekskatalog: Annerstedt 

ProQuest (CSA): Feedback teacher higher education 

ProQuest (CSA):Feedback effective coach 

 

Kommentarer 

Eftersom en av oss skrev en B-uppsats om feedback kände vi redan till några bra källor som 

vi använde. Vidare så gav ProQuest förslag på andra artiklar som kunde vara av intresse, 

när vi hittade relevanta träffar i deras sökmotor. Vi tittade även i litteraturlistan av ”The 

power of feedback”.  

Alla våra artiklar är peer rewievade utom Annerstedt, Claes (2007b). Det tränade ögat – om 

att ge feedback i idrott. Den är publicerad på idrottsforum.org  
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Bilaga 2 

Intervjuformulär 

Bakgrund:  
•     Berätta om studiens syfte 
•     Intervjuns upplägg, ca 1 timme, ej nämna namn, kön, ålder, ämne.  
•     Kan avbryta när du vill och vi spelar in intervjun med diktafon. 
Vi vill att du fokuserar på hur DU gör som lärare på GIH. 
  
Scenario:  
Ni har haft progressionslektioner i att göra en handvolt och har nu kommit till att göra den 
fulla övningen. Tidigare lektioner har Lisa haft svårt för att få ansatsen bra. Nu är det Lisas 
tur att pröva och följande händer: Ansatsen och inhoppet är perfekt, men hon har svårt att få 
armarna raka under volten. Landningen är helt okej och efteråt skriker Lisa: - Fan, vad dåligt!  
  
Vad skulle du göra som lärare? Vad skulle du ge för feedback till Lisa?  
Hur tänker du när du ger feedback på det sättet? Om Lisa hade sagt: –Yes, där satt den! Vad 
hade du sagt då?  
  
Intervjufrågor:  
Vad är begreppet feedback/återkoppling för dig?  

•     Definiera det med ett par korta meningar. 
•     Skillnad på instruktion och feedback 
•     Positiv/negativ 
•     Prestationsbaserad/beteendebaserad 
•     Muntlig/skriftlig 

Vilket syfte har du med feedbacken till studenterna?  

•     Funktion 
•     Är det nödvändigt? 
•     Är betyg feedback? 

Vilka effekter tycker du att feedback har? 

•     Prestation/självkänsla 
•     Kortsiktiga/långsiktiga 
•     Mottagaren 
•     Motivation 

  
Hur använder du dig av feedback som lärare?  
(Kan du berätta hur du gör för att skapa en bra situation för feedback)  
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•     Verktyg 
•     Hur syns/möjliggörs det i undervisningen?  
•     Vad tror du om studenternas upplevelse kring det? 

Hur brukar du ge feedback till studenterna?  

•     Hur? (muntlig/skriftlig)  
•     Vad? (prestation/beteende) 
•     När? (under/efter) 
•     Vem? (individ/grupp)Erfarenhet, prestation  
•     Feedback-modeller? 

Hur upplever du att studenterna förhåller sig till feedback?  

•     Mottagliga? 
•     Vad gör de med den? 
•     Efterfrågan? 

Undervisar du i hur man kan använda feedback i “ditt” ämne/som lärare?  

•     Hur? 
•     Kan du ge exempel? 
•     Vad? 
•     Svårigheter/problem eller möjligheter 

Tycker du att detta berörs tillräckligt?  

•     I dina ämnen? Tydliggörs det för studenterna? 
•     Generellt i lärarutbildningen? 

Är det något du skulle vilja förändra?  

•     Styrkor/svagheter 
•     Hinder  

Scenario 2:  
Lyssna på följande scenario och så vill vi att du ska ge bra, konkret feedback till denna studenten.  
Studenten Kurt har fått i uppgift att ha en minilektion i hur man gör när man spelar tennis. Han är 
otroligt engagerad och glad i sina instruktioner, men har svårt att skilja på forehand och backhand. 
Demonstrationen av serven är helt klockren och det verkar som att hans studiekamrater är nöjda med 
hans minilektion.  
  
Avslutning:  
•     Har du några frågor? 
•     Vill du tillägga något? 
•     Vill du läsa igenom det transkriberade materialet? 
•     Tack! 
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Bilaga 3 

Missivbrev 
 

 
 
Hej! 

Vi skriver c-uppsats på lärarprogrammet just nu och syftet med den är att undersöka hur 
verksamma lärare på GIH resonerar kring feedback. Vi undrar om du skulle vilja medverka 
genom att vi får intervjua dig. 
Självklart är det frivilligt att delta och du har rätt att avbryta din medverkan när du vill. När 
som helst kan du ställa frågor om undersökningen.  

Ditt namn, kön och ålder kommer inte att nämnas i denna studie. Materialet kommer inte att 
användas till någon övrig forskning. 

Intervjun beräknas ta ca en timme och den kommer att spelas in för att senare kunna 
transkriberas.  

Vi skulle verkligen uppskatta om du har möjlighet att träffa oss. Vi är flexibla kring tid och 
plats, men helst under vecka 42 eller 43. Du får gärna föreslå tid och plats.   
Intervjun kommer att genomföras med en av oss. 

Du kan nå oss på följande mailadresser eller mobiltelefonnummer: 
Ulrika:  070 - 2278684  ulrika.lorentzi.2498@stud.gih.se  
Ellinor: 072 - 2116439  ellinor.hakansson2079@stud.gih.se 

Vi ser fram emot att höra från dig. 
Stort tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 
Ulrika Lorentzi & Ellinor Håkansson, L4L 
 


