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Abstract 

Aim 

The purpose of the survey was to see how students relate to feedback in physical education. 

The aim was also to find out how students like to receive feedback (written, oral or timing). 

The survey will also specify what kind of feedback the teacher provides. 

Questions 

 How do students react to feedback? 

 How do students want to receive feedback? 

 What kind of feedback do the students receive during the lessons in physical 

education? 

Method 

The method used in this study was qualitative group interviews with an observation before the 

interviews. The school that participated was my placement school during my teachers 

program and it is located in a suburb south of Stockholm. In the interviews, it was five 

students each from grades seven, eight and nine who participated.  

Results 

The positive feedback was appreciated by the students but there was also a risk of too much 

positive feedback in form of feeling superior and tease their peers. The students had different 

opinions about feedback on behaviour. The majority did not care much about such kind of 

feedback. Either the students did as the teacher said or ignored the feedback. Adjusting the 

feedback was something that the students reacted positively to. It was good because it 

improved their performance and from a safety aspect the students thought it was important 

because they could injure themselves. The students had different opinions about constructive 

feedback; students find it feels good, that they have done wrong, need to change something, 

does not feel anything special or if they were ashamed. 

Conclusions 

The students receive mostly feedback on their behaviour. The students worked harder in class 

when there was a positive ambience, however, too much positive feedback can make the 

students feel superior. A negative ambience or unwanted feedback can get students 

unmotivated and in a bad mood, however, this can be important from a safety aspect. 

 



 

 

 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen var att se hur elever förhåller sig till feedback i ämnet idrott & 

hälsa. Syftet var också att ta reda på hur eleverna vill få feedback (skriftlig, muntlig eller 

speciell tidpunkt). Det kommer också framgå vilken typ av feedback läraren ger mer eller 

mindre av.  

Frågeställningar 

 Hur reagerar elever på feedback? 

 Hur vill elever få feedback? 

 Vilken typ av feedback får eleverna under lektionerna i idrott och hälsa? 

Metod 

Metoden som användes i studien var kvalitativa gruppintervjuer och observation innan 

intervjuerna. Skolan som deltog var min VFU skola under utbildningen och den är belägen i 

en förort söder om Stockholm. I intervjuerna var det fem elever från vardera årskurs sju, åtta 

och nio som deltog. 

Resultat 

Den positiva feedbacken uppskattades mycket hos eleverna men det fanns också en risk med 

för mycket positiv feedback för att de kunde känna sig överlägsna och reta sina kamrater. 

Eleverna hade olika åsikter om feedback på beteende. Majoriteten brydde sig inte så mycket 

om sådan typ av feedback. Antingen så gjorde eleverna som läraren sa eller så ignorerar de 

feedbacken. Justerande feedback var något som eleverna såg positivt till. Det var bra för att 

det förbättrade deras prestation och utifrån en säkerhetsaspekt så tyckte eleverna det var 

viktigt för att de annars kan skada sig. Eleverna hade olika åsikter om den konstruktiva 

feedbacken; eleverna tycker att det känns bra, som de har gjort fel, behöver ändra på 

någonting, känns ingenting speciellt eller som om de har skämt ut sig. 

Slutsats 

Eleverna får mest feedback på beteende. En positiv stämning får eleverna att kämpa och jobba 

hårdare på lektionerna samtidigt som det inte får bli för mycket positiv feedback då eleverna 

känner att de kan bli för överlägsna. En negativ stämning eller oönskad feedback kan få 

eleverna omotiverade och på dåligt humör, däremot kan detta vara viktigt när det har med 

säkerhet att göra.
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1 Inledning  

Feedback är något som är viktigt för elevers lärande i skolan och därför är det väsentligt att 

lärare vet hur de ska förhålla sig till feedback. Feedback kan få eleverna att känna sig trygga, 

värdesatta och få en ökad medvetenhet (Øiestad 2005, s. 23-25). Dessa tre komponenter är 

viktiga för elevernas utveckling. Genom att eleverna känner sig trygga så vågar de utforska 

och prova saker. Med feedback kan de känna sig värdesatta och de får en bekräftelse på sin 

prestation. När eleverna bli medvetna om sin prestation kan de veta vad de behöver utveckla 

och hur de ska gå tillväga för att nå målet. Enligt Tjeedersma (1997) kan elever anstränga sig 

mer på lektionerna när de får feedback (Tjeerdersma 1997, s. 395). Eftersom feedback kan, i 

hög grad, påverka elevernas utveckling så är det viktigt att lärare vet hur de ska hantera och 

arbeta med feedback. I läroplanen för grundskolan står det att läraren ska:  

 utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs 

kunskapsutveckling, munt ligt och skriftligt redovisa detta för 

eleven och hemmen samt informera rektorn, 

 med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera 

elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov. (läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 18) 

Det är inte bara viktigt för elevernas lärande att lärarna utvärderar dem och ger feedback utan 

det är också lärarens arbetsuppgift att göra det. Första punkten visar att utvärdering ska ske 

både muntligt och skriftligt. Både första och andra punkten visar också att skolan måste ha en 

kontakt med hemmet gällande elevens utveckling och resultat.  

     Nyberg & Tidén (2007, s. 82) menar att utvärdering är en viktig del av den motoriska 

utvecklingen, ett utav inslagen i ämnet idrott och hälsa. Kriterierna från kursplanen i idrott 

och hälsa ska självklart ligga till grund för utvärderingen som ska ske kontinuerligt och därför 

måste lärarna forma undervisningen efter det. Utvärdering är viktigt för att läraren ska kunna 

övervaka elevens lärande och utveckling. Miljön är också en viktig faktor för utvärdering så 

att eleverna känner sig trygga, inte utpekade eller utelämnade på något vis (Nyberg & Tidén 

2007, s. 82). Elever föredrar feedback som ger olika förslag, vilket gör att eleverna själva kan 

göra ett aktivt val. Eleverna uppskattade också när de fick feedback själva eller i en mindre 

grupp för att de lättare kunde uttrycka sina tankar då (Bronwen 2005, s. 149). För att få en 

större förståelse för hur elever ser på feedback och utvärdering så kommer denna 

undersökning göras ur elevens perspektiv.  
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2 Bakgrund  

2.1 Begreppsdefinition  

Feedback  

”Återkoppling, reglertekniskt begrepp som innebär att information om det styrda systemets 

beteende återförs till den styrande mekanismen. Därigenom kan systemet styras mot det 

önskade målet trots förändringar eller störningar i omgivningen.” (www.ne.se) 

 

Utvärdering 

”Evaluering, sammanfattande term för metoder som syftar till en systematisk bedömning av 

resultaten och de mer långsiktiga effekterna av genomförda insatser. ”(www.ne.se) 

 

Summativ bedömning 

Summativ bedömning innebär en summering av en elevs kunskap där feedback inte hör till 

bedömningen. Summativ bedömning bör vara så tillförlitligt som möjligt och därför bör inte 

enstaka tillfällen avgöra det slutgiltiga betyget, utan läraren bör använda fler 

bedömningstillfällen (Jönsson 2012, s. 137). 

 

Formativ bedömning 

Formativ bedömning behöver tre grundläggande förutsättningar som läraren bör ta hänsyn till. 

 ”(1) känner till målet med undervisningen, (2) samlar in information om var 

elevens (eller elevernas) prestationer befinner sig i förhållande till målet, samt (3) 

använder informationen för att antingen ge återkoppling till eleverna, eller 

förändra undervisningen, så att eleverna kan närma sig målet.” (Jönsson 2011, s. 

217-218).  

Formativ bedömning skiljer sig från summativ bedömning för att informationen används för 

att kunna hjälpa eleven utvecklas och således nå målet (Jönsson 2011, s. 218).  

 

2.2 Olika typer av feedback  

Tre av följande varianter av feedback kommer från Siedentop & Tannehill (2000, s. 269). En 

variant kommer från Tinning, Kirk & Evans (1993, s.175). Av erfarenhet representerar dessa 

typer av feedback de som ofta förekommer på idrott och hälsa lektionerna.  

 

Positiv feedback- Syftet med detta är att få ett positivt klimat och stötta eleverna. Till 

exempel; ”bra jobbat”, ”snyggt skott”, ”kom igen” eller ”härligt!” (Siedentop & Tannehill 

2000, s. 269) 
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Justerande feedback- Syftet med detta är att rätta till fel. Till exempel; ”Spänn magen när du 

hoppar ljushopp” eller ”ta i mer när du lägger din passning”. (Siedentop & Tannehill 2000, s. 

269). Läraren säger vad eleven ska ändra men utan förklaring på hur eller varför. 

 

Konstruktiv feedback- Syftet är att koppla utförandet med prestationen och förklara det. Till 

exempel; ”när du tittar upp så som du gjorde så kan du se dina lagkamrater” eller ”När du 

jobbar hårt, som du gör nu, så kommer du utvecklas snabbt.” (Siedentop & Tannehill 2000, s. 

269). Läraren säger till elev vad, hur och varför någonting behöver ändras. Författarna kallar 

denna grupp för specific feedback with value content men i denna studie så kommer gruppen 

kallas för konstruktiv feedback. Grupperna justerande och konstruktiv feedback liknar 

varandra men skillnaden är att justerande feedback syftar till att rätta till fel och konstruktiv 

feedback har ett positivt utvecklande syfte.  

 

Beteende- Feedback kan ges på beteende. Det innebär att eleverna får feedback på hur de 

uppför sig, vilket kan göras genom beröm eller tillrättavisning. Genom att rätta till ett 

beteende kan flera saker gynnas. Det kan leda till motorisk utveckling men det kan också höja 

elevernas sociala kompetens (Tining, Kirk & Evans 2007, s. 175). Till exempel; ”Sluta prata 

så mycket” eller ”var lite mer positiv”. 

 

2.3 Effekten av feedback 

Feedback kan ges på olika sätt som: 

 Muntlig/Skriftlig 

 Rätt/Fel 

 Olika nivåer 

 Olika tidpunkter (Jönsson 2012, s. 75-77) 

Många faktorer kan påverka om effekten av feedback blir stark/svag eller positiv/negativ. 

Enligt Annerstedt (2007) är huvuduppgiften för idrottsundervisningen i skolan att läraren kan 

på ett metodiskt och pedagogiskt sätt ge feedback som kan utmana eleverna i olika aktiviteter, 

därför är det viktigt att läraren alltid observerar och analyserar undervisningstillfällena. För att 

återkopplingen ska leda till utveckling är det viktigt att läraren vet vad han/hon ska titta på 

(Annerstedt 2007, s. 1-3).  
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     Enligt Øiestad (2005) kan feedback ses på två olika sätt. Ett sätt är att få en person att inse 

något hos sig själv och ett annat sätt är att en person förmedlar något de ser hos en annan 

person. Genom att ge och få feedback så kan en förmedlare se och erkänna någons 

egenskaper, få bekräftelse och ett verktyg för att kunna utvecklas (Øiestad 2005, s. 13). 

Positiv feedback kan ha flera funktioner. En person kan känna sig viktig och värdesatt med 

positiv feedback. Trygghet kan också vara en funktion vilket kan vara viktigt för att personen 

ska kunna våga slappna av och öppna sig (Øiestad 2005, s. 14). 

 

2.4 Betyg och bedömning  

Under 1990-talet antogs ett nytt betygssystem i Sverige och en ny bedömningstradition 

inleddes som kom att kallas för det målrelaterade betygssystemet. Det nya betygssystemet 

antogs för det tidigare, relativa betygssystemet, som grundades på urval, gav en bristfällig 

information om målen för utbildningen. I och med det nya betygssystemet så formulerades 

mer tydliga mål för varje enskilt ämne i skolan (Lundahl & Forsberg 2006, s. 25).  

     Enligt Siedentop & Tannehill (2000) ska bedömning och utvärdering alltid relatera till 

uppsatta mål för elevernas inlärning. Målen, undervisningen och bedömningen ska alltid stå i 

relation till varandra. När dessa tre komponenter finns tillsammans så är chansen större att 

eleverna når det önskade målet. Olika lärare kan arbeta på olika sätt med årskurserna och 

kursplanen inom idrott & hälsa. Lärarna kan fokusera på olika moment och vad de vill lära 

eleverna. Oavsett vad läraren vill att resultatet ska bli så måste eleverna ha samma 

förutsättningar gällande deras utveckling (Siedentop & Tannehill 2000, s. 15).  

 

2.5 Lärarens perspektiv  

En lärare som ser sig kunna göra skillnad hos elever hjälper oftast elevers inlärning. 

Siedentop & Tannehill (2000, s. 9) kallar en sådan lärare för the active teacher (den aktiva 

läraren). Några förmågor som denne har är; bra instruktioner med regelbunden feedback som 

kontrollerar att eleverna har förstått, granskar elevernas utveckling, har en tydlig 

kommunikation med eleverna och för utvecklingsbehoven så bedömer läraren hur eleverna 

ligger till i sitt lärande för att sedan forma undervisningen efter individernas behov (Siedentop 

& Tannehill 2000, s. 10). I undervisningen ska lärarna söka efter en balans mellan att rätta till 

fel och förstärka den lämpliga prestationen samt att lärare undervisar i det som ska bedömas. I 

undervisningen ska läraren alltså ge feedback som är en balans mellan att rätta till fel och 

förstärka den lämpliga prestationen för att sträva efter att nå det redan uppsatta målen, med 
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förutsättning att undervisningen är formad efter dessa mål (Siedentop & Tannehill 2000, s. 

268).  

 

2.6 Elevens perspektiv  

I en studie av Tjeedersma (1997) trodde de flesta elever att syftet med feedback var att 

förbättra deras prestation. Många elever hade positiva känslor till feedback (Tjeerdsma 1997, 

s. 395). I en liknande studie från Nya Zeeland tyckte eleverna att kommentarer som ”bra” 

eller ”utmärkt” inte hjälpte dem så mycket i deras utveckling men de kunde öka deras 

motivation. För att sådan typ av feedback skulle ha ett utvecklande syfte så borde läraren 

förklara varför något var bra eller utmärkt. Negativa kommentarer som ”det var inte bra” ”gör 

såhär” fick eleverna att känna sig dåliga och värdelösa. Detta kunde också ha en negativ 

effekt på relationen mellan lärare och elev. Eleverna tyckte också att individuell feedback från 

favorit lärare var bra för att dessa lärare gav feedback som eleverna kunde förstå. Eleverna 

uppskattade när de fick feedback med olika förslag för de fick tänka själva (Bronwen 2005, s. 

141-142).  

 

2.7 Tidigare forskning  

I en studie på gymnasieelever visade det sig att eleverna vill ha konstruktiv feedback om de 

gör något fel, vilket betyder att de inte ville höra att de gör fel utan istället hur de kan göra det 

bättre. Om eleverna gör någonting bra så gillar det att höra det. Eleverna tyckte också att det 

var okej med tillsägelser om någon missköter sig. Negativ feedback var också okej om 

eleverna även fick positiv feedback. Eleverna kände att det var lättare att ge upp när de fick 

bestraffningar för att det förknippades med negativa känslor. Positiv förhöjning var något 

eleverna tyckte var bra och gynnande och vid sådan uppmuntran så vågar eleverna mer 

(Ahlström 2009, s. 6-7). En liknande studie av Fredriksson & Haloppa (2007) visade att de 

flesta eleverna föredrog skriftlig feedback men 34 procent av eleverna föredrog muntlig 

feedback (Fredriksson & Haloppa 2007, s.16-18). 

     Lärare och elever kan ha olika förväntningar av prestation på uppgifter under idrott och 

hälsa lektionerna. En elevs förväntningar kan påverka dennes prestation på uppgiften medan 

lärarens förväntningar kan påverka beteendet mot eleverna. Elevens och lärarens uppfattning 

av svårighetsgrad av uppgiften kan således påverka uppfattningen om framtida uppgifter. 

Detta kan slutligen påverka feedbacken läraren ger till eleverna. Elevernas 

kunskapsutveckling kan påverkas negativt om uppfattningarna av uppgifterna skiljer sig 
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mellan läraren och eleverna (Tjeerdsma 1997, s. 389). Tjeerdsma (1997) gjorde en 

undersökning på åtta elever från årskurs sex. Det visade sig att uppfattningarna läraren 

respektive eleverna hade om svårighetsgraden av uppgifterna var relativt lika. Däremot var 

det några viktiga skillnader mellan dem. Läraren använde sina kunskaper om elevernas 

färdigheter, deras motivation eller ansträngning som grund för uppfattningen om uppgifterna 

och prestation. Eleverna använde i stället sin kunskap och sin tidigare prestation för 

uppfattningen om uppgifterna (Tjeerdsma 1997, s. 395). Syftet med feedback som nämndes 

av läraren och eleverna var för att förbättra elevernas prestation samt att den skulle förstärka 

den rätta prestationen. Eleverna och lärarna trodde också att feedbacken skulle motivera och 

uppmuntra dem. Feedback resulterade också i positiva känslor och ökade elevernas 

ansträngning i uppgifterna (Tjeerdsma 1997, s. 395). 

      Enligt Hattie & Timperley (2011) kan feedback ses som en konsekvens av prestation 

(Hattie & Timperley 2011, s. 81). Feedback ska förse information som är specifikt relaterat 

till en uppgift eller lärande. Feedback måste ske i en lärande kontext för att ge effekt och det 

är en del av lärandeprocessen, som sker efter en elev besvarat informationen (Hattie & 

Timperley 2011, s. 82). För att feedback ska vara så effektivt som möjligt så bör lärare och 

elev ställa följande frågor; 

1. Vad är målet? 

2. Hur går jag till väga? 

3. Hur fortsätter jag? 

Huruvida dessa frågor får svar reduceras ett mellanrum mellan vad som är förstått och vad 

som eftersträvas ska förstås. Detta inkluderar prestation av uppgift, förståelse om hur 

uppgiften ska utföras, den metakognitiva processen och personlig nivå. Det är viktigt att 

feedback riktar sig mot elevens kunskapsnivå, annars kan det ha en negativ effekt på elevens 

förståelse eller önskan (Hattie & Timperley 2011, s. 86). Hattie & Timperley (2011) anser att 

det finns fyra nivåer av feedback. För det första handlar feedback om uppgift eller resultat och 

huruvida det är rätt eller fel. För det andra kan feedback riktas mot processen för resultatet 

eller utföra en uppgift .För det tredje kan feedback till elever fokusera på självreglering som 

innefattar självmedvetenhet eller självförtroende. För det fjärde kan feedback handla om 

något personligt och inte bara prestation av uppgiften (Hattie & Timperley 2011, s. 90). När 

feedback ges som bedömning så ges den ofta med syfte att driva eleven framåt mot målen för 

att kunna göra mer eller göra bättre. Eleverna får lite information under dessa tillfällen och det 

kan bero på att läraren inte utgår från de tre frågorna. Eftersom feedback kan förmedlas och 



 

11 

 

mottas på så många olika sätt bör elever få mer information och förståelse om feedback och 

målen (Hattie & Timperley 2011, s. 101-102).  

  

2.8 Teoretisk utgångspunkt  

Teorierna som kommer användas för att förklara studien är sociokulturellt perspektiv och 

feedback intervention theory. Dessa teorier används för att de fokuserar på interaktion och 

feedback ,vilket är viktiga centrala begrepp för att förstå och förklara studien. 

 

2.8.1 Sociokulturellt perspektiv  

Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt hos den ryske psykologen Lev 

Semjonovitj Vygotskij som sedan har utvecklats av Roger Säljö. Historiskt sätt så har 

samhället samlat på sig kunskap och färdigheter som människor i sin tur tar del av genom 

interaktion. Människans hjärna är komplex och begränsad men med hjälp av redskap från 

samhället så kan vi utnyttja dessa begränsningar som vi är naturligt gjorda för (Säljö 2000, s. 

18-22). Språket är en otroligt viktig resurs för människors utveckling. Genom att vi kan 

kommunicera med varandra genom språket så kan vi lära oss genom att någon annan berättar 

och förmedlar kunskap samt delar erfarenheter. Kunskap är således språklig även om det finns 

fysiska artefakter (redskap) för att mäta kunskap så är även dessa artefakter präglade av 

språket (Säljö 2000, s. 34-35).  

     Skolans värld, som är en typ av institutionaliserad undervisning, har en kunskapstradition 

som inte bygger på personliga erfarenheter. I denna miljö lär man sig abstrakta begrepp som 

individerna inte möter eller tillämpar i vardagen (Säljö 2000, s. 154). Man skulle kunna se det 

som att i skolan så talar man ”[...] om världen snarare än agera i den.” (Säljö 2000, s. 207). 

Enligt Säljö (2000) lär vi oss kunskap främst av vardagliga samtal. Inlärning kan ske på en 

individuell och en kollektiv nivå. Kunskap har alltid utvecklats med tiden och det kommer 

den att fortsätta göra och med tiden har vi gått från att memorera allt för att sedan kunna läsa 

och skriva böcker till där vi är nu; vi läser och skriver på en dator som har ett 

rättstavningsprogram. Hur vi lär och vad vi lär har alltså med tiden förändrats och kommer att 

fortsätta göra (Säljö 2000, s. 13-17).  

     I denna teori är det samspelet mellan individ och kollektiv som står i centrum. Det är en 

fråga om hur vi använder oss av miljön och resurser för att lära. I det sociokulturella 

perspektivet är det således svårt att undvika att lära för att lärandet sker omedvetet. När 

skolan, som institution, står som huvudman i undervisning och lärande så sker lärandet i 
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föreställningar om vad bästa sättet är att ta till sig kunskap på. Skolan, i sig, är så präglad av 

dessa föreställningar så alternativ på inlärning finns inte (Säljö 2000, s. 47). Teorin har flera 

centrala begrepp som är viktiga för feedback. Interaktion sker hela tiden i skolan och språket 

är ett viktigt redskap. Språket är en förutsättning för att feedback ska kunna ges och för att 

människor ska kunna utvecklas. Även om skolan, som institution, beskrivs som en slags 

artificiell inlärningssituation så är det samspelet mellan individ och kollektiv som står i fokus.  

 

2.8.2 Feedback intervention theory  

Kluger & DeNisi (1996) har myntat en teori som heter feedback intervention theory. Teorin 

handlar om att se hur en individ reagerar vid feedback. Med feedback kan en person se var en 

individ ligger kunskapsmässigt i relation till uppsatta mål. Teorin grundas i följande fem 

argument: 

1. Beteende regleras av att jämföra feedback med mål eller standarder.  

2. Mål och standarder är organiserade hierarkiskt.  

3. Uppmärksamhet är begränsat och därför regleras beteende aktivt när det finns 

utrymme utöver den vanliga feedbacken. 

 4. Uppmärksamheten är normalt riktad mot en rimlig nivå av hierarkin. 

5. Feedback interventions ändrar det som uppmärksammas och således påverkar 

beteende. (Kluger & DeNisi 1996, s. 259).  

Kluger & DeNisi (1996) presenterar också fyra olika strategier för en person att reagera på 

feedback. Den första strategin är att ändra beteende för att nå målet.  När feedbacken är 

negativ brukar individen försökte förbättra sin prestation istället för att sänka standarden. Den 

andra strategin är att fly från situationen. När otillräckligheten känns för stor så brukar 

individen överge standarden. Den tredje strategin är att ändra standarden för att nå målet. När 

individer får negativ feedback så har dem en tendens att sänka standarden när de inte vill eller 

kan överge den. Den fjärde strategin är att överge själva feedbacken. Vid negativ feedback 

kan individen ignorera feedbacken. Detta kan bero på kultur om negativ feedback har en 

större acceptans än positiv feedback (Kluger & DeNisi 1996, s. 260). En sak att beakta är att 

denna teori inte är fullt utvecklad och testad än så därför står den mer som ett komplement till 

det sociokulturella perspektivet i denna studie.  
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3 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka hur eleverna själva reagerar och förhåller sig till feedback i ämnet 

idrott & hälsa. Syftet är också att ta reda på hur eleverna vill få feedback (skriftligt, muntligt 

eller en speciell tidpunkt). Vilken typ av feedback läraren ger mer eller mindre av kommer 

också att belysas. 

 

Frågeställningar  

 Hur reagerar elever på feedback? 

 Hur vill elever få feedback? 

 Vilken typ av feedback får eleverna under lektionerna i idrott och hälsa? 

 

4 Metod  

Skolan som deltog i undersökningen är placerad i en förort söder om Stockholm. Eleverna 

som går på skolan bor i närheten men det är också en skola för barn som är nyanlända i 

Sverige. De olika feedbackgrupperna, som beskrevs tidigare, användes i observationsschemat 

till observationerna. De olika typerna av feedbackgrupper förklarades för eleverna under 

intervjuerna. Det finns två idrottslärare på skolan och de leder de flesta klasser tillsammans, 

därför talar eleverna om Lärare 1 (L.1) och Lärare 2 (L.2) 

 

4.1 Val av metod  

Studien gjordes kvalitativt med hjälp av observationer och gruppintervjuer. Frågorna i 

intervjuerna handlade om allmänna frågor om feedback men också frågor om specifika 

situationer som uppstod under observationen. Intervjuer är att föredra när man vill förstå hur 

människor resonerar eller känner (Trost 2010, s. 53). Ett syfte med gruppintervjuer var att 

eleverna skulle diskutera frågorna för att få höra olika tankar om feedback och därför var 

kvalitativa intervjuer ett passande val.  

 

4.2 Urval  

Skolan som deltog i studien har varit min VFU skola under utbildningen . Eleverna som 

deltog går på högstadiet och de valdes för att min examen riktar sig till högstadiet. Skolan har 
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en A och en B klass i varje årskurs och de båda klasserna har idrott och hälsa tillsammans. 

Därför deltog alla klasser från högstadet, årskurs sju, åtta och nio och fem elever från varje 

klass valdes till en gruppintervju. Jag och idrottsläraren träffade klasserna en vecka innan 

intervjuerna och frågade vilka av eleverna som frivilligt ville anmäla sig att vara med. När 

många anmälde sig så valde läraren ut vilka som skulle få delta. En någorlunda jämn 

fördelning mellan kön försökte väljas även om studien tar avstånd från ett genusperspektiv. 

Detta för att eleverna inte skulle känna att de var ensamma av sitt kön och därför inte vara 

bekväma i situationen. 

 

4.3 Genomförande  

Först skapades ett observationsschema, intervjufrågor och ett brev till elevernas 

föräldrar/målsman. Observationsschemat utformades efter de olika typerna av feedback, som 

nämnts tidigare. Schemat var enkelt konstruerat där jag kunde bocka för när läraren gav 

vilken typ av feedback (se bilaga 2). Frågorna utformades också efter de olika typerna av 

feedback och efter studiens syfte och frågeställningar. Skolan tillfrågades om undersökningen 

kunde göras och fortsättningsvis fanns det en regelbunden kontakt med idrottslärarna. En 

vecka innan observationerna och intervjuerna skulle genomföras träffade jag och 

idrottslärarna klasserna och frågade om frivilliga deltagare. Eleverna fick brevet att ta hem till 

föräldrar/målsman som innehöll information om studien där de också fick ge sitt samtycke att 

deras barn fick delta. Efter det gjordes en inspelad pilotintervju med en elev från årskurs sju 

för att prova frågorna och kontrollera att dem var bra formulerade samt se om något saknades. 

Det enda som ändrades var frågan om hur kommunikationen med läraren var las till.  

     Efter det lyssnades den igenom för att justera frågorna. Årskurs sju var först, årskurs nio 

var tvåa och årskurs åtta sist. Först gjordes observationen för att resultatet av den skulle kunna 

användas till gruppintervjun. En ljudinspelare från mobil användes för att spela in 

intervjuerna som ägde rum i ett förrådsrum intill idrottshallen. Rummet hade bord och stolar 

och där kunde vi sitta utan att någon eller något skulle störa intervjuerna. Efter intervjuerna 

transkriberades de. Korta bitar av intervjuerna lyssnades efter varandra så transkriberingen 

skulle bli så ordagrann som möjligt. Några citat från varje intervju användes i resultatet. Det 

var inte något bortfall av deltagare men däremot så fick studien inte lika mycket information 

av den tredje intervjun. Detta på grund av att eleverna inte ville stanna kvar efter skolan för att 

det var sista lektionen för dagen. De två första intervjuerna hade blandat med pojkar och 

flickor men under den sista intervjun så deltog endast flickor, varav två av dem inte pratade så 
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bra svenska för att de var nyanlända i Sverige. Resultatet av observationerna sammanställdes i 

tabeller som också användes i resultatet. 

 

 

4.4 Databearbetning och analysmetod  

Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudinspelare från mobil och efter det transkriberades 

varje intervju för sig. Eftersom namn på deltagarna inte skulle framgå så döptes deltagarna 

till, till exempel F.1.3. Detta visar att det är en flicka från intervju ett och den tredje flickan i 

den intervjun. Det visar alltså kön, intervju och vilken elev som talar. När intervjuerna var 

transkriberade, så ordagrant som möjligt, så valdes några citat från varje intervju till resultatet. 

Citaten valdes för att de var tydliga och kunde representera den allmänna åsikten på ett bra 

sätt. Därefter förklarades citaten för att få en ökad förståelse av vad eleverna ville få sagt. 

Resultatet av observationerna kunde inte analyseras så mycket då de endast visade vilken typ 

av feedback eleverna fick. Resultatet sammanställdes i tabeller där det tydligt framgår hur 

mycket och vilken typ av feedback eleverna fick under lektionen.  

 

4.5 Tillförlitlighet  

Studien avser att ta reda på hur eleverna förhåller sig till feedback på en specifik skola. Syftet 

med observationen var att se vilken typ av feedback läraren gav eleverna så resultatet kunde 

användas under intervjun. Fem deltagare från de tre klasserna representerar uppfattningen om 

frågorna i högstadiet. En pilotintervju gjordes för att frågorna skulle kunna justeras och därför 

ge studien en högre validitet (Trost 2010, s. 133). Eftersom endast denna skola deltog i 

studien men tillräckligt många deltagare innefattades som kunde representera högstadiet så 

finns det en hög tillförlitlighet på denna skola (Trost 2010, s. 143). Däremot finns det 

ingenting som tyder på att samma resultat skulle visas på en annan skola.  

 

4.6 Forskningsetiska principer  

 

Informationskravet  

Eleverna som deltog i studien var inte myndiga så därför fick både dem och deras 

föräldrar/målsman information om studien samt de berörda idrottslärarna (Vetenskapsrådet 

1990, s. 7).  
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Samtyckeskravet  

På grund av att deltagarna inte var myndiga så var deras föräldrar tvungna att lämna sitt 

samtycke åt sina barn. Det förklarades också för deltagarna, innan intervjun, att de kunde dra 

sig ur om dem ville (Vetenskapsrådet 1990, s. 9).  

 

Konfidentialitetskravet  

Innan intervjuerna förklarades det för deltagarna att varken deras namn eller skola skulle 

nämnas i texten. Materialet skulle bara vara tillgängligt för mig som sedan raderas när studien 

är färdig (Vetenskapsrådet 1990, s.12). 

 

Nyttjandekravet  

Materialet för den aktuella studien kommer inte att användas någon annanstans och 

personuppgifter kommer inte framgå i studien. All insamlad material kommer att raderas när 

studien är studien är färdig (Vetenskapsrådet 1990, s. 14). 

 

5 Reslutat  

Resultatet kommer följande presenteras först med en sammanställning i tabeller av 

observationerna från de olika årskurserna med en förklaring, därefter presenteras resultatet av 

intervjuerna med några utvalda, representativa, citat från intervjuerna med en förklaring. 

     Lektionerna som observerades innehöll samma huvudmoment som var redskap i form av 

hinderbana. Observation ett och två avslutades med leken spökboll och hade 10 min jogging 

som uppvärmning. Den tredje observationen skiljde sig lite och därför kan det ha påverkat 

resultatet. Eleverna kom sent till lektionen och sedan blev det en stor diskussion mellan 

lärarna och eleverna på grund av en incident som hände. Detta medförde att lektionen var 

kortare än de två andra plus att det var negativ stämning. Den tredje observationen avslutades 

med leken killerball och hade inte någon direkt uppvärmning. 

 

5.1 Observationer  

Tabell 1. Typer av feedback årskurs 7 

  Alla Individuell 

Positiv 3 8 

Beteende 6 12 
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Konstruktiv 0 2 

Justerande 3 7 

 

Tabell 1 visar att feedback som läraren gav till alla var tre gånger på positiv, sex gånger på 

beteende, ingen konstruktiv feedback och tre gånger på justerande. Individuell feedback gav 

läraren åtta gånger på positiv, 12 gånger på beteende, två gånger på konstruktiv och sju 

gånger på justerande. 

 

Tabell 2. Typer av feedback årskurs 9 

  Alla Individuell 

Positiv 7 1 

Beteende 7 12 

Konstruktiv 0 0 

Justerande 0 4 

 

Tabell 2 visar att feedback som läraren gav till alla var sju gånger på positiv, sju gånger på 

beteende, ingen konstruktiv eller justerande feedback. Individuell feedback gav läraren en 

gång på positiv, 12 gånger på beteende, ingen konstruktiv feedback och fyra gånger på 

justerande. 

 

Tabell 3. Typer av feedback årskurs 8 

  Alla Individuell 

Positiv 5 3 

Beteende 13 5 

Konstruktiv 0 0 

Justerande 1 3 

 

Tabell 3 visar att feedback som läraren gav till alla var fem gånger på positiv, 13 gånger på 

beteende, ingen konstruktiv feedback och en gång på justerande. Individuell feedback gav 

läraren tre gånger på positiv, fem gånger på beteende, ingen konstruktiv och tre gånger på 

justerande. 
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5.2 Intervjuer  

1. Vad tänker ni när ni hör ordet feedback? 

F.1.1- Vad man ska säga till sina kamrater när man idrottar eller vad någon annan säger till 

dig 

F.1.1- Man får uppmuntrande ord.  

 

P.2.2- Stöd. 

F.2.2- Kritik typ. 

P.2.3- Jag tycker det låter mer som kritik faktiskt. 

 

F.3.5- Typ att man ger respons. 

 

Förklaring 

Eleverna verkade inte riktigt vara säkra på vad feedback innebar men de hade några förslag. 

Några gav förslag på vad lärarna brukar säga och då var det den positiva feedbacken som 

nämndes. Men saker som kritik, respons och stöd nämndes också. Eleverna fick sedan en 

förklaring på vad feedback är. 

 

2. Är det någon typ av feedback ni känner att ni får mer av? 

P.1.1- Aah ”bra jobbat”. 

F.1.2- ”kom igen nu”. 

F.1.1- Båda två (syftar till både positiv och negativ feedback). 

F.1.1- Eller negativ. 

 

P.2.3- Jag brukar inte få dålig feedback. 

F.2.2- Nej men man får mest bra på idrotten, faktiskt, bara man deltar. 

P.2.2- Aa men det enda dåliga jag har hört är att vi pratar mycket. 

 

F.3.4- Bra feedback. 

 

Förklaring 

Några positiva kommentarer nämndes och en flicka sa också att de kunde få negativ feedback. 

En annan flicka sa också att det räcker med att man deltar på lektionerna för att få bra 
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feedback. Vad hon menar med att delta är svårt att tolka. Det skulle kunna vara så att hon 

menar att bara man är aktiv på idrottslektionerna så får man bra feedback. En pojke tycker att 

den negativa feedbacken de får är när de pratar mycket. I första intervjun startade en 

diskussion om huruvida lärarna koncentrerar sig mer på favorit eleverna. Detta visar att 

lärarna kanske koncentrerar sig på vissa grupper för att en pojke säger att lärarna koncentrerar 

sig mer på de ”dåliga” eleverna för att de inte behöver oroa sig för de elever som jobbar bra 

under idrottslektionerna.  

 

3. Hur känns det när ni får positiv feedback? Känner ni att ni får ut någonting av 

den? - gynnar den på något sätt? Är det nödvändigt? Varför? 

P.1.1- Det känns bra!  Och man bara fortsätter springa snabbt och bara gör sitt bästa. 

F.1.1- Ja man känner att man kan göra mer typ. 

P.1.1- Man blir hypad! 

F.1.2- Man får luft.  

F.1.1- Mm dom inte säger bra jobbat eller så på länge så man känner sig typ tvungen att höja 

tempot . 

F.1.1- Asså om man bara säger till en ”bra jobbat, bra jobbat” då asså alltid, då man känner 

sig jag är bäst. Och slutar vara bra eller mobbar dom andra för dom är inte bra. 

 

P.2.2- Aa man känner att man vill göra bättre. För då man vet vad som är bra och vad som är 

dåligt. 

P.2.2- Jooo det kan vara, om man kör sitt bästa, bästa och dom säger bara ”bra jobbat”. 

F.2.2- Om man gör sitt bästa och dom säger bara ”bra” aa då man tänker ”jag skiter i, jag ska 

inte ens fortsätta, jag vill inte ens kämpa”. 

 

F.3.3- Man vet typ att man ska fortsätta på det man gör. 

 

Förklaring 

Vissa av eleverna tycker att med positiv feedback så kämpar de ännu hårdare och blir glada.  

Just därför tycker de också att det är nödvändigt med positiv feedback, för att de fortsätter 

hålla samma tempo och vill inte sluta. Däremot, kan det också ha en negativ effekt när man 

får för mycket positiv feedback så man blir kaxig och känner sig överlägsen. Detta kan leda 

till att man slutar jobba hårt och till med retar andra för att man tror att man är bättre. 

Eleverna känner också att det kan vara en bekräftelse på sin prestation, att de jobbar bra eller 
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inte. F.1.1 tycker att om lärarna inte sagt någonting på länge så behöver hon höja tempot. Om 

eleverna inte skulle få positiv feedback så kan de känna sig ledsna och vill inte fortsätta jobba. 

När eleverna får positiv feedback fast dem känner att dem inte gjort sitt bästa så känns det inte 

bra eller så känner man sig nöjd på den nivån. Detta för att man tror att prestationen räcker. 

 

Beteende feedback. Man får feedback på hur man uppför sig. Till exempel: ”Sluta prata 

så mycket” eller ”var lite mer positiv”. 

4. Hur känns det när ni får denna typ av feedback? Är det nödvändigt? Varför? 

F.1.2- Asså det här är normalt.  

P.1.3- Ja men till slut då vet man att man inte ska ha tuggummi. 

P.1.1- Man spottar ut tuggummit, det är alltid vanligt.  

F.1.2- Man det är normalt liksom, det är inte nytt för oss liksom ”stoppa in mobilen i fickan” 

asså det här är normalt liksom. Förstår du?  

P.1.1- Jo jag bryr mig! 

P.1.1- Ja det är nödvändigt. Man behöver sånt så man kan jobba bättre. 

 

P.2.2- Det tar tid. 

F.2.2- Asså det spelar inte så stor roll. Eller asså det spelar roll men man blir inte såhär ledsen 

eller nåt sånt för idrott man pratar ändå mycket på idrotten. Man springer runt pratar med 

kompisar. 

F.2.1- Nee man pratar inte. 

F.2.2- Joo! Pratar inte vi medans vi springer? 

F.2.1- Aa men då, annars nej. 

P.2.2- Kanske dom som inte uppför sig, eller vad man säger. 

P.2.2- Asså om dom säger till oss den här feedbacken om att vi pratar mycket, den känns inte. 

För att vi vet att vi pratar mycket. 

P.2.3- Eller ibland så kan det va typ såhär att dom säger till en att sluta snacka fast men inte 

ens snacka. 

 

F.3.3- Det känns inget speciellt. Det är inte värsta saken dem ger feedback på.  

F.3.1- Det känns pinsamt. Det känns som dem skäller. 

 

Förklaring 
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Den generella känslan gällande beteende feedback är att eleverna inte verkar bry sig särskilt 

mycket. Eleverna verkar mest fundera över tuggummi, mobil användandet och att de pratar 

mycket. Antingen så lyssnar eleverna på läraren och tar det han/hon säger seriöst eller så ser 

dem det inte som något seriöst alls. Eleverna verkar tycka att lärarna tjatar om samma sak 

varje dag så det är ingenting att bry sig om, även om det finns regler. En diskussion uppstod 

om F.1.2’s mobil och det visade att det verkar vara okej att hon använder den för att den är 

”som hennes bebis”. Det är därför hon inte kan släppa och lägga undan den. P.2.2 tycker att 

beteende feedbacken tar mycket tid från lektionerna. Det framgår också att eleverna kan bli 

oskyldigt anklagad för att dem prata även om de inte gjort det. F.3.1 skämdes om hon blev 

tillsagd, hon tyckte det kändes som en utskällning. P.1.1 tyckte att beteende feedback är 

nödvändigt så man koncentrerar sig och jobbar bättre på lektionerna. 

 

Justerande feedback innebär att läraren rättar till fel. Till exempel: ”Spänn magen när 

du hoppar ljushopp” eller ”ta i mer när du lägger din passning så motståndarna inte 

hinner bryta passningen”. 

5. Hur känns det när ni får denna typ av feedback? Är det nödvändigt? Varför? 

P.1.3- Man vet hur man ska göra nästa gång. 

P.1.3- Ja för annars så till slut man spänner magen och kommer bli bättre. 

 

P.2.3- Ja det är bra för då man vet till nästa gång. 

P.2.2- Annars om man typ gör fel och ingen säger till dig då du kommer fortsätta göra fel. 

P.2.3- Eller det är som när man gymmar, när man gymmar, om man gymmar fel, då kan man 

skada sig så det är bra att man rättar till alltså så då blir det bra. 

 

F.3.3- Man gör som dem säger. Dem vill typ hjälpa en så man kan bli bättre. 

 

Förklaring 

Eleverna tycker att justerande feedback är bra för att de känner sig säkra på sin prestation och 

hur de kan utvecklas. De tycker att det är nödvändigt med justerande feedback för att man 

förbättrar sin prestation till slut. En säkerhetsaspekt togs upp utifrån feedbacken som 

någonting viktigt. Om lärarna inte justerar en felaktig rörelse så kan man skada sig. Om 

eleverna har rättat till en rörelse så brukar lärarna säga det och då blir eleverna glada och 

fortsätter jobba. 
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Konstruktiv feedback är utvecklande och positiv. Till exempel: ”när du tittar upp så 

som du gjorde så kan du se dina lagkamrater” eller ”När du jobbar hårt, som du gör 

nu, så kommer du utvecklas snabbt.” 

6. Hur känns det när ni får denna typ av feedback? Är det nödvändigt? Varför? 

P.1.2- Det känns bra. 

P.1.1- Att man har gjort fel. 

F.1.1- Det känns det som man har skämt ut sig när man får sån feedback. 

F.1.2- Aa som man har skämt ut sig. 

 

P.2.2- Aa det där, jag gillar det. 

P.2.2- Då man vet mer detaljerat. 

F.2.1- Aa man ibland man måste man få höra ”du gör fel, gör såhär” för då man förstår. 

P.2.2- Ifall det var ett mer stort fel, då man måste vara lite mer seriös. 

 

F.3.5- Det känns typ inget speciellt. Man gör som dem säger för man blir bara bättre då. 

 

Förklaring 

Det är blandade känslor hos eleverna gällande konstruktiv feedback. Eleverna tycker att det 

känns bra, som de har gjort fel, behöver ändra på någonting, känns ingenting speciellt eller 

som de har skämt ut sig. Eleverna tycker att konstruktiv feedback är bra för att det får veta 

mer i detalj hur de ska utveckla och förbättra sin prestation. Däremot är det svårtolkat att 

förstå vad F.2.1 menar med sin kommentar med att man behöver höra ”du gör fel, gör såhär”. 

Det skulle kunna vara så att hon menar att det är bättre med justerande feedback för att man 

kanske går mer rakt på sak och att den konstruktiva feedbacken inte gör det. Samma tolkning 

kan göras med P.2.2s kommentar. Med tanke på de olika svaren så kan det vara så att eleverna 

inte förstod vad konstruktiv feedback innebar. 

 

7. Konstruktiv och Justerande feedback liknar varandra. Skillnaden är att 

justerande rättar till fel och konstruktiv är utvecklande och positiv. Är det någon 

av dessa som ni föredrar mer? Varför/varför inte? 

 

P.1.3- Den konstruktiva. För om vi kör typ fys då dom säger ”ta i mer nästa gång då kan du 

klara det” då man känner att man klarar det. Så då man försöker mer och mer.  

P.1.1- Nej jag gillar justerande mer. 
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P.1.1- För då man måste jobba mer för annars om man ger för mycket positiv om man gör 

nånting dåligt. Om man ger nånting positivt då man tänker ”aa jag gör rätt jag behöver inte 

göra mera” men om man får negativt då man känner ”aa jag måste fortsätta, jag gör nåt fel så 

jag måste göra det här istället”. 

P.1.2- Om jag inte gjort nånting bra då jag ska fråga om vad jag gjort för fel idag och då han 

berättar för mig vad jag har gjort för fel. Och då jag ska bli bättre på det hära. 

 

F.2.2- Det beror på situationen. 

P.2.3- Jag skulle välja konstruktiv, jag tycker är niceigare. För om man får justernade känns 

det som man blir irriterad på nåt sätt. Dom säger såhär ”du gör fel, gör såhär”.  

F.2.2- Men tänk om man gör fel på riktigt, då man måste säga sådär. (syftar på justerande) 

P.2.3- Men man kan fortfarande säga det på ett fint sätt. 

F.2.2- Men tänk om man gör fel på riktigt och sen jag tänker ”men jag är ändå lite bra så jag 

behöver inte anstränga mig så mycket”. 

P.2.2- Ifall du låter seriösare då du vet att du gör fel. 

 

F.3.5- Konstruktiv, det är liksom snällare. 

F.3.4- Konstruktiv för då man vet vad man gör fel och hur man ska förbättra.  

 

Förklaring 

Eleverna har olika åsikter om vad de föredrar. Vissa föredrar den konstruktiva feedbacken för 

att man förstår varför någonting behöver utvecklas eller förändras. P.1.1 tycker justerande 

feedback är bättre för att den konstruktiva feedbacken är mer positiv och det är inte bra ifall 

man gjort något som inte är bra. Eleverna tycker också det beror på situationen när man ska 

använda vilken typ. Eleverna verkar tycka att den justerande feedbacken är mer seriös och 

därför är den bättre i vissa situationer. F.3.4 tycker den konstruktiva är bättre för hon får en 

förklaring på hur hon kan förbättra sin prestation. 

 

8. Hur fungerar kommunikationen med er lärare? Kan ni påverka eller försvara er 

från den feedback ni får? 

 

P.1.1- Ja man kan säga ”varför?” 

 

F.2.1- Jag tycker inte. Nej man kan inte göra det med dom alls. 
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F.2.2- Asså ibland dom skäller på folk som.... gör sitt bästa. Men dom skäller inte på dom som 

kan göra det bättre. Asså jag vet inte hur jag ska förklara. 

F.2.2- Nej men asså dom brukar säga bara ”bra jobbat, bra jobbat”. 

P.2.1- Om jag gör fel eller om jag inte gör så bra av mig, då jag brukar försöka låta läraren 

förklara till mig hur jag ska göra så att jag kan försöka göra bättre av mig. 

 

F.3.3- Aa jag kan prata med dem.  

F.3.5- Asså vissa saker man kan prata med L.2 om men inte L.1. 

 

Förklaring 

I denna fråga var det också delade meningar. Några elever tycker att de har bra 

kommunikation med läraren och någon tycker inte det. P.1.1 tycker att han kan söka upp 

läraren själv om han känner att han behöver feedback.  En diskussion startade under första 

observationen om genusskillnader, hur en lärare behandlar pojkarna respektive flickorna. 

Flickorna tycker att läraren alltid låter pojkarna göra som dem vill och de får alltid sin vilja 

igenom. Medan flickorna inte får ordet alls. Pojkarna tycker att flickorna borde göra sig hörda 

bättre. F.3.5 tycker att det är lättare att prata med L.2 om vissa saker. Hon menar att det är 

lättare att prata med L.2 för att hon är kvinna och L.1 är man så därför känner hon att hon kan 

anförtro sig åt L.2 mer.  

 

9. Ni får mycket direkt feedback på idrotten. Vad tycker ni om det? Skulle ni vilja 

ha den lite senare? Varför/varför inte? 

F.1.2- Det är bra att få den direkt. 

P.1.1- Vilken som helst. Senareeee, innaaaan. 

P.1.2- Aa en vecka senare. En gång i månaden. 

P.1.3- Men om man får positiv feedback efter, då vet man att man gjort bra på lektionen. 

P.1.3- Alltså när lektionen är slut. 

 

P.2.2- Det är bättre med direkt. 

P.2.3- Direkt, då kan man ta det med läraren på en gång. 

 

F.3.5- Direkt, för man förstår vad man ska göra snabbare. Om man får det efter då kan man 

inte ändra sig snabbt. 

F.3.3- Direkt, för man kan ändra sig såhär på direkten. 
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Förklaring 

Tidpunkten för när eleverna vill ha sin feedback är generellt direkt men ett par elever vill ha 

den lite senare. P.1.1 vill ha den när som helst och P.1.2 vill ha feedback en gång i månaden 

som ett slags omdöme på hur det har gått den senaste månaden som han kan ta hem och visa 

för föräldrarna. P.1.3 tycker om att få feedback efter lektionen. P.2.2 tycker att om de får 

feedback senare så kan lärarna hinna tänka igenom och analysera feedbacken bättre. F.3.5 

tycker det är bra att få feedback direkt så hon kan justera sin prestation snabbare istället för att 

vänta. 

 

10. Tycker ni bäst om skriftlig eller muntlig feedback? Varför? Finns det för och 

nackdelar? 

P.1.1 och P.1.3- muntligt. 

P.1.2- Båda två för att dom kan säga till mig att jag jobba bra, pappret kan jag visa hemma.  

P.1.3- Men då man känner sig som ett barn igen. 

P.1.1- Ja men då asså jag vet inte vad jag ska göra med den. Förstår du vad jag menar? Asså 

ska jag riva den? Ska jag kasta den? Ska jag hålla kvar den? 

F.1.2- Men även om jag skulle få ett diplom, jag skulle ta hem den och ba ”kolla mamma jag 

har jobbat bra, jag fick ett diplom” och sen ba riva sönder den.  

 

P.2.2, P.2.3 & F.2.1- Muntlig. 

P.2.2- Och då du kan fråga direkt efter. 

P.2.2- Du kan skryta. 

 

F.3.1- Muntligt för det är bra att få höra från personen själv. 

 

Förklaring 

Några elever vill ha muntlig feedback och några vill ha skriftlig. P.1.2 vill ha både muntligt 

och skriftligt, den muntliga för sin egen skull och skriftligt för att ta hem till sina föräldrar. 

Fördel med muntligt var att man kan ställa frågor direkt och man har bättre kommunikation 

med läraren men nackdelar är om eleverna får negativ feedback, då tycker eleverna att det är 

pinsamt eller om de får positiv feedback så blir de för överlägsna och slutar jobba. Fördel med 

skriftligt är att eleverna kan ta hem det till sina föräldrar, skryta, de kan spara det men 
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nackdelar var att de inte visste vad de skulle göra med pappret och de kände sig som små barn 

igen.  

 

11. Hur medveten tror du din lärare är om den feedback som ges? Varför tror eller 

tror ni inte det? 

 

P.1.1- Ja asså dom är medveten. Dom vet allt. 

F.1.1- 50/50. 

P.1.2- L.1 han är 99.9 procent medveten. 

P.1.1- Asså han är inte 99.9. Dom är 100 + 100! Dom  är alltid redo för sånt där. 

 

F.2.1- Nej jag tror dom är vana med det dära. 

P.2.2- Dom har svårt att kolla på såhär många elever samtidigt. Saken är den att det är bara en 

lärare man har i taget. 

F.2.1- Asså jag tror att när dom säger typ ”bra jobbat, nu byter vi station” dom säger det bara 

för att dom är så vana att jobba, dom säger det varje dag. 

 

Förklaring 

Eleverna verkar lita på sina lärares medvetenhet. P.2.2 tror att lärarna har svårt att se allt som 

händer eftersom de har många elever att titta på samtidigt. F.2.1 tror att mycket lärarna säger 

känns invant för att de säger så varje dag. 

 

12. Finns det något tillfälle när ni absolut inte vill ha feedback eller när ni verkligen 

vill ha det? Ge exempel och förklara varför. 

F.1.2- Nee bre. Man vill alltid ha. 

P.1.1- Jag vill alltid ha feedback. 

P.1.1- Det finns ingenting annat jag vill ha. Feedback, feedback, feedback,feedback. Asså om 

man inte får feedback, då man tror inte man behöver kämpa. 

 

P.1.3- När man jobbar bra. 

F.1.1- Asså när man försöker göra sitt bästa. 

P.1.1- Aa. Men när jag inte gillar att göra nånting, kanske jag inte gillar... nej jag gillar allt. 

Okej nej jag gillar inte den här 10minuters uppvärmning. Jag tycker det är onödigt men i alla 

fall, jag är med på den, och då jag försöker, och då jag vill ha feedback.  
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F.2.1- När jag är arg, då jag bryr mig inte om vad folk säger. 

P.2.2- När jag är trött. 

 

F.2.1- När man har gjort sitt bästa! 

P.2.2- När man inte kan andas och man har mjölksyra, då. 

P2.3- Det är när man maxar också säger dom ingenting då känns det såhär.. jag vet inte, det 

känns awkward. 

P.2.3- Asså det känns konstigt. Då man sitter och väntar på att någon ska säga nånting. 

 

F.3.5- När man är arg för man kanske blir argare. 

F.3.1- När jag gör fel. 

 

F.3.3- När man har typ problem med någonting och man vill veta hur man ska bli bättre. Då 

är det bra att läraren ger feedback. 

F.3.1- När vi jobbar bra. 

 

Förklaring 

Några elever tycker att de alltid vill ha feedback men några elever vill inte ha feedback när de 

gör fel, är arga eller när de är trötta. Då orkar de inte lyssna på vad lärarna säger. Tillfällen då 

eleverna verkligen vill ha feedback är när de gör sitt bästa och deltar i något moment dem inte 

tycker om, när eleverna har gjort sitt allra bästa och när det är något eleverna inte kan så vill 

de ha feedback på hur de ska förbättra sig. 

 

6 Diskussion & analys  

6.1 Hur reagerar elever på feedback? 

Frågeställningarna för studien kommer att beaktas här. Hur tydligt svaren har visat sig är olika 

för frågorna. Den första frågan handlade om hur eleverna reagerar på feedback och det visade 

sig olika från person till person. Reaktionen av positiv feedback var mest positiv. Eleverna 

blev glada och de kände som att de fick en bekräftelse på sin prestation. Eleverna kände att de 

ville kämpa mer när de fick positiv feedback. En negativ effekt av positiv feedback var att 

eleverna kunde känna sig överlägsna och reta sina kamrater. En annan negativ effekt kunde 

vara att de känner sig nöjda med sin prestation och fortsätter inte att kämpa för att bli ännu 
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bättre. Några funktioner av positiv feedback som Øiestad (2005, s. 14) tog upp var att känna 

trygghet och värdesatt. Eleverna i den aktuella studien sa att de kämpar mer när de får positiv 

feedback vilket kan betyda att de känner sig både värdesatta och trygga. Däremot så kunde de 

känna sig för viktiga och överlägsna vilket kunde resultera i att de retade sina kamrater. 

Eleverna kunde också känna sig nöjda med prestationen och därför sluta försöka förbättra 

den.  

     Reaktionen av beteende var olika bland deltagarna. Majoriteten av eleverna brydde sig inte 

när de fick sådan typ av feedback. Antingen så lyssnade de på lärarna eller så gjorde de inte 

det. Eleverna kände till de uppsatta reglerna på lektionerna men tar det inte seriöst. En elev 

skämdes när hon fick sådan typ av feedback. En annan elev tyckte beteende feedback är 

nödvändigt för att det får eleverna att fokusera bättre på lektionerna. Genom att eleverna 

fokuserar på lektionen så kan de utveckla både sina färdigheter men också sin sociala 

kompetens (Annerstedt 2007, s. 3). Eftersom majoriteten av eleverna inte tog feedback seriöst 

så är det inte säkert att de kommer utvecklas eller gynnas av den på något sätt. Här visas två 

strategier från feedback intervention teorin. Antingen så ändrar eleverna beteende för att nå 

målet eller så ignorerar de feedbacken (Kluger & DeNisi 1996, s. 260). 

     Elevernas reaktion på justerande var positiv. De tycker att lärarnas justerande feedback 

hjälper dem att utveckla och förbättra sin prestation. Eleverna använder strategin som innebär 

att eleverna vill nå målet genom att ändra sitt beteende (Kluger & DeNisi 1996, s. 260). När 

lärarna har justerat något så brukar de säga till eleverna när de gör rätt och då blir eleverna 

glada och fortsätter jobba hårt. Eleverna tyckte att det var viktigt med sådan feedback utifrån 

en säkerhetsaspekt, att de kan skada sig om lärarna inte säger något. Lärarna rättar till fel och 

sedan ger feedback som visar att eleven har förstärkt sin prestation. Det är viktigt att lärarna 

har en balans så de inte bara rättar till fel (Siedentop & Tannehill 2000, s. 268).  

      Reaktionen av konstruktiv feedback var inte lika tydlig som övriga grupper. Detta kan 

bero på att eleverna inte förstod vad det innebar eller skillnaden mellan justerande och 

konstruktiv feedback. Men de olika reaktionerna hos eleverna var att det känns bra, de har 

gjort fel, behöver ändra någonting, känns ingenting speciellt eller som de har skämt ut sig. 

Elevernas verkar tycka att det är negativ feedback vilket resulterar i att de flyr från 

situationen, alltså överge standarden, ändrar standarden eller ignorerar feedbacken (Kluger & 

DeNisi 1996, s. 260). Däremot tycker eleverna att konstruktiv feedback är bra för att de vet 

hur och varför de ska förbättra sig. Konstruktiv feedback och formativ bedömning går ”hand i 

hand”. Båda syftar till att hjälpa eleven utvecklas för att nå målet (Jönsson 2011, s. 218).   
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     Interaktion är något som står i fokus i det sociokulturella perspektivet (Säljö 2000, s. 47). 

Att ge feedback är en interaktion mellan förmedlaren och mottagaren vilket i detta fall är 

lärare och elev. Det sker en interaktion mellan dessa konstant i skolan. I den aktuella studien 

hade eleverna olika uppfattningar om hur kommunikationen med läraren var. Några elever 

tyckte kommunikationen fungerade bra med lärarna, de kände att de kunde ifrågasätta 

feedbacken de fick och en pojke kände att han kunde söka upp sin lärare om han ville ha 

feedback.  

     Ett genusperspektiv har inte beaktats i denna studie men eleverna själva hamnade i en 

diskussion om genusskillnader; hur lärarna behandlar flickorna respektive pojkarna. Flickorna 

ansåg att en lärare tar pojkarnas parti och att de alltid får sina vilja igenom för att de gör sig 

hörda genom att prata högt och överrösta flickorna. Pojkarna tycker att flickorna är för tysta 

och får göra sig hörda om de vill någonting. En tidigare studie har gjorts (likt denna studie) på 

elevers uppfattning om lärarens feedback på idrott och hälsa lektionerna i Frankrike. Studien 

har ett genusperspektiv och författarna utgår från tidigare forskningsresultat att pojkar får mer 

feedback än flickor. Studien syftade också till att se om den mottagna feedbacken var riktad 

till flickors respektive pojkars förutfattade kompetenser.  Resultatet visade att flickorna tyckte 

sig få mindre kritik och feedback än pojkarna. (Nicaise m.fl. 2006, s. 53). Huruvida detta 

stämmer överens med resultatet av denna studie är svårt att säga då genusperspektiv inte 

beaktats men det skulle kunna vara så att pojkarna får mer feedback från lärarna än vad 

flickorna får. Säljö (2000, s. 18-22) menar att språket är en viktig resurs för att kunna 

förmedla kunskap. Om lärarna ger mer feedback till pojkarna och ger fördel till pojkarna i 

kommunikativa situationer så kan det vara så att lärarna behöver strukturera och fördela sitt 

språk bättre mellan könen.  

     Skolans värld lär elever abstrakta begrepp att tillämpa i vardagen (Säljö 2000, s. 154). 

Eftersom flera elever ignorerar lärarnas beteende feedback så kan de vara så att kunskapen 

och begreppen är för abstrakta för eleverna att tillämpa. Det kan vara så att de gör som lärarna 

säger men de förstår inte varför de gör det. Om skolan är präglad av föreställningar om vad 

kunskap är och hur den ser ut (Säljö 2000, s. 47) så kanske det finns effektivare sätt för 

lärarna att ge feedback på. Kanske kan feedbacken anpassas till varje enskild individ så 

eleverna på bästa sätt får hjälp med sättet som passar dem? Detta skulle ställa mycket krav på 

lärarna vilket kanske inte är möjligt. Enligt Jönsson (2012, s. 75-77) så kan det finnas en risk 

med för mycket feedback, att eleverna inte vet hur de ska hantera den men samtidigt anser 

Siedentop & Tannehill (2000, s. 268) att det ska finnas en balans mellan olika typer av 

feedback för lärarna annars riskerar att bara rätta till fel hos eleverna.  
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6.2 Hur vill elever få feedback? 

Hur eleverna vill få feedback var lite olika. De flesta elever tyckte det var bra med direkt 

feedback för att de kunde justera och förbättra sin prestation snabbare då. Øiestad (2005, s. 

48) tror att det är bra för både sändare och mottagare att ge och få direkt feedback för att båda 

parter får ut mer av det till skillnad från indirekt feedback. En pojke ville ha feedback en gång 

i månaden för att veta hur det har gått den senaste månaden och han ville ha den skriftligt för 

att ta hem till sina föräldrar. Flera elever tyckte också att det var bra med skriftlig feedback 

för att de kunde ta hem det till föräldrarna men några av eleverna ansåg att mindre barn fick 

det, vilket de inte var. Om eleverna får feedback senare så kan det vara bra för att lärarna 

hinner analysera deras prestation, men överlag så litar eleverna på lärarnas direkta feedback 

även om viss feedback verkar vara ett invant beteende hos lärarna. I Fredriksson & Haloppas 

(2007, s. 16-18) studie så kom det fram att 34 procent av eleverna föredrog muntlig feedback 

och resterande föredrog skriftlig. Men i deras studie innefattade alla ämnen i skolan. I denna 

studie ingick bara idrott & hälsa lektionerna och det visade att några elever ville ha muntlig 

feedback och några ville ha den skriftlig. En fördel med att få det muntligt var att de kunde ha 

en kommunikation med sin lärare men nackdelarna var om de får negativ feedback. När 

eleverna kände sig arga, trötta eller när de har gjort fel så vill de inte ha feedback för då orkar 

de inte lyssna. Eleverna ville ha feedback när de känner att de har gjort sitt bästa, deltar i 

moment som de inte tycker om eller när de inte vet hur de ska göra.  

 

6.3 Vilken typ av feedback får eleverna under lektionerna i idrott och hälsa? 

 

Tabell 4. Sammanställning av typer av feedback från observationer. 

  Alla Individuell 

Positiv 15 12 

Beteende 29 29 

Konstruktiv 0 2 

Justerande 4 15 

 

Tabellen visar en sammanställning av de tre resultaten från observationerna. Det tydligaste 

och kanske mest intressant är resultatet av beteende, som eleverna fick mest av. Denna 

feedback fick eleverna mest av både till alla och individ. Det skulle kunna vara så att lärarna 

vill att eleverna ändrar ett oönskat beteende för att nå målet (Kluger & DeNisi 1996, s. 260). 
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Huruvida elevernas beteende påverkar deras kunskapsutveckling är svårt att säga då 

faktorerna kan vara många. Majoriteten av eleverna brydde sig heller inte om denna typ av 

feedback. Det skulle kunna bero på att de får för mycket av det eller tvärtom, eftersom de inte 

bryr sig så är det därför de får mycket av det. Eleverna fick inte så mycket positiv feedback. I 

intervjuerna uppdagades det att positiv feedback kunde vara invanda kommentarer från 

lärarna. Mellan momenten och i slutet av lektionen så säger lärarna ”bra jobbat” utan något 

speciellt syfte eller mening. Under tredje observationen med årskurs åtta var det negativ 

stämning på grund av att eleverna kom för sent och det inträffade en incident. Detta kan vara 

en anledning till att eleverna fick lite positiv feedback och mycket feedback på beteende. 

Eleverna själva uppskattar positiv feedback även om det finns en risk med att få för mycket så 

borde det vara något lärarna vill ge mer av. Det var endast två individer som fick konstruktiv 

feedback. De tre observationerna innehöll samma moment; redskap i form av hinderbana. I 

detta moment bör det finnas utrymme för lärarna att ge konstruktiv feedback. Av den 

justerande feedbacken fick alla elever feedback fyra gånger och individ 15 gånger. Hur 

fördelningen av feedback kan se ut kan bero på hur läraren ser och jobbar med feedback. En 

studie visar att lärare ger mycket positiv feedback till de svagare eleverna för att motivera 

eleverna och ge en bekräftelse på att de gör rätt. Konsturktiv feedback kan vara lättare att ge i 

olika moment som till exempel i dans. Där finns det mer utrymme för den typen av feedback. 

Justerande feedback vill lärarna vara försktiga med för att de kan göra ämnet tråkigt om de 

bara rättar till fel. Lärarna tycker också att tiden är ett bekymmer. Det är svårt att hinna ge 

mer detaljerad feedback så därför blir det mycket kort positiv feedback (Thorsell 2013, s. 21-

23).  

 

6.4 Metoddiskussion  

Det finns en problematik med att göra gruppintervjuer och det är att alla kanske inte kommer 

till tals. Deltagarna kan också påverka varandra vilket gör att svaren inte blir riktiga (Trost 

2010, s. 67-68). Detta är något som också uppdagades i den aktuella studien. I två av 

intervjuerna var det deltagare som inte bidrog mycket på grund av olika anledningar. Det kan 

vara så att deras sociala status påverkade varandra i form av att deltagarna med hög status fick 

medhåll för övriga deltagare även fast de kanske inte höll med.  

     Gruppintervjuer kändes rätt för den här studien. Det skulle finnas både positiva och 

negativa egenskaper med att göra enskilda intervjuer. Något positivt skulle vara att övriga 

deltagare inte kunde påverka den enskilda individen men det negativa skulle vara av samma 
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anledning. Ett syfte med gruppintervju var att de skulle kunna diskutera och ge varandra 

idéer. Enkät som metod skulle kanske visa ett annat resultat, dessutom skulle det kanske inte 

komma fram lika mycket tankar med skrivna svar. Däremot så skulle eleverna ha längre tid att 

tänka igenom frågorna. Lärarna till eleverna frågade om de skulle sitta med vid intervjuerna. 

Erbjudandet nekades vilket var bra för att lärarna hade kunnat påverka elevernas svar och de 

skulle kanske inte våga säga något om lärarna. Något som skulle kunna vara bättre skulle vara 

förberedelse av deltagare och då gäller det framförallt intervjun med årskurs 8 (intervju tre). 

Veckan som intervju tre skulle genomföras gick inte för att eleverna gjorde ett undantag från 

det vanliga schemat den veckan, vilket gjorde att det blev uppskjutet en vecka. De deltagande 

eleverna borde redan ha valts ut veckan innan för att problemet som uppstod inte skulle ske.  

 

6.5 Slutsats 

Eleverna får mest feedback på beteende som de flesta av eleverna ignorerar. De är vana att få 

den typen av feedback så därför bryr de sig inte om den. Det är bra när lärarna är raka och 

ärliga mot eleverna och justerar deras fel direkt så de snabbt kan förbättra sin prestation. Det 

är bra om lärarna också ger konstruktiv feedback för då vet eleverna hur och varför de ska 

förbättra sig. Positiv feedback gör eleverna glada och de får en bekräftelse på att de presterar 

bra. Skriftlig och muntlig feedback kan varieras beroende på vad för feedback läraren vill 

förmedla. Eleverna hade svårt att förklara vad feedback är vilket kan betyda att de inte är 

medvetna om vad det är eller varför de får det. Lärare skulle kunna diskutera feedback med 

sina elever och öka medvetenheten om vad feedback är och varför de får den. Läraren kan då 

också få en ökad förståelse för vad just han/hennes elever föredrar, vilket denna studie, 

förhoppningsvis, bidragit till. 
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Bilaga 1. Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur eleverna själva reagerar och förhåller sig till feedback i ämnet 

idrott & hälsa. Syftet är också att ta reda på hur eleverna vill få feedback (skriftligt, muntligt 

eller en speciell tidpunkt). Vilken typ av feedback läraren ger mer eller mindre av kommer 

också att belysas. 

Frågeställningar: 

 Hur reagerar elever på feedback? 

 Hur vill elever få feedback? 

 Vilken typ av feedback får eleverna under lektionerna i idrott och hälsa? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Feedback, feedback idrott och hälsa, feedback physical education, feedback i skolan, 

feedback högstadiet 

 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotek, Ebsco, Google, Google Scholar, Stockholms universitetsbibliotek, 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: Feedback idrott och hälsa 

Stockholms universitetsbibliotek: Feedback 

Google: Feedback idrott och hälsa 

Google scholar: Feedback i skolan 

 

Kommentarer 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Observationsschema 

                           Alla                         Individuell 

       Positiv     Beteende          Positiv         Beteende 

 

 

    Konstruktiv     Justerande       Konstruktiv      Justerande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. Intervjufrågor 

Antal: 

Allmänt: 

1. Vad tänker ni när ni hör ordet feedback? 

2. Är det någon typ av feedback ni känner att ni får mer av? 

 

Frågor på observationen: 

3. Hur känns det när ni får positiv feedback? 

 Känner ni att ni får ut någonting av den? - gynnar den på något sätt? Är det 

nödvändigt? Varför? 

 

Beteende feedback. Man får feedback på hur man uppför sig. Till exempel: ”Sluta prata så 

mycket” eller ”var lite mer positiv”. 

4. Hur känns det när ni får denna typ av feedback? Är det nödvändigt? Varför? 

 

Justerande feedback innebär att läraren rättar till fel. Till exempel: ”Spänn magen när du 

hoppar ljushopp” eller ”ta i mer när du lägger din passning så motståndarna inte hinner bryta 

passningen”. 

5. Hur känns det när ni får denna typ av feedback? Är det nödvändigt? Varför? 

 

Konstruktiv feedback är utvecklande och positiv. Till exempel: ”när du tittar upp så som du 

gjorde så kan du se dina lagkamrater” eller ”När du jobbar hårt, som du gör nu, så kommer du 

utvecklas snabbt.” 

6. Hur känns det när ni får denna typ av feedback? Är det nödvändigt? Varför? 

 

7. Konstruktiv och Justerande feedback liknar varandra. Skillnaden är att justerande 

rättar till fel och konstruktiv är utvecklande och positiv. Är det någon av dessa 

som ni föredrar mer? Varför/varför inte? 

 

Allmänt: 

8. Hur fungerar kommunikationen med er lärare? Kan ni påverka eller försvara er 

från den feedback ni får? 

 

9. Ni får mycket direkt feedback på idrotten. Vad tycker ni om det? Skulle ni vilja ha 

den lite senare? Varför/varför inte? 

 

10. Tycker ni bäst om skriftlig eller muntlig feedback? Varför? Finns det för och 

nackdelar? 



 

 

 

11. Hur medveten tror du din lärare är om den feedback som ges? Varför tror eller tror 

ni inte det? 

 

12. Finns det något tillfälle när ni absolut inte vill ha feedback eller när ni verkligen 

vill ha det? Ge exempel och förklara varför. 

 


