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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka lärargiven feedback till elever under lektioner i ämnet idrott 

och hälsa på gymnasienivå. 

 

Frågeställningar  

● Vilken typ av feedback ges? 

● På vilket sätt ges feedbacken? 

● Vad är lärarens syfte med feedbacken? 

 

Metod 

I studien används både deltagande observationer och ostrukturerade intervjuer. Tre lärare med 

varierande ålder och tid i yrket valdes ut och observerades vardera under två lektioner i idrott 

och hälsa. Därefter genomfördes en intervju med observationerna och studiens 

frågeställningar som utgångspunkt. 

 

Resultat 

Feedback kan vara bland annat positiv, negativ, neutral och konstruktiv. Kombinationer av de 

olika typerna förekommer och riktas både mot elevernas prestationer under 

lektionsaktiviteterna samt mot deras beteende eller uppförande i största allmänhet. Syftet med 

den feedback som förmedlas av läraren är flerfaldigt, då den både kan fungera som generell 

uppmuntran och motivationshöjare, för att skapa ett gynnsamt arbetsklimat, förbättra 

elevernas teknik i olika övningar eller för att guida dem på vägen mot betyget i ämnet idrott 

och hälsa.  

 

Slutsats 

Feedback förekommer i en mängd former där olika typer och tillvägagångssätt kombineras för 

att uppnå ett syfte. När läraren har ett mål med lektionen eller situationen kan olika 

kombinationer av feedback framföras på ett sådant sätt och med en sådan avsikt att detta mål 

förhoppningsvis närmas eller uppfylls. Även när feedbacken kommer spontant från lärarens 

sida fyller den ett syfte och påverkar lektionen.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
 

Under vår utbildning till idrottslärare har vi upprepade gånger stått inför uppgiften att själva 

ansvara för hela lektioner i allt från planering till genomförande. Som unga, oerfarna och ännu 

inte färdigutbildade lärare har vissa av dessa lektioner avslutats med en suck av lättnad över 

att eleverna rört på sig och att vi åtminstone någorlunda lyckats genomföra den tänkta 

planeringen. 

 

Senare, när vi lärt oss överleva i lektionssalen och blivit någorlunda bekväma med att leda 

klassen genom olika uppgifter, har frågan kommit om den typ av ledarskap som vi ägnat oss 

åt verkligen är undervisning. Har eleverna lärt sig något? Har vi lyckats lära ut något eller har 

vi enbart bedrivit fysisk aktivitet under ett antal lektionstimmar? Denna fråga samt följande 

citat är ursprunget till vår uppsats: ”Huvudkriteriet för att det ska betraktas som undervisning 

är att läraren skapar pedagogiska situationer som utmanar eleverna, att han/hon hjälper dem 

metodiskt att nå det avsedda resultatet och att eleverna erhåller feedback […].”1 

 

Om vi till exempel vill lära en grupp elever grundstegen i vals, räcker det oftast inte med att 

ge en kort instruktion av utförandet. Eleven måste själv få försöka, göra fel och försöka igen. 

Men det är inte heller nog. Eleven kan göra hur många försök och hur många fel eller rätt som 

helst utan att någon utveckling sker. Han eller hon måste få veta vad som bör förändras och 

vad som redan görs på ett bra sätt. Får man inte relevant respons på sina prestationer har man 

ingen aning om huruvida man närmar eller fjärmar sig från målet. Men hur gör då lärarna när 

de ger denna feedback? Att undersöka hur det ser ut idag kan vara en utgångspunkt och ett 

stöd för båda verksamma lärare och studenter att reflektera kring, samt för att utifrån det även 

utveckla sin egen roll och sitt agerande. Vill jag vara en pedagog eller vill jag vara den som 

bara kastar in en boll? 
 

 

 
1 Claes Annerstedt, Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa, (Göteborg: Multicare, 2007), s. 149. 
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1.2 Forskningsläge  
 

Det forskningsläge som nedan presenteras har sitt huvudsakliga fokus mot feedback och dess 

förekomst i olika former och tillämpningsvarianter. Även mottagarens sida, vilken effekt 

feedbacken kan leda till och vad som kännetecknar kvalité tas upp. Utgångspunkten är 

företrädelsevis skolans värld med lärare som givare och eleverna som mottagare av 

feedbacken. 

 

Feedback är ett brett område och infattar många olika varianter. I grunden är feedback 

information som mottages av en individ om hans eller hennes tidigare beteende. Det säger 

något om korrektheten, exaktheten eller tillräckligheten kring det som just utförts.2 

 

Ett vanligt sätt att beskriva feedback är utifrån den funktion den får för mottagaren, vilket ofta 

kan beskrivas som endera riktningsvisande eller för motivation.3  

 

Tinning, Kirk och Evans skiljer mellan prestationsfeedback och beteendefeedback, där 

prestationsfeedback fokuserar på den specifika aktiviteten som utförs med syfte att förbättra 

utförandet, medan beteendefeedback är kopplat till ett korrekt beteende och utförande av 

organisatoriska uppgifter, samt är viktigt för att skapa förutsättningar för klassen att ta till sig 

det som undervisas. Det är feedbacken som gör att idrottsundervisningen inte enbart blir 

coachning inom sporten, utan att den även utvecklar sociala, psykiska och emotionella 

värden. Beteendefeedback fokuserat på samspel mellan elever är dock sällan någon stor del av 

lektionerna.4 

 

Liksom Tinning, Kirk och Evans talar även Daryl Siedentop om olika typer av feedback 

beroende på om den är riktad mot beteende eller prestation.5 Siedentop går ett steg längre och 

menar att det finns fler skillnader. All feedback kan, enligt Siedentop, vara antingen specifik 

eller generell. Specifik feedback är sådan som innehåller väsentlig information för 

 
2 Daniel R. Ilgen, Cynthia D. Fischer, M. Susan Taylor, “Consequences of individual feedback on behaviour in 
organizations” Journal of applied psychology, 64 (1979), p. 351. 
3 Ibid., p. 351. 
4 Richard Tinning, David Kirk, John Evans, Learning to teach physical education, (New York : Prentice Hall , 
1993), p. 174ff. 
5 Daryl Siedentop, Developing Teaching skills in physical education, (California: Mayfield Publishing company, 
1991), p. 38.  
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mottagaren6 medan den generella inte innehåller någon information utan snarare stöttar ett 

beteende utan att vara direkt relaterad till det som utförts, där bra jobbat är ett exempel på 

generell feedback7. 

 

Om något påstås vara bra säger inte detta så mycket om man inte också vet i förhållande till 

vad. Problemet med detta är vad eller vilka som jämförs. Om alla hela tiden blir bättre flyttas 

gränsen framåt för vad som räknas som bra. Feedbacken måste också vara specifik och 

komplett. Om den är för generell får individen kanske veta hur den gör men inte vad som ska 

förbättras.8 Detta kan kopplas till Tinning, Kirk och Evans som anser att prestationen måste 

kunna ses i sitt sammanhang på ett analytiskt sätt för att ge bra feedback samt att det krävs 

förmågan att kunna se underliggande delar. Den som ger feedbacken måste ha kunskap inom 

ämnet.9 

 

Förutom att vara generell eller specifik, riktad mot beteende eller prestation, menar Siedentop 

att feedback kan delas in i ytterliggare tre undergrupper; positiv feedback, negativ feedback 

och justerande feedback.10 Huvudsyftet med generell positiv feedback är att skapa ett 

gynnsamt klassrumsklimat medan positiv feedback som är specifik informerar mottagaren, i 

detta fall eleven, om vad som har utförts korrekt.11 

 

De effekter som positiv respektive negativ feedback ger kan variera beroende på individuella 

skillnader, främst i självkänsla, mellan de som står som mottagare för feedbacken. Positiv 

feedback uppfattas mer exakt och får ofta större påverkan än negativ feedback. Mottagaren 

kan neka ta emot negativ feedback på grund av ovilja att acceptera sådan kunskap om sig 

själv.12 Även om negativ feedback kan vara berättigad och nödvändig, har man ibland sett att 

återkommande mönster med negativ interaktion, utskämmande av och nedsättande av elever  

 
6 Siedentop 1991, p. 38. 
7 Ibid., p. 93. 
8 Robert D. Pritchard, Margaret D. Watson, Karlease Kelly, Anthony R. Paquin, Helping teachers teach well: A 
new system for measuring and improving teaching effectiveness in higher education, (San Francisco: The New 
Lexington Press, 1998), p. 37f. 
9 Tinning, Kirk, Evans, p. 178. 
10 Siedentop 1991, p. 38. 
11 Ibid., p. 214. 
12 Ilgen, Fischer, Taylor, p. 354. 
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har samband med minskad prestation och självförtroende.13 Justerande feedback ges med 

syftet att rätta till misstag eller felaktigt beteende. Den justerande feedbacken är alltid i form 

av specifik information.14 
  

Även om feedback är information om lämpligheten av ett tidigare beteende kan graden av 

huruvida feedback ger information endast bedömas subjektivt av mottagaren och dess 

referenser. Mängden information som feedbacken ger beror på individen. Avsändaren kan 

vilja en sak med sin feedback utan att mottagaren nödvändigtvis tar till sig detta på avsett 

sätt.15  
 

Feedbacken kan sedan ges under många varierade situationer under en lektion. Tinning, Kirk 

och Evans listar några av dessa situationer och har efter omarbetning av ett ramverk kommit 

fram till att feedback kan ges till hela klassen under en övning, individuellt under övning, till 

hela klassen efter en övning, genom frågor och svar samt genom demonstration och 

observation.16 

 

Det finns många faktorer som påverkar kvalitén på den givna feedbacken. Känsla av kontroll 

över bedömningar är en faktor. Om syftet med det studerade beteendet är att förbättra 

prestationen måste feedbacken begränsas till den del som går att kontrollera. Det gäller att 

vara med i situationen och hålla feedbacken till det man kan och vet något om. Feedback har 

begränsad kraft att motivera om den inte bygger på en stadig grund, så när 

prestationsfeedback inkluderar bedömningar som inte är under kontroll av personen som 

bedöms minskar effekten av feedbacken. Mottagaren måste veta varför han/hon får just denna 

återkoppling och känna att han/hon skulle ha kunnat påverka situationen för att få ett annat 

resultat.17  

 

Det är givetvis viktigt att den återkoppling man vill förmedla sedan går fram på ett korrekt 

sätt utan att något går förlorat på vägen till mottagaren. Användning av facktermer och svåra 

uttryck kan vara vanskligt då det inte är säkert att de betyder samma för givaren som för 

 
13 Pritchard, Watson, Karlease, Paquin, p. 141. 
14 Siedentop 1991, p. 214. 
15 Ilgen, Fischer, Taylor, p. 351. 
16 Tinning, Kirk, Evans, p. 183f. 
17 Pritchard, Watson, Karlease, Paquin, p. 37f. 
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mottagaren, vilket kan skapa förvirrning och missförstånd.18  

 

Genom att ställa frågor kan man kontrollera att feedbacken har uppfattats på rätt sätt. Detta 

ger också möjlighet för mottagaren att öka sin egen insikt genom att tankar kring området 

stimuleras. 19   

 

Inte bara formuleringen av orden är viktiga vid givande av feedback, utan också när dessa 

sägs. Tiden mellan beteendet och mottagandet av feedbacken är betydelsefull. Om den ska 

kunna relateras till beteendet måste feedbacken ges vid en passande tidpunkt. Man har 

fokuserat på effekterna av vald tidpunkt kopplat till individens möjlighet att koppla 

feedbacken till passande beteende och funnit att ju längre fördröjning det är mellan handling 

och mottagande av feedback, desto sämre effekt har feedbacken.20 

 

Detta får dock inte leda till en allt för frekvent förekommande feedback, eftersom det då ofta 

minskar möjligheterna för mottagarens egna reflektioner och inre feedback.21 En annan fara är 

att personen kan bli van eller beroende av feedbacken och ständigt behöver denna för att 

bekräfta prestationerna, samt att det kan upplevas som ett misslyckande om ingen 

återkoppling ges.22 Även det motsatta med en allt för tyst tränare eller lärare kan av vissa 

upplevas som stressande och som ett tecken på ointresse, medan andra kan uppleva att det 

stimulerar till egna reflektioner. 23  

 

För en lärare är det många beteenden och aspekter som är viktiga för att få en effektiv och bra 

undervisning. Genom undersökningar har man grenat ut ett flertal faktorer, varav några i detta 

sammanhang är relevanta; kommunikation, feedback, gruppinteraktion, god atmosfär för 

lärande, god genomgående ämneskunskap, progressiv attityd och organisering.24 Detta stöds  

 
18 Stefan Zell, ”Feedback och kommunikation mellan tränare och aktiva” i Aktuell beteendevetenskaplig 
idrottsforskning 2003, red. Göran Patriksson (Lund: SVEBIS Årsbok 2003), s. 184. 
19 Zell, s. 185. 
20 Ilgen, Fischer, Taylor, p. 353f. 
21 Zell, s.183. 
22 Ibid., s. 183. 
23 Ibid., s. 183. 
24 Pritchard, Watson, Karlease, Paquin, p. 6. 
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av Siedentop som skriver att det är en viktig lärarkunskap att kunna ge riktig feedback på 

elevers prestationer.25   

 

Den feedback som sedan ges kan kopplat till beteende endera influera till framtida 

prestationsmål som att behärska en rörelse eller ett korrekt utförande, eller som belöning eller 

bestraffning för olika beteenden.26 Feedback behöver dock inte alltid bara vara i syfte att 

utveckla teknik eller ett önskat beteende. Det kan också handla om uppmärksamhet och 

omsorg.27 Enligt Maslows behovstrappa måste behoven av samhörighet och kärlek, samt 

sedan även respekt och uppskattning uppfyllas för att personen ska kunna komma till 

självförverkligande och kunna utvecklas optimalt. För att kunna komma till en högre nivå i 

trappan måste de underliggande stegen någorlunda uppfyllas. 28 

 

Inom både prestations- och beteendefeedback finns det kortsiktiga och långsiktiga effekter. 

Den omedelbara effekten kan vara ett leende från en elev, en korrigering av ett teknikproblem 

eller att bollen läggs i rätt korg. Långsiktiga effekter är inte lika uppenbara, men man har 

funnit att samlad negativ feedback kan lära eleven att förknippa idrott med känslor av 

otillräcklighet, och elever som bara får positiv feedback kan bli beroende av detta. Även 

utebliven feedback och ignorerande av icke acceptabelt beteende får effekter som kan stödja 

det negativa beteendet. Att som ledare tillåta negativa kommentarer och en negativ stämning 

mellan elever att fortgå kan även det få negativa långsiktiga konsekvenser.29 

 
 

1.2.1 Sammanfattning av forskningsläget 
 

Ett flertal olika typer av feedback behandlas under forskningsläget. Att beskriva feedback 

utifrån den funktion den får för mottagaren är något som många av författarna använder sig av 

när de delar in i kategorier. Riktningsvisning eller motivation är en variant. En annan är 

prestationsfeedback och beteendefeedback där uppdelningen är gjord efter om syftet är att 

förbättra utförandet eller skapa ett korrekt beteende. Att dela in i specifik och generell 
 

25 Daryl Siedentop, Introduction to physical education, fitness, and sport, (New York: McGraw-Hill      
Companies, 2007), p. 282. 
26 Ilgen, Fischer, Taylor, p. 352. 
27 Zell, s. 184. 
28 Hans Carlsson, Utvecklingspsykologi, (Stockholm: Natur och kultur, 1985), s. 42. 
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feedback är en annan variant där den specifika innehåller väsentlig information för 

mottagaren medan den generella snarare stöttar ett beteende. Positiv, negativ och justerande 

feedback beskrivs sedan som tre undergrupper. 

 

Den typ av feedback som sedan ges, kan läraren välja att framföra under en övning, endera 

individuellt eller till hela klassen. Den kan också ges till hela klassen efter en övning eller 

genom frågor och svar samt genom demonstration och observation. 

 

Beroende på vilket syfte givaren har med feedbacken kan olika effekter framträda. De kan 

vara kopplade till prestation och framtida mål i form av exempelvis ett korrekt utförande av 

en rörelse, men feedbacken kan också användas för att belöna eller bestraffa olika beteenden. 

Dessutom kan även uppmärksamhet och omsorg vara syftet. Effekterna som fås kan vara 

kortsiktiga med exempelvis en omedelbar korrigering av tekniken eller ett leende, men de kan 

också vara långsiktiga där både önskvärda och icke önskvärda effekter framträder. Just vilken 

effekt det blir är främst beroende på individens självkänsla och kan variera. Mottagaren 

bedömer subjektivt feedbacken, och den information som i slutändan genereras beror på 

individen. 

 

Det finns dock olika riktlinjer som presenteras av ett par författare att gå efter för att få bra 

kvalité vid givande av feedback. Det ska vara specifik och komplett, samt kunna sättas i 

förhållande till något. Svåra uttryck och facktermer bör användas försiktigt.  Dessutom ska 

mottagaren veta varför han/hon får just denna feedback och haft möjlighet att påverka 

situationen. För att feedbacken sedan ska ha bra effekt bör den framföras i samband med 

prestationen, dock inte för ofta så mottagarens egna möjligheter till reflektion minskar. 

 

Feedback är centralt genom hela forskningsläget liksom även i det syfte och de 

frågeställningar som presenteras nedan. Forskningsläget innehåller områden som är direkt 

kopplade till dessa frågeställningar där typer, sätt att ge feedback samt effekter tas upp. 

Mycket är redan skrivet och forskat kring när det gäller feedback, och detta ger en plattform 

att utgå från samt ett stöd under observationerna och intervjuerna. Dessutom är den forskning 

 
29 Tinning, Kirk, Evans, p. 177. 
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 som gås igenom viktig för att ge en bakgrund till det resultat och den diskussion som 

presenteras längre fram i denna studie. Då den forskning som valts ut berör liknande 

ämnesområden kan den användas till att sätta in resultaten i ett större sammanhang samt 

kritisera eller ge tyngd åt resultat om det kan bekräftas eller dementeras av andra 

undersökningar. Dessutom tas det upp sådant i forskningsläget som berör närliggande 

områden, som vad som påverkar kvalitén på feedbacken. Detta är, förutom att det beskriver 

sätt att ge feedback på, relevant för att få en fördjupad bakgrund kring feedback i stort, samt 

som stöd för tanken vid utveckling av ämnet. 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Studiens syfte är att undersöka lärargiven feedback till elever under lektioner i ämnet idrott 

och hälsa på gymnasienivå. 

 

Frågeställningar: 

● Vilken typ av feedback ges? 

● På vilket sätt ges feedbacken? 

● Vad är lärarens syfte med feedbacken? 

 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 
 

För att tolka och analysera resultaten kopplat till frågeställningarna ligger utgångspunkterna i 

behaviorism och B. F. Skinners inlärningsteori om operant betingning som handlar om 

förstärkning för att något ska upprepas, samt interaktionism genom G. H. Meads resonemang 

om ”den generaliserade andre” där normer och värderingar i en grupp bidrar till att personen 

lär sig vad som förväntas och därmed även vilket beteende som är rätt. 
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Den som lär sig något via operant betingning måste ha en drivkraft bakom sitt beteende. I 

situationen för lärande är individen aktiv och upplever dessutom en förstärkning av sitt 

beteende.30  

 

Förstärkning är enligt Skinner en typ av konsekvens eller stimuli som ökar sannolikheten för 

att ett beteende ska återupprepas. En förstärkning kan vara både positiv eller negativ.31 

Om individen upplever en positiv förstärkning, en behaglig konsekvens, i anslutning till sitt 

beteende kommer individen sannolikt att upprepa beteendet nästa gång han eller hon hamnar i 

en liknande situation. Beteendet har lärts in.32 

 

Den negativa förstärkningen å sin sida är en obehaglig konsekvens som upphör när individen 

beter sig på rätt sätt, till exempel den stökiga eleven som slipper mer skäll av läraren när han 

eller hon äntligen står still och är tyst. Båda typerna av förstärkning syftar alltså till att få 

individen att återupprepa sitt beteende.33 

 

Socialpsykologen G. H. Meads resonemang om ”den generaliserade andre” handlar om att 

individer blir till i mötet och samspelet med andra individer samt när de förstår vilka normer 

som råder i just detta sociala sammanhang. Att bli en mogen, vuxen individ med ett 

identifierat och utvecklat jag är alltså, enligt Mead, inte möjligt utan att interagera med 

andra.34 

 

”Den generaliserade andre” är den generella norm och de allmänna moraliska värderingar 

som råder i en social grupp eller i ett socialt sammanhang. Genom att pröva olika roller och 

till slut förstå ”den generaliserade andre” lär sig individen vad som förväntas av honom eller 

henne och därmed också vilket beteende som är det korrekta.35 Skolan är ett typiskt exempel 

på ”den generaliserade andre”, en social arena där eleven ser en mening i att anpassa sig efter 

rådande normer och gradvis lär sig vilket beteende som krävs för att bli accepterad. 

 
 

30 Bengt Selghed, ”Inlärningspsykologi”, i Psykologi -  en grundbok, red LG Permer, K Permer, (Lund: 
Studentlitteratur, 1989), s. 261.  
31 Ole Schultz Larsen, Psykologiska perspektiv, (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 55. 
32 Selghed, s. 261. 
33 Ibid., s. 261. 
34 Carlsson, s. 17. 
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Dessa teorier tar tillsammans upp sätt att åstadkomma förändringar av ett beteende där både 

muntliga tillsägelser och kommentarer samt sociala aspekter innefattas. Detta kan appliceras 

på feedback och är en utgångspunkt till att förstå och tolka diskussionerna och intervjuerna. 

Det finns många andra teorier som också skulle vara intressanta och användbara vid analysen, 

samt som skulle kunna bidra med en annan synvinkel. De presenterade teorierna har även sina 

brister. Medan behaviorismen kan anklagas för att ha en mekanisk människosyn36 är 

interaktionismens svaghet främst den filosofiska framtoningen.37 Valet föll dock ändå på 

dessa teorier då kombinationen av behaviorismens stimuli respons och interaktionismens 

sociala syn på människan skulle kunna ge en täckande utgångspunkt när resultaten ska 

analyseras och förstås.  

 

 

2 Metod 

2.1 Datainsamlingsmetod 
 

Två metoder används för att kunna besvara frågeställningarna på ett djupgående och 

tillförlitligt sätt. Den första metoden var att observera varje lärare som deltog i studien under 

två lektionstillfällen. Senare under samma dag genomfördes också en intervju med läraren.  

 

Valet av deltagande observation som en av metoderna grundade sig på viljan att fånga även 

sådant som inte muntligt sägs samt nå djupare kunskaper än enbart de personliga tolkningarna 

som läraren är medveten om och vill dela med sig av. “Observationer gör det därför i någon 

mån möjligt att röra sig utanför deltagarnas selektiva perspektiv.”38 Observationerna 

genererade även ett underlag till frågor att ta upp under intervjun samt möjlighet att få 

bekräftat eller dementerat att de tolkningar som gjorts varit överensstämmande med lärarens 

intentioner. Det blev också möjligt att jämföra det som iakttogs med det som sades under 

intervjun för att eventuella avvikelser skulle kunna noteras och tolkas.  

 

 
35 Thomas Johansson, Socialpsykologi, (Lund: Studentlitteratur, 2004), s. 83f. 
36 Philip Hwang, Björn Nilsson, Utvecklingspsykologi, (Stockholm: Natur och kultur, 2003), s. 34. 
37 Ibid., s. 52. 
38 Katrine Fangen, Deltagande observation, (Malmö: Liber, 2004), s. 33. 
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Utifrån studiens syfte och frågeställningar genomfördes observationerna enbart under 

lektionstid. Eventuell feedback som förekom efteråt ute i korridoren eller på lärarens 

arbetsrum antecknades inte och hölls utanför studien.  

 

I rollerna som observatörer skedde inget deltagande i lektionerna utan enbart passiv närvaro, 

men enbart närvaron riskerade påverka situationen. En videokamera eller bandspelare med 

mikrofon på läraren hade kunnat ge ett bra kompletterande material att arbeta med, men detta 

uteslöts för att så lite som möjligt påverka och störa lektionen och för att få det 

verklighetstroget. Dessutom valdes tekniska hjälpmedel under observationen bort då känslan 

och ögonblickstolkningen i situationen ansågs viktig. 

 

Fokus under observationerna riktades mot lärarnas muntliga feedback. Även omgivande 

faktorer som situationen feedbacken förekom i antecknades för att djupare analyser och 

slutsatser skulle kunna motiveras.  

 

Det insamlade materialet består av fältanteckningar som skrivits både under pågående 

observation samt efteråt i form av kompletteringar. Som stöd användes ett enkelt 

observationsprotokoll som utarbetats efter pilotobservationer, se bilaga 2. Med dess hjälp 

skedde en direkt kategorisering av de händelser som var lätta att klassificera, samt möjlighet 

att anteckna nyanser och sammanhang som särskiljde dessa från varandra. Det lämnades även 

fält öppna för de tillfällen som kunde tänkas falla utanför de uppställda ramarna för att inte 

riskera inskränkning till att notera enbart det förutspådda. Däremot kom 

observationsprotokollet att vara ett stöd i det urval som var tvunget att göras. Då det varken är 

önskvärt eller möjligt att anteckna allt som händer måste begränsningar sättas. Det blev en 

riktning av observationen mot det som enligt syftet och frågeställningarna ansågs vara 

relevant. 

 

Den efterföljande intervjun var till karaktären ostrukturerad där frågeområdena naturligt blev 

de händelser som tidigare iakttagits. Strävan var efter ett mer vardagligt samtal än ett förhör. 

En person genomförde huvudsakligen intervjun och den andra kompletterade. Denna agerade 

mer som åhörare och kom enbart med kortare inlägg för att minska risken att respondenten 

kände sig pressad av frågor från två olika personer. Intervjun syftade till att skapa en 
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förståelse för den observerade lärarens livsvärld. Med hjälp av intervjun söktes det svar på hur 

läraren själv hade uppfattat situationerna under de observerade lektionstillfällena.  

 
 

2.1.1 Urval 
 

Lärarna i studien var alla yrkesverksamma utbildade idrottslärare som arbetade i 

Stockholmsområdet. De hade sitt arbetsrum på en skola som var bekant sedan tidigare. 

Telefonkontakt togs med en lärare som skrev upp ärendet på en tavla i fikarummet som 

information till övriga. När skolan sedan besöktes var det möjligt att utifrån lärarnas scheman 

välja att tillfråga de som ansåg ha mest gynnsamt schema för genomförande av studien. För 

att kunna deltaga i studien behövde läraren ha två lektioner i idrott och hälsa under samma 

dag samt möjlighet att avsätta tid till intervju efter den andra av de två observerade 

lektionerna. 

 

Hänsyn togs till spridning i kön och ålder så det både blev manlig och kvinnliga lärare med 

varierad tid som de arbetat inom läraryrket. Ett kriterium var även att de skulle vara så 

oskrivna blad som möjligt för att inte tidigare bekantskap eller kännedom om deras lärarstil, 

lektionsupplägg och tankar skulle kunna ge förutfattade meningar som kunde riskera att 

påverka observatörerna och därmed resultatet. 

 

Tid bokades med tre lärare men ytterliggare två fanns till förfogande om behov skulle uppstå. 

 

2.1.2 Procedur 
 

Innan observationerna genomfördes blev lärarna informerade i grupp om avsikten med 

studien och vad som skulle observeras. I samband med varje lektionsstart informerades 

eleverna om varför två observatörer skulle närvara under deras lektion, vad som skulle 

studeras, att det var lärarens muntliga feedback och inte eleverna som var i fokus samt att inga 

namn skulle noteras. Anledningen till denna information, både till lärare och till elever, var av 

etiska skäl. Eftersom deltagande i en studie ska vara frivilligt med möjlighet att när som helst 

avbryta sitt deltagande, ansågs det viktigt att låta deltagarna veta vad som studeras för att på 
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så sätt ge utrymme för samtliga att göra ett aktivt val.  

Det var två observatörer närvarande under samtliga tillfällen, dock placerade i olika delar av 

salen. Detta gav möjlighet till komplettering och nedteckning av en större del av händelserna 

under lektionen. Detta gav även möjlighet att i efterhand jämföra fältanteckningar och 

upplevelser. 

 

Medan anteckningarna skrevs släpptes fokus från det som pågick under lektionen. Detta var 

ett medvetet val för att de fältanteckningar som fördes skulle kunna bli grundliga och 

utförliga.  

 

Observationsanteckningarna kompletterades och diskuterades övergripande inbördes direkt 

efter avslutad observation för att inte närminnet skulle hinna försvagas. De skrevs sedan ut på 

dator mer utförligt inom en snar tidsperiod. 

 

Intervjuerna spelades in både på band och digitalt för att sedan skrivas ut ordagrant. Det var 

sedan den utskriften som användes när analysen gjordes. För att underlätta systematiseringen 

och analysen kodades både observationsanteckningarna och intervjuutskrifterna i olika färger 

som täckte in frågeställningarna, egna tanker och övrigt som ansågs intressant. 

 

En pilotobservation genomfördes på Gymnastik- och idrottshögskolan 8/10 för att testa och 

omarbeta observationsprotokollet. 

 

Lärare A observerades på eftermiddagen den 16/10. Båda lektionerna hölls i en mindre 

dansstudio. Intervjun genomfördes direkt efter andra lektionen avskilt i lärarens arbetsrum. 

 

Lärare B observerades på förmiddagen 17/10. Lektionerna hölls i en vanlig gymnastiksal och 

intervjun genomfördes i lärarens arbetsrum ca en kvart efter att den andra lektionen hade 

avslutats. 

 

Lärare C observerades på förmiddagen 18/10. Lektionerna hölls i en simhall och läraren 

föreslog själv att intervjun skulle genomföras i en närliggande kafeteria istället för i 

arbetsrummet. 
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2.2 Tillförlitlighet 
 

Genom att använda två olika metoder kunde resultaten från dessa jämföras för att se hur väl 

de överensstämde. Bekräftar läraren under intervjun det som observerats, eller ger han/hon en 

annan tolkning av situationen som vi inte kunde utläsa?  Det är alltid observatörernas 

personliga tolkning av situationen som blir materialet, men tillförlitligheten för tolkningen 

stärks när förståelse för situationen ökar. Dessutom kan läraren ge en muntlig validering av 

observationerna. 

 

De lärare som deltog i studien var inte sedan tidigare kända av författarna, vilket medför att 

det går att bortse från eventuella förutfattade tankar kring vad som skulle komma att hända 

under lektionerna och vad som skulle sägas under intervjuerna av just dessa personer. Det är 

inte säkert att en annan forskare hade sett samma saker, även om metoden följts noggrant. 

Situationerna är alldeles för komplexa för det, och de går inte att kontrollera som i en 

laboratorieundersökning. Eftersom det är två personer närvarande under både observationerna 

och intervjuerna stärks dock tillförlitligheten i studien. De respektive resultaten kan jämföras 

och diskuteras. Alla intervjuer är utskrivna av samma person och det utskrivna materialet är 

genomläst med samtidig uppspelning av ljudinspelningen av den andre. 

 

 

3 Resultat 
 
Resultatkapitlet är uppdelat i delar som behandlar de olika frågeställningarna var för sig. 

 

3.1 Vilken typ av feedback ges? 
 

Den feedback som lärarna muntligen ger till eleverna är av varierande slag och förekommer i 

många olika kombinationer och nyanser. Det lärarna själva uttryckligen nämner kring den typ 

av feedback som de ger är främst att den kan vara positiv, negativ och konstruktiv. Detta stöds 

av observationerna där det noterades feedback i form av beröm, tillsägelser och kommentarer 

som utifrån tonläget på rösten, ordvalet, sammanhanget och syftet kom att få positiv eller 
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negativ innebörd för mottagaren.  

 

”Läraren går runt i salen och tittar på några elever, försöker se vad de gör, går fram och ger 

förslag till förbättringar, låter eleverna testa, tittar vidare, ger ytterligare förslag och fortsätter 

att titta. Läraren ser tillslut nöjd ut och säger Bra med glad röst.”39  

 

“En elev står vid sidan av och trummar med händerna på en golvplacerad högtalare. Det hörs 

tydligt. Läraren säger från andra sidan salen elevens namn med bestämd ton, lite högre än 

normal samtalston. Eleven slutar trumma.”40 

 

Utöver positiv och negativ, ger lärarna även feedback som är neutral där ingen tydlig 

värdering av situationen i bra eller dåligt kommer fram. ”Passa långt till Namn där borta 

säger läraren specifikt till en elev som coachning på hur det kan vara bra att göra under 

vattenbasketen.”41 

 

En del av den feedback som lärare ger är riktad mot lektionen och dess innehåll på en konkret 

nivå, exempelvis teknik och utförande av övningen.  ”Läraren går fram till ett danspar och 

säger Ni är lite för snabba, lyssna på takten. Läraren ställer sig sedan bredvid dem och visar 

hur takten går samtidigt som eleverna också går i takt.”42 Denna feedback ges mot den 

specifika aktiviteten, till skillnad från den som rör sociala delar som upprätthållande av 

ordning och korrigering av elevernas beteende.  

 

En annan variant är den motiverande feedback som uppmuntrar utan att nödvändigtvis tala 

om någon förändring av beteendet. Det kan även röra sig om en önskan om fortsättning. 

“Läraren går runt i salen och tittar på de olika dansparen och säger medan övningen pågår Ah, 

snyggt med positiv röst, utan att rikta det mot någon speciell.”43 

 

Genom intervjuerna och observationerna identifierades alltså ett antal olika typer av muntlig 

feedback. De intervjuade lärarna var samstämmiga om de tre grupperna positiv feedback, 

 
39  Observation 17/10 med Lärare B, lektion 1, egna anteckningar, I författarnas ägo. 
40  Observation 16/10 med Lärare A, lektion 1, egna anteckningar, I författarnas ägo. 
41  Observation 18/10 med Lärare C, lektion 1, egna anteckningar, I författarnas ägo. 
42  Observation 16/10 med Lärare A, lektion 2, egna anteckningar, I författarnas ägo. 
43  Observation, Lärare A, lektion 2. 
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negativ feedback och konstruktiv feedback. Dessa varianter av feedback som lärare ger är 

dock komplexa och behöver inte förekomma åtskilda utan kan kombineras.  ”… i mina öron 

så kan det va konstruktivt… även om det är negativt.”44 Vidare förekommer feedback med 

neutral ton som är konkret och riktad mot den aktivitet som eleverna för tillfället ägnar sig åt, 

samt positiv feedback utan relevant information för mottagaren som enbart fungerar som 

motivationshöjare. 

 

Kombinationer förekommer med alla de typer av feedback som beskrivs ovan. En annan 

övergripande faktor för alla typer av feedback som lärare ger är att den är subjektiv. Det är 

läraren som tolkar en situation och avgör vilken typ av feedback som ska ges.  

 

De olika typer av feedback som framkommit under observationerna och intervjuerna är alltså 

kombinationer av delar som positiv-, negativ-, konstruktiv-, neutral-, uppmuntrande- och 

beteendeinriktad feedback, samt feedback som är kopplat mot den specifika aktiviteten.  

 

3.2 På vilket sätt ges feedbacken? 
 

Under lektionerna ger lärarna feedback som är riktad både till klassen i helhet, men även till 

individuella elever. Exakt på vilket sätt den sedan framförs, när under lektionen, med vilket 

tonläge och till vilka personer finns det många varianter på. Det är situationen som avgör och 

det hela är ett samspel mellan personer där läraren bestämmer för stunden hur feedbacken ska 

framföras just denna gång.  

 

Först så tänkte jag om jag skulle peka ut dom. Det hade ju kanske varit trevligt. 

Det är alltid trevligt att bli utpekad när det är någonting positivt. Men nu kände 

jag att nej. Och även att. Det blev ju till och med en fråga, “vilka är det?” eh, 

men jag kände ändå att jag inte ville det, utan att… dom som gjorde det kanske 

visste det och ändå tog på sig det, att det var jag. Ibland känner man ju det 

liksom att, jo det var jag.45 

 
 

44  Intervju 17/10 med Lärare B, digital inspelning med utskrifter, I författarnas ägo. 
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Läraren kan när han/hon ska ge kommentarer öppet peka ut en elev genom att använda namn 

eller ett riktat tilltal. De kan också välja att som i citatet ovan ge feedback som är riktad mot 

en eller ett par specifika elever utan att nämna vilka, medan hela klassen får ta del av det som 

sägs. Att ta upp något framför klassen så alla hör eller enskilt är också något som varierar 

mellan olika tillfällen. Allvarliga saker som berör exempelvis rasism kan lärarna ta upp för 

hela klassen med en markerande framtoning av situationen, medan de försöker ta upp sådant 

som kan upplevas känsligt på ett sätt som är så bekvämt för eleven som möjligt.  

 

…inte precis framför alla andra om jag ser att det är någon sådär. Eller ge 

möjligheter då som igår när jag hade en klass och simmade, det var en kille som 

hade jätteproblem med bentagen och kommer inte framåt sådär, och så ge dom 

möjlighet att va i djupa bassängen eller vara kvar. Då väljer han att vara kvar, 

och då kan man liksom sen liksom gå och peta på hans bentag och rätta honom 

där medan dom andra spelar… när dom har kommit igång med sin basket, så 

kan jag liksom smyga tillbaka. För alltså… den typen av feedback tror jag är 

bättre än att jag plockar upp honom från bassängen och säga, du sätt dig här, nu 

ska vi gå igenom bentag. För det blir så utpekat att, aha, kan inte du bentagen.46 

 

I detta fall gick lektionen vidare utan avbrott för resten av klassen medan läraren gav 

feedback till en enskild elev, men övningar kan även avbryts när något ska återkopplas till vad 

eleverna gör. “Läraren stänger av musiken och säger glatt till klassen Jag ser att det är några 

som har fin hållning, rak i ryggen och upp med nacken. Samtidigt visar läraren med 

kroppsspråket vad som menas.”47 

 

Den tid det tog från att något skedde som skapar anledning till feedback, till att denna 

verkligen gavs till den eller de berörda personerna, var under observationstillfällena ofta 

omedelbar i direkt anslutning.  

 

 
45  Intervju 16/10 med Lärare A, digital inspelning med utskrifter, I författarnas ägo. 
46  Intervju 18/10 med Lärare C, digital inspelning med utskrifter, I författarnas ägo. 
47 Observation, Lärare A, lektion 2. 
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Läraren kommer fram till paret och kommer med konkret hjälp till förbättring. 

Steg ihop, steg ihop, och så andra likt. Läraren ställer sig bredvid vid 

förklaringen och använder både orden och visar visuellt hur det ska se ut. 

Eleverna uppmanas att först långsamt försöka och sedan allt snabbare. Läraren 

står kvar vid paret och tittar hur det går. Läraren tar tag i ena eleven i paret och 

gör stegen med den samtidigt med muntliga kommentarer om vad som görs.48  

 

Det som sägs kan vara konkret, genomtänkt eller spontant. Båda varianterna förekommer. 

“man inte bara säger att någonting är dåligt utan att man i så fall talar om varför och hur man 

skulle kunna bli bättre och så vidare. [---] Sen blir det ju inte alltid så, om man blir förbannad 

på någon att man alltid är konstruktiv men tanken är ju det att man ska va det.”49 

 

All den feedback som lärarna ger är färgad av dem och vad de tycker är rätt, bra och hur det 

ska vara. Det är en subjektiv bedömning som ligger till grund för det som sedan sägs utåt till 

eleverna och hur detta framförs. ”Det är ju vad jag tycker är bra. Det är inte säkert att eleverna 

tycker att det är så bra egentligen, men…”50 

 

 

3.3 Vad är lärarens syfte med feedbacken? 
 

Lärarna beskriver olika användningsområden för den feedback de ger under sina lektioner. 

Det första som nämns är att se och bekräfta eleverna “Jag försöker få varje elev att bli sedd 

varje lektion” 51 Detta används bland annat för att öka självförtroendet hos eleverna. “För om 

man gör någonting bra hela tiden och aldrig blir sedd. [---] För självkänslan ökar ju och 

självförtroendet ökar genom att man blir sedd, och får bekräftelse och får beröm.”52 För att 

vissa elever inte ska tappa intresset och lusten för ämnet används också feedback, främst då 

positiv sådan. ”Jag tänker framförallt på Namn som jag vet tycker det är jättesvårt och 

jättejobbigt, då försöker jag kanske credda henne lite mer än vad jag gör med de andra.”53 

 
48 Observation, Lärare A, lektion 2. 
49 Intervju, Lärare B. 
50 Intervju, Lärare B. 
51 Intervju, Lärare C. 
52 Intervju, Lärare A. 
53 Intervju, Lärare B. 
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En annan social aspekt, som inte bara rör den enskilda eleven utan hela klassen, är när läraren 

använder feedbacken för att stärka känslan av gruppgemenskap och sträva mot att skapa en 

allmänt trevlig stämning. ”Läraren går runt och tittar på eleverna och säger sedan högt, riktat 

mot hela klassen, Vilken grupp, det där var en bagatell för er.”54 Syftet kan också vara att öka 

elevernas intresse för att komma till lektionstillfällena. “Framförallt uteperioden då i början så 

man får med alla och att alla känner sig liksom sedda och så vidare. Att man känner att 

komma till idrotten, det är liksom kul.”55 Feedbacken kan syfta till att inte tappa eleverna för 

framtiden.   

 

Det kan också röra sig om att försöka höja motivationen hos eleverna för stunden och få dem 

att kämpa på i den aktuella situationen samt upprätthålla eller öka den fysiska nivån. “Kom 

igen nu vita laget, då kör vi då ropar läraren uppmuntrande ut mot vattnet utan att rikta det 

mot någon särskild person.”56  

 

Färdigheter, teknik och utveckling är andra områden som kan vara fokus för lärarnas syften 

med feedbacken. Det handlar om att hjälpa eleverna korrigera och förbättra tekniska 

utföranden. ”Alltså det finns ju ingen anledning för mig att stå och rätta teknik för min egen 

skull, jag blir ju inte bättre av det, utan det är ju för att man tror att den personen kan ta till sig 

det här och kanske göra något bra av det.”57 Syftet med detta kan i sin tur härröra från 

styrdokumenten och uppfyllelse av dessa. “Det är ju målrelaterade betyg och dom har ju sina 

mål att nå, och då ska jag ju försöka hjälpa dom så gott det går.”58 Däremot kan läraren gå in i  

situationer olika beroende på vilken elev det är och vilka mål kring betyg den eleven har. ”Jag 

vet att dom vill ha det där MVG:et, då kan man ju liksom hålla på och rätta dom, man tycker 

inte kanske att dom borde göra så och så för det betyget sådär, dess uppförande sådära. Medan 

vissa som man vet, dom är bara där för att få ett G, då kanske man liksom mer låter dom vara 

sådär.”59 

 

 

 
54 Observation, Lärare A, lektion 2. 
55 Intervju, Lärare B. 
56 Observation, Lärare C, lektion 1. 
57 Intervju, Lärare C. 
58 Intervju, Lärare C. 
59 Intervju, Lärare C. 
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Feedback används dock även för att korrigera beteende hos alla elever när det behövs, inte 

bara de som satsar på höga betyg. Syftet är då att markera vad som är tillåtet och inte tillåtet 

samt vilka normer och värderingar som gäller på skolan. “Det kan hända att jag gör det 

framför klass om det är något jag måste markera liksom. Det kan vara rasism eller vad som 

helst.”60  

 

Den feedback som lärarna ger syftar även till att skapa en bra arbetssituation för dem själva. 

Det kan både vara sådant som den positiva känslan av att en elev har lyckats lära sig något 

nytt eller att de spontant kommer fram efter lektionen och berättar att de lärt sig något eller att 

det var roligt idag, men feedbacken kan också vara för att motverka ett negativt arbetsklimat. 

“Sen kan jag ju gå in och ge alltså tillsägelser och sånt, det gör jag ibland för att jag själv ska 

stå ut, för att jag inte accepterar att dom pratar när jag pratar ibland.”61 

 

Utöver den feedback som lärarna ger för att bekräfta, skapa gruppgemenskap, peppa, utveckla 

tekniken och hjälpa eleverna mot önskat betyg, samt för sin egen skull, kan syftet vara att 

organisera lektionen. Det kan exempelvis vara någonting som ska plockas iordning eller att 

eleverna ska ställa upp sig på ett visst sätt. ”Eleverna ska ställa ut pingisborden och börjar 

sprida ut dem i salen. Läraren säger neutralt så hela klassen hör Kör på denna sida. Eleverna 

ställer borden närmare varandra.”62 

 

För att sammanfatta vad delar av lärarnas syfte med feedbacken är kan ett citat från en av de 

intervjuade lärarna få stå som exempel: 

 

“…det kan ju ha massa anledningar. Att gruppen ska veta att det där var inte så bra gjort, eller 

att gruppen ska veta att det där var jättebra gjort eller att en speciell individ ska veta, eller att 

både gruppen och individen ska veta. Eller för att eleven ska kunna komma vidare så ger jag 

feedback på nåt sätt.”63  

 

 

 
60 Intervju, Lärare B. 
61 Intervju, Lärare C. 
62 Observation, Lärare B, lektion 1. 
63 Intervju, Lärare B. 
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3.4 Sammanfattande resultat 
 

Feedback kan vara bland annat positiv, negativ, neutral och konstruktiv. Kombinationer av de 

olika typerna förekommer och riktas både mot elevernas prestationer under 

lektionsaktiviteterna men också mot deras beteende eller uppförande i största allmänhet. För 

mottagaren är tonläge, ordval och det sammanhang som feedbacken ges i avgörande för om 

det som sägs ska tolkas som positivt eller negativt. 

 

Lärargiven feedback under lektioner i idrott och hälsa ges både till klassen som helhet och till 

enskilda individer beroende på lektionsinnehåll och lärarens syfte. Allvarliga saker kan 

lärarna ta upp för hela klassen med en markerande framtoning av situationen, medan sådant 

som kan upplevas känsligt tas upp på ett för eleven så bekvämt sätt som möjligt. Läraren kan 

när han/hon ska ge kommentarer öppet peka ut en elev genom att använda namn eller ett riktat 

tilltal men de kan också välja att rikta sig mot en eller ett par specifika elever utan att nämna 

vilka, medan hela klassen får ta del av feedbacken. 

 

Syftet med den feedback som förmedlas av läraren är flerfaldigt. Den fungerar som generell 

uppmuntran och motivationshöjare, för att skapa ett gynnsamt arbetsklimat, förbättra 

elevernas teknik i olika övningar samt för att guida dem på vägen mot betyget i ämnet idrott 

och hälsa. Alla typer av feedback som lärare ger är subjektiva. Det är lärarens tolkning av en 

situation som avgör vilken typ av feedback som ges.  

 
 

4 Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka lärargiven feedback till elever under lektioner i 

ämnet idrott och hälsa på gymnasienivå. 

 

Avsikten med feedback kan vara att uppmuntra eller förhindra olika beteenden, vilket tar sig 

olika uttryckssätt. För att främja elevernas utveckling, både tekniskt och färdighetsmässigt 

samt socialt, och för att alla elever ska bli sedda, använder lärarna sig av olika former av 

feedback och varierande tillvägagångssätt för att uppnå sin avsikt. Beroende på situationen 

kan det röra sig om positiva, negativa, neutrala eller konstruktiva varianter som läraren väljer 

 
 
 



 
 
 

 
 

25

att lägga fram endera mot hela klassen eller till en enskild individ. I vissa fall får lektionen 

fortsätta under tiden medan den avbryts i andra situationer. Sådant som uppmuntrar eller 

lyfter fram eleven på ett fördelaktigt sätt sägs gärna öppet för att även de som inte är direkt 

berörda kan höra, medan känsliga områden om möjligt tas avskilt. Oavsett vilken 

kombination och variant av feedback lärarna än väljer anses det vara viktigt att den är konkret 

och berättande. Förutom för elevens utveckling använder lärare även feedback till att skapa en 

trevlig stämning, bygga gruppgemenskap och förbereda inför framtida lektioner.  

 

Resultaten i studien stöds i många fall av den tidigare forskning som presenterats under 

introduktionen. De olika typerna av feedback som framkommit under observationerna och 

intervjuerna kan direkt kopplas till den positiva och negativa feedback som Siedentop skriver 

om.  Under observationerna märktes att lärarna använder positiva tillrop utan att rikta sig mot 

någon enskild individ. Detta används, som Siedentop också nämner, för att skapa trivsel. De 

intervjuade lärarna menade dessutom att allmänna positiva kommentarer kunde öka elevernas 

motivation för att komma till lektionerna 

 

Tinning, Kirk och Evans uppdelning mellan prestationsfeedback och beteendefeedback har 

likheter med den beskrivning av feedback mot specifika aktiviteter samt sociala delar som 

finns att läsa om i resultatdelen. När lärarna gick fram till eleverna och hade anmärkningar på 

exempelvis den takt med vilken de rörde sig till musiken, var detta enligt Tinning, Kirk och 

Evans en prestationsfeedback medan tillsägelsen att sluta trumma på högtalarna skulle klassas 

som beteendefeedback.  

 

Även Pritchard, Watson, Karlease och Paquins beskrivning av feedback utifrån den funktion 

den får för mottagaren, oftast riktningsvisande eller motiverande, kan användas för att 

beskriva resultaten. Till skillnad från de ovan nämnda uppdelningarna har dock valet fallit på 

en bredare kategorisering som inte delar in i lika snäva fack. Det breda och komplext 

tvärgående material som studien gav skulle bara delvis ha kunnat beskrivas utifrån de olika 

uppdelningar som presenterades i forskningsläget. För att få med alla nyanser som behövs för 

att utförligt kunna besvara frågeställningarna krävdes en kombination och utbyggnad av 

denna kategorisering. Det hade givetvis varit möjligt att klumpa ihop de olika typerna av 

feedback som noterades till ett färre antal, eventuellt med undergrupper liknande som 
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Siedentop gjort. Detta skulle ha kunnat ge en annan typ av diskussion, men med underlaget 

från observationerna och intervjuerna i handen ansågs det att syftet bättre besvarades genom 

en mer detaljerad beskrivning av de olika typerna samt kombinationer av dessa. Viktigt här att 

komma ihåg är att vår studie ska ses som en beskrivning, inte som en framtagning av en 

generaliserande mall.  

 

Angående tillvägagångssättet som lärarna har för att ge feedback kan kopplingar dras till de 

beskrivningar av vad som kännetecknar bra feedback som omskrevs i forskningsläget. En 

lärare reflekterar under intervjun kring sin egen subjektivitet när det kommer till vad som 

räknas som bra eller inte mot vad eleverna upplever. Pritchard, Watson, Karlease och Paquins 

diskussion om vikten av tillförlitliga faktorer att kunna jämföra den feedback man får med, 

samt problemet med vilka man jämför sig med, verkar därför vara ett bekant ämne för läraren, 

vilket skulle kunna tyda på en medvetenhet kring den lärargivna feedbacken. Även delen att 

feedback måste vara specifik och komplett återfinns i intervjuerna när samma lärare påpekar 

att man inte bara kan säga att någonting är dåligt utan att man också måste berätta varför och 

hur det skulle kunna förbättras. Att dessa delar skulle kunna användas som en kvalitetssäkring 

av lärarnas feedback är att dra för stora slutsatser. Till sådana påståenden krävs en helt annan 

typ av studie och ett mer omfattande material. Däremot kan det utifrån forskningsläget ses 

som en medvetenhet och en strävan efter att ge bra och förbättrad feedback till eleverna.  

 

Det framkom i studien att lärarna frekvent gav feedback till eleverna inom en kort tidsrymd 

från det aktuella beteendet. Enligt Ilgen, Fischer och Taylor är tiden betydelsefull för att 

feedbacken ska ge en bra effekt av, då effekten blir sämre ju längre fördröjning det är mellan 

beteendet och mottagandet. 

 

Lärarnas motiv till varför de gav eleverna feedback var olika för olika situationer. En viktig 

del var utvecklingen av färdighet, men även att låta eleven känna sig sedd lyftes upp av 

lärarna, vilket stöds av Zell som menar att feedback även kan handla om uppmärksamhet, inte 

bara utveckling av teknik.  

 

Den teoretiska utgångspunkten med Skinner och operant betingelse har varit användbar för 

förståelsen av resultaten, främst för frågeställningen om lärarnas syfte med att ge feedback, 
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men även för att förstå bakomliggande orsaker som påverkar tillvägagångssätten de använder 

sig av när de förmedlar feedbacken. Sett utifrån denna teori skulle de olika beskrivna typerna 

av feedback vara varianter på hur läraren försöker få eleverna att upprepa ett beteende, endera 

göra något som önskas eller när eleven slutat med något som inte var önskvärt. Feedbacken 

blir en positiv eller negativ förstärkning.  

 

Den andra teoretiska utgångspunkten om ”den generaliserade andre” gav en allmän förståelse 

för det samspel som ständigt pågår mellan lärare och elev. Man skulle kunna tro att det enbart 

är eleven som är satt under lärarens inflytande men även lärarens jag utvecklas genom 

interaktion med eleverna. Även läraren verkar prova olika roller för att komma fram till vilka 

olika normer som råder med vilken klass eller med enskilda elever och anpassar sitt beteende 

efter de varierade förväntningar som finns på honom eller henne. Genom sin feedback visar 

läraren i sin tur vilket beteende som krävs av eleverna för att bli accepterad under lektionerna 

i idrott och hälsa, och inte minst vilket beteende som inte är acceptabelt. 

 

Det som inte riktigt täcks då enbart dessa teoretiska utgångspunkt används är då feedbacken 

inte upplevs som en konsekvens eller stimuli som stärker något beteende eller upplevelse utan 

enbart syftar till att utveckla exempelvis en teknisk färdighet och får en neutral framtoning. 

Om läraren under dans går fram till en elev och säger att den ska trampa i takt är detta 

visserligen en signal till eleven att takten inte är rätt och eleven kommer antagligen försöka 

förändra detta för att inte läraren ska komma fram igen, men det är inte säkert att eleven för 

den skull kommer sluta trampa i otakt enbart på grund av en negativ förstärkning. Eleven 

kanske inte ens vet hur man lyssnar för att höra takten. Det krävs även att eleven inser och 

klarar av det som krävs för att förändra beteendet.  

 

De metoder vi använt oss av känns relevanta för studiens syfte. Observationerna och 

intervjuerna har givit ett omfattande material för att kunna göra en beskrivning av hur det ser 

ut kring lärargiven feedback, och efter den tredje intervjun var avslutad kändes ämnet 

tillräckligt uttömt för att det inte skulle behövas ytterliggare lärare. Att under observationerna 

vara två som förde separata anteckningar gav en stärkt tillförlitlighet till resultaten då det 

kunde kontrolleras att observationerna överensstämde, samt då de i vissa fall även 

kompletterade varandra.  
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Intervjuerna genomfördes efter observationerna, men tiden att utifrån observationerna 

diskutera fram relevanta frågor och intressanta iakttagelser att ta upp blev kort. Detta ledde till 

delvis tystnad under intervjutillfället då observationsprotokollen ögnades igenom efter ämnen 

att ta upp. Alla delar det var för avsikt att behandla togs dock upp. Att denna fördröjning 

skulle upplevts som oprofessionellt av lärarna och därmed påverkat resultatet negativt 

motverkades förmodligen av att det var lärarna själva som valde tidpunkt för intervjun och att 

de därmed antagligen hade förståelse för att observationerna inte hunnit struktureras upp och 

att det därför kunde ta lite extra tid att hitta de relevanta exemplen att prata om. Däremot 

förekom det under intervjuerna att vissa frågor kunde uppfattas som ledande då exempel 

användes för att förtydliga något.  

 

Det går inte att med säkerhet veta vad av det som framkommit under intervjuerna som 

verkligen stämmer överens med verkligheten och vilka svar som är en produkt av lärarnas 

önskan att vara till lags. Det finns alltid en risk att personerna som intervjuas svarar det som 

de tror förväntas. De intervjuade lärarna kan ha haft en, medveten eller omedveten, önskan att 

framstå som kunniga och medvetna om sitt eget agerande och därmed inte svarat helt 

sanningsenligt under intervjun. Dessutom kan det faktum att samtliga lärare hade begränsad 

tid avsatt för intervjun ha påverkat intresset för att ge djupare och mer ingående svar. Att en 

av lärarna intervjuades i en delvis stökig miljö kan rimligtvis ha påverkat den intervjun men 

på vilket sätt som påverkan skett är omöjligt att säga. Utifrån känslan under intervjuerna samt 

det insamlade materialet verkar dock samtalen ha förts på en rimligt sanningsenlig nivå. 

 

En faktor som troligtvis påverkade resultatet är att både lärarna och eleverna i förväg kände 

till att det var lärarens muntliga feedback som skulle observeras. Lärarna riskerade därmed att 

bete sig på ett sätt under lektionerna som inte var helt representativt för deras vardag. 

Medvetenheten om syftet med studien samt  vad som skulle observeras fanns antagligen med i 

lärarnas medvetande och kan ha haft en påverkan. Om det påverkat dem att vara mer 

återhållsam med feedbacken, mer tydlig och genomtänkt eller något annat, går det inte dra 

några slutsatser om. Däremot är det en viktig kännedom när man läser resultaten och 

diskussionen. Även eleverna kan ha påverkats av den information de fick om feedback och 

studiens syfte. Dessutom kan närvaron av två observatörer ha spelat in. Dock är det inte 

möjligt att med säkerhet säga på vilket sätt de påverkats, om eleverna kanske varit lugnare 

 
 
 



 
 
 

 
 

29

eller mer utmanande mot läraren, men att det är bra att vara medveten om det vid.  

 

De resultat som denna studie givit får ses som en beskrivning av just dessa lärares feedback, 

inte som en generalisering av alla lärare. Då resultatet enbart grundar sig på tre lärare, har det 

urval som gjorts fått stor påverkan. Samtliga lärare sitter i ett gemensamt arbetsrum och 

riskerar därför att ha influerat varandras tänkande och agerande. De har också haft möjlighet 

att både prata med varandra om studien och kunnat påverka varandra mot en likriktning av 

sina svar. Detta kan ha bidragit till att ämnet kändes uttömt efter dessa intervjuer och 

observationer. En större spridning i urval i exempelvis geografi, socioekonomiska-, 

kulturella- och religiöst präglade områden hade kunnat ge ett annat resultat. 

 

En annan faktor som riskerat påverka resultaten är den tidigare forskning som presenterades i 

inledningen. Eftersom det var denna litteratur som det efter genomgång av ett flertal källor 

valdes att fokuseras på, kom denna även att påverka bilden av feedback och förväntningarna 

på observationerna och intervjuerna. Litteraturen gav förslag på olika varianter att klassificera 

och tolka det som sades och hördes. Då dessa begrepp redan fanns i medvetandet under 

observationerna och intervjuerna är det en risk att dessa låg nära tillhands att plocka fram när 

det skulle selekteras vad som var relevant att anteckna och fråga om, samt hur detta skulle 

tolkas. På grund av dessa svårigheter valdes uppsatsen redan från början att genomföras i en 

form som tillåter objektivitet. Att det under studiens gång funnits en medvetenhet om dessa 

problem med påverkansfaktorer stärker resultatets trovärdighet. Dock går det inte att utesluta 

att resultatet skulle blivit annorlunda om observationerna hade genomförts innan 

forskningsgenomgången. 

 

Feedback förekommer i en mängd former där olika typer och tillvägagångssätt kombineras för 

att uppnå ett syfte. Med feedbackens hjälp har lärarna ett verktyg för att styra och kontrollera 

lektionerna i den riktning de vill. Både den fostrande roll som skolan har kring social 

utveckling och samverkan i grupp, samt ämnesspecifika områden där bland annat teknik, 

övningars tillvägagångssätt och prestationsutveckling finns med, är sådant som feedbacken 

används till. När läraren har ett mål med lektionen eller situationen kan olika kombinationer 

och varianter av feedback plockas fram och framföras på ett sådant sätt och en sådan avsikt att 

detta mål förhoppningsvis närmas eller uppfylls. Även när feedbacken kommer spontant och 
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inte är genomtänkt från lärarens sida fyller den ett syfte och påverkar lektionen.  

 

Genom en medvetenhet om hur muntlig feedback ges till elever kan lärare i än högre grad 

reflektera över sig själva och fundera över vad som passar just dem, samt hur de på bästa sätt 

kan använda detta styrmedel för att lotsa just denna klass mot bästa möjliga resultat. Det 

behöver inte vara något fel att hålla elever aktiva och sysselsatta under en lektion i idrott och 

hälsa. Att fysisk aktivitet är positivt och önskvärt håller antagligen de flesta med om. Vägen 

därifrån till läroplanernas och kursplanernas mål är däremot också viktig och fyller andra 

värden. Genom att bli medveten om den påverkan de har och vad de kan göra för att nå dit 

genom att använda muntliga kommentarer i olika varianter, kan lärare förhoppningsvis öka 

sina möjligheter att hjälpa eleverna lära sig.  

 

 

4.1 Vidare forskning 
 

En naturlig fortsättning för att fördjupa och vidga denna studie är att göra en tvärsnittsstudie 

med utökning av antal lärare för att på så sätt få mer generaliserbara resultat. Det skulle då 

förekomma lärare som jobbar på skolor i olika delar av landet där de olika varianterna i bland 

annat skolans storlek, socioekonomi, religion och kultur täcks in. Genom att inte bara rikta sig 

mot idrottslärare skulle man kunna undersöka hur den muntliga feedback som lärare ger ser ut 

inom andra ämnen. Används andra typer av feedback mer frekvent, läggs den fram på ett 

annat sätt, och skiljer sig syftet? Med en longitudinell studie skulle det gå att undersöka 

eventuella skillnader mellan feedbacken, både enbart inom ämnet idrott och hälsa mellan 

olika skolor och vad som i så fall påverkar detta, men även mellan ämnen. Ett sådant resultat 

skulle kunna hjälpa lärare att få bättre medvetenhet om sin feedback och varför de gör som de 

gör, samt hjälpa dem att utveckla den feedback de ger till eleverna. Kanske går det att lära sig 

något av feedbacken inom de andra ämnena som går tillämpa på det egna området. 

 

Denna studie inriktade sig enbart på muntlig lärargiven feedback under lektionstid. Under 

både observationerna och intervjuerna framkom det dock att feedback är mer än bara det som 

sägs. Att utvidga forskningen till att även omfatta det visuella med kroppsspråk, blickar och 

gester, samt djupare studie kring användning av bland annat tonläge och ordval, skulle 
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ytterligare kunna bidra till ökad förståelse. Även den feedback som ges utanför lektionstid, 

exempelvis i direkt anslutning före och efter en lektion, men även i övriga delar av skolans 

lokaler, vore av intresse att undersöka. Vilken effekt har denna, och skiljer sig syftet och 

tillvägagångssättet mot när feedbacken ges under lektioner?  

 

Genusperspektivet är ett annat intressant område att forska vidare inom. Är det någon skillnad 

mellan hur manliga och kvinnliga lärare ger feedback, vilka typer de helst använder sig av, på 

vilket sätt de går tillväga och motivet bakom? Även eventuella skillnader mellan feedbacken 

som de ger till flickor och pojkar samt vad som i så fall ligger bakom detta vore värdefullt för 

att skapa en genusmedveten skola som behandlar alla elever likvärdigt, oavsett kön och 

socialt präglad bakgrund.   
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Frågeställningar 
● Vilken typ av feedback ges? 

● På vilket sätt ges feedbacken? 

● Vad är lärarens syfte med feedbacken? 

 
VAD? 
Ämnesord Synonymer 

Feedback 
Idrott 
Undervisning 
Physical education 

Istället för ”undervisning” har ordet ”teaching” 
använts  

 
 
VARFÖR? 
Det var naturligt att välja ämnesordet Feedback eftersom det är vad vår uppsats behandlar. Övriga 

ämnesord är valda eftersom vi hade ett behov att bredda vår sökning och hitta material som låg nära 

vårt ämne. 

 
 
HUR? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal 
relevanta 
träffar 

Gymnastik-och 
idrottshögskolans 
bibliotekskatalog 
(medietyp artikel) 
 
Gymnastik-och 
idrottshögskolans 
bibliotekskatalog  
 
 
Gymnastik-och 
idrottshögskolans 
bibliotekskatalog  
(ämne: 
idrottsämnet) 
 
 
Libris 

Feedback + idrott 
 
 
 
 
Observation + fält 
 
 
 
 
Undervisning 
 
 
 
 
 
 
Teaching + physcial education 

3 
 
 
 
 
3 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
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KOMMENTARER:  
Många källor kommer från sökningar i GIH-bibliotekets databas samt Libris vilka resulterat i 
kurslitteratur, artiklar och böcker som varit relevanta men hållit för låg vetenskaplig nivå. Från 
dessa böcker har vi funnit relevanta källor I vissa fall har även källorna som de böckerna i sin tur 
bestod av använts. Pritchard stod exempelvis att läsa om i en DN-artikel funnen i Artikelsök 
(feedback OCH *motiv*, 2 träffar, 1 relevant). 
 
Sökningar har gjorts på andra ämnesord och kombinationer men har inte gett resultat som använts i 
uppsatsen, däremot har den litteraturen i sin tur lett oss vidare i ett eller flera steg till den litteratur 
som slutligen tagits med. Nedan följer dessa sökord: 
 
Motivation + Lärare 
Skola + Feedback 
Elev + Feedback 
Kommunikation  
Feedback + Motivation 
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Bilaga 2 
 
 

Generell Specifik 
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