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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar.  

Syftet med studien var att undersöka lärares och elevers syn på feedback i ämnet idrott och 

hälsa, samt om och i så fall hur denna feedback påverkar elevernas upplevda lärande. Detta 

skedde utifrån följande frågeställningar; Anser eleverna att feedback är viktigt för det 

upplevda lärandet i ämnet idrott och hälsa och hur tänker de kring detta? Anser lärarna i 

ämnet idrott och hälsa att feedback är viktigt för utvecklingen av elevernas lärande och hur 

tänker de kring detta? Har lärarna ett medvetet användande av feedback och uppfattar elever 

lärarnas feedback som konstruktiv och utvecklande? Använder lärarna formativ bedömning i 

sin undervisning och är det i så fall ett medvetet val? 

Metod.  

Detta är en kvalitativ studie med intervju som metod. Vid datainsamlingen genomfördes totalt 

åtta semistrukturerade intervjuer. Fem lärare med gedigen erfarenhet intervjuades enskilt samt 

tre elevgrupper bestående av totalt tolv elever. Urvalet skedde enligt bekvämlighetsprincipen. 

Vår teoretiska ansats grundar sig på tre lärandeteorier; sociokulturellt-, behavioristiskt- och 

konstruktivistiskt lärande. Vi har valt att använda grounded theory som analytiskt verktyg och 

teoretisk koppling till dessa teorier.  

Resultat.  

Studien visar att lärare och elever är överens om att nyttjandet av feedback är viktigt för att nå 

till upplevt lärande hos elever. Lärarna påstår sig ha ett medvetet, individ-, och 

situationsanpassat användande av feedback och detta speglar sig i att eleverna uppfattar 

lärarnas arbete med feedback som konstruktivt och framåtsträvande. Lärarna uppger att de 

känner sig trygga i användandet av formativ bedömning och att de litar på metodens 

funktionalitet men de efterlyser resurser för att kunna använda formativ bedömning i ökad 

utsträckning.  

Slutsats.   

Lärarfeedback tenderar att utmynna i en enkelriktad kommunikation och utgör således bara en 

bråkdel av lärandet som helhet i ämnet idrott och hälsa. Utöver att kunna ge feedback bör en 

skicklig lärare kunna skapa lärandemiljöer som även möjliggör för elevers lärande utifrån 

elevens egna erfarenheter och i samspel med andra elever.             

  



 

 

Abstract 

Purpose and issues 

The purpose of this study was to investigate teachers' and students' view regarding the role of 

‘feedback in physical education’ and if such feedback affects a person’s perceived learning. 

This study was based on the following questions: do students believe that feedback is 

important for their perceived learning in physical education and what are their thoughts about 

it? Do teachers of physical education believe that feedback is important for the development 

of student learning and what are their thoughts about it? Do teachers have a conscious use of 

feedback and do their students perceive such feedback as constructive and stimulating? Do 

teachers use formative assessment in their work and if so is that a deliberate choice?  

 

Method 

A qualitative method was used for data collection throughout this study. Eight semi-structured 

interviews were carried out; five teachers with extensive experience and three student groups 

consisting of a total of twelve students. The selection of who to interview was made according 

to the principle of convenience. Our theoretical approach is based on three learning theories; 

‘sociocultural’, ‘behaviorist’ and ‘constructivist’ learning. We have chosen to use grounded 

theory as an analytical tool and theoretical links to these theories.  

 

Findings 

This study shows that teachers and students agree that the use of feedback is important to 

experience learning. The teachers claim to have a conscious, individual, and situational use of 

feedback and this is reflected in the students' understanding of the work of teachers with 

feedback as constructive and progressive. The teachers say they feel secure in the use of 

formative assessment and that they trust the method's functionality, but they call for resources 

to use formative assessment to a greater extent.  

 

Conclusion 

Teacher feedback tends to result in a one-way communication and thus represents only a 

fraction of the overall learning in physical education. Beside the ability of giving the right 

feedback, a skilled teacher should be able to create a learning environment that also allows for 

learning based on the student's own experience and in their interaction with other students.   



 

 

Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Lektor Bengt Larsson för hans stöd under 

arbetsprocessen, utan ert vägledande öga hade arbetsprocessen varit betydligt mer tungrodd. 

Ett tack går också ut till alla de lärare och elever som ställt upp på intervjuerna. Utan er 

gedigna erfarenhet och tålamod hade detta arbete aldrig varit möjligt.  

Tack! 

  



 

 

 

 

"Vi får alltså inte glömma att inom ämnet Idrott och hälsa lär man 

sig inte bara i fysisk aktivitet, utan också om fysisk aktivitet och 

genom fysisk aktivitet" (Annerstedt 2007, s. 151f). 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

I inledningen till läroplanen för grundskolan (Lgr) står det skrivet att skolväsendet vilar på 

demokratins grund och att skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet 

skall främja alla elevers utveckling och lärande samt livslånga lust att lära (Skolverket 2011, 

s. 7). Skolans uppdrag är således att främja lärande där elever stimuleras att utveckla 

kunskaper (Ibid, s. 9). Styrdokumenten belyser att kunskap genom lärande inte är ett entydigt 

begrepp utan det kommer till uttryck genom olika former såsom fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet (Ibid, s. 10). Tillsammans med värdegrund och medmänsklighet är således 

lärande, vilket kan kopplas till kunskapsmålen, skolornas främsta uppgift.  

 

Under innehållet i ämnesrubrikerna i styrdokumenten förekommer inte ordet lärande, däremot 

förekommer det att ämnenas uttalade syfte i skolan är att stimulera och möjliggöra kunskap. 

Ämnet Idrott och hälsa har, liksom skolans andra ämnen, en del som benämns centralt 

innehåll och en del som benämns kunskapskrav. Således finns en målbild kring vad 

lektionerna skall innehålla samt ett kunskapskrav. Länken däremellan, alltså själva lärandet, 

står inte definierat. Precis som att styrdokumenten inte tillskriver kunskap som ett entydigt 

begrepp går det att konstatera att lärande inte heller är det.  

 

Professorn i pedagogik Roger Säljö (2014, s. 12) menar att "hur människor lär kan aldrig 

reduceras till en fråga om teknik eller metod". Gåtan om lärande är djupare och det är viktigt 

att ställa sig öppen till bilden av lärande och inte låsas kring de teorier som lyfts fram. Det vi 

kommer fokusera på i detta examensarbete är dock villkoren för lärande i just en sådan 

institutionell miljö.  
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1.2 Bakgrund 

Lärande sker varje dag överallt med olika intryck och skolan har en viktig del av vår 

kunskapsinhämtning, men lärandet är inte begränsat till denna miljö utan vi inhämtar 

kunskaper i en rad olika sammanhang och umgängen (Säljö 2014, s. 12). Alltifrån hemma 

med familjen, på fritiden med kamrater och i skolan med lärare och klasskamrater. Vi kan lära 

oss om allt från normer och rådande regler till recept på pannkakor och vilket år våra idoler är 

födda. I denna bakgrundsdel av uppsatsen belyser vi feedback och dess roll för lärare och 

elever. Vi går igenom barns fysiska och kognitiva förutsättningar för lärande och med 

utgångspunkt i aktuell forskning vill vi visa vilka utmaningar både lärare och elever ställs 

inför och vilka teorier som möjligen kan förklara lärande.  

1.2.1 Feedback och dess inverkan på individens utveckling 

Feedback har två viktiga roller vid lärandet av en uppgift. Den första rollen är att bidra med 

information till utövaren för att skapa möjlighet till förbättring av uppgiften, det vill säga till 

lärande. Den andra rollen handlar om att motivera utövaren i sin jakt på att klara av uppgiften. 

Genom att framlägga information om resultatet eller vad som behövs för att nå målet 

motiveras utövaren till fler försök. (Magill 2010, s. 336f) Wolters (2002) definierar därför 

feedback som en iakttagelse följd av korrigering som leder till förbättring.   

 

I rollen som lärare i ämnet idrott och hälsa är ämneskunskaper och instruktioner viktiga 

förutsättningar för att nå lärande (Siedentop & Tannehill 2000, s. 9). När väl instruktionerna 

fallit på plats och lärandet är i full gång blir feedback, eller återkoppling som de ofta översätts 

till, ett effektivt pedagogiskt redskap. Feedback är ett verktyg att behärska för att nå lärande 

hos eleven eftersom det kan anpassas till varje individ (Ibid, s. 9). I boken om effektivt 

ledarskap hos lärare, Developing teaching skills in physical education, presenterar Siedentop 

och Tannehill (2000, s. 9f) en elvastegsmodell innehållandes saker en lärare bör behärska i sin 

profession. Punkt nummer sju lyfter värdet i att ha utförliga instruktioner och kunna dela ut 

väl balanserad feedback till eleverna. Claes Annerstedt (2007, s. 150) skriver i sin bok Att 

lära sig vara lärare i idrott och hälsa att idrottslärarstudenter ofta ger fel eller för lite 

feedback när de är ute och praktiserar. Sökandet efter den korrekta feedbacken borde därför 

bli lika viktig som nyttjandet. 
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1.2.2 Barnens utveckling i åldrarna 10-12 år 

För att förstå vilka redskap som krävs behöver vi också förstå vad vi arbetar med och vilka 

förutsättningarna är. Vid skildrandet av barns utveckling beskrivs ofta åldrarna 10-12 år som 

en turbulent tid. Samtidigt som det är slutet på en tillväxtfas är det också början på en ny, 

nämligen puberteten. Då puberteten, oavsett när den inträffar, utgår från individen 

förekommer det ofta skillnader i barnens kroppsstorlek, både i längd och vikt. Dessa 

skillnader påverkar individens uppfattning om sig själv i förhållande till gruppen och bidrar 

ofta till utanförskap och osäkerhet. Den snabbt växande kroppen bidrar också till att många 

barn känner sig klumpiga eftersom muskulaturen och den motoriska utvecklingen ofta hamnar 

på efterkälken. Många barn visar därför viss ovilja till fysisk aktivitet eftersom kroppen inte 

svarar som tidigare. Samtidigt behöver barnen så mycket fysisk aktivitet som möjligt för att 

stimulera sina nyutvecklade kroppar till fortsatt muskulär och motorisk utveckling. Den 

kraftiga tillväxtspurten som sker belastar också skelettet mer än tidigare och därför ökar 

skaderisken, fysisk aktivitet blir då skadeförebyggande. Detta är ytterligare ett incitament till 

att bemöta tillväxtspurten med en organiserad form av fysisk aktivitet där utrymme finns för 

lärande i en säkrare, utmanande och utvecklande miljö. (Jagtøien et al. 2002, s. 111f)  

 

Perioden beskrivs också som en "högkulturell" period i barnens kognitiva utveckling. De 

hanterar grupplekar och tävlingar bättre än tidigare och finner stimulans i ordlekar och 

historier, många beskriver därför denna period som att barnen "njuter" av sin barndom. De 

blir också allt mer medvetna om sin egen prestation men börjar också jämföra den med de 

andra i gruppen. Tyvärr är deras uppfattning om sig själva ofta undervärderad och de fylls av 

fler negativa känslor än tidigare. Detta pekar på en stor osäkerhet och en rädsla för att sticka 

ut ur gruppen. I kombination med den fysiska och motoriska utvecklingen påverkas den 

kognitiva utvecklingen då upplevelserna från kroppen inte överensstämmer med de gamla. 

Detta beskrivs som en "bristfällig" grund. Samtidigt menar forskare inom ämnet att barnen 

vill ta reda på mer om sig själva och sin plats i omvärlden, vilket i sin tur leder till lärande. 

Denna medvetna period utvecklar en vetgirighet vilken i sin tur kretsar kring frågorna: Vad är 

det jag kan? Vad är det jag inte kan? Vad måste jag arbeta med för att bli bättre? (Ibid, s. 

121f)  
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1.2.3 Formativ bedömning som feedback 

I skolan talar man om summativ och formativ bedömning av lärande. Då båda metoderna är 

förespråkade av såväl Skolverket som sakkunniga vill vi dels klargöra skillnaden och 

samtidigt belysa de fördelar som finns med de olika parterna eftersom deras koppling till 

feedback är mycket nära (Skolverket 2010; Black & Wiliam 1998).  

 

Som lärare i skolan är det vårt ansvar att dokumentera omdömen och betyg och till vår hjälp 

har vi formativ och summativ bedömning. Det som skiljer dem åt är att summativ bedömning 

sker när lärandet är klart och den totala bedömningen om elevens prestation ska formuleras. 

Det kan till exempel vara i slutet av ett delmoment eller en termin. Formativ bedömning sker 

istället i samspel med lärandet. (Skolverket 2012, s. 43) För lärare i ämnet idrott och hälsa kan 

det enklast jämföras med den iakttagelse som sker i första fasen av feedback. Där läraren ser 

elevens genomförande och analyserar den mot målbilden och ger sedan någon form av 

kommentar för att tillåta eleven att pröva på en justering. Bedömningen kan också komma att 

dokumenteras för att läraren och eleven ska kunna ta del av den på olika sätt inför 

nästkommande del i progressionen. Detta är formativ bedömning när läraren bedömer eleven i 

genomförandet och nyttjar denna situation till att skapa ett vidare lärande. (Ibid, s. 44) Den 

summativa bedömningen visar också kvalitén på elevens arbete men i och med dess sena 

presentation får inte eleven möjlighet till justering och omprövning av utförandet. Skolverket 

menar därför att formativ bedömning är det pedagogiska redskap som har störst betydelse till 

kunskapsutveckling i klassrummet. Den enklaste förklaringen till detta är att det inte är 

möjligt att utföra utan att verkligen se eleverna och därmed sätts lärandet i fokus. Bryggan 

mellan den slutgiltiga summativa bedömningen och utförandet sätts också i ett tydligare 

sammanhang och eleverna får en vidare förståelse för den slutgiltiga produkten, omdömet och 

betyget. (Ibid, s. 44) 

1.2.4 Olika typer av feedback 

Feedback har flera olika definitioner och ännu flera uppdelningar beroende på vilken expert vi 

frågar. Orsaken till detta tycks vara resultaten av den forskning som bedrivits och behovet av 

en sortering och definiering när resultaten ska tolkas. Liksom dem behöver vi en tydlig 

definition för att kunna definiera våra forskningsfrågor. Föreliggande avsnitt ämnar därför 

beröra några av de vanligaste definitionerna och uppdelningarna av feedback.  
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Schmidt & Wrisberg (2001, s. 210) definierar feedback som, "den information som finns 

tillgänglig som ett resultat av rörelsen (och återförs till utövaren)". De har valt att dela in 

feedback i två huvudgrupper, egenfeedback och tilläggsfeedback. Med egenfeedback menas 

sinnesinformation eller perception som vederbörande känner/upplever av sin egen kropp. 

Tilläggsfeedback blir istället information som kommer utifrån kroppen och kan användas för 

att korrigera och förbättra rörelsen. Definitionen passar på så sätt in i båda deras 

huvudkategorier eftersom informationen "som finns tillgänglig" kan vara både sensomotorisk 

för eleven och information för läraren, detta gör den dock något mer svårtolkad. Wolters 

(2002) har som vi tidigare presenterat valt att definiera feedback enligt följande: ”Feedback 

utgår ifrån en iakttagelse följd av korrigering som leder till förbättring”. Denna senare 

definition av feedback tycks mer handla om ett distanserat perspektiv där vederbörande själv 

kan välja att koppla iakttagelsen till egenfeedback eller tilläggsfeedback.  

 

Siedentop och Tannehill (2000, s. 268) har tittat på feedback ur lärarens perspektiv och 

exemplifierar fem olika typer av tilläggsfeedback enligt följande:  

 Generell positiv feedback, t.ex. bra gjort, snyggt jobbat, härligt osv.  

 Ickeverbal positiv feedback t.ex. applåder, visslingar, nicka instämmande osv.  

 Positiv specifik feedback t.ex. bra hoppat, snyggt kast, härligt sprunget osv.  

 Korrigerande feedback t.ex. sträck mer på benen, raka armar, böj mer på knäna 

osv. 

 Specifik feedback med värdering t.ex. bra sträckt på benen, snygg kontrollerad 

rörelse i kastet osv.  

Dessa kategorier behandlar alltså den instruerande fasen och fokuserar på det tekniska i 

utförandet, mer specifikt på den s.k. kritiska fasen. De belyser också vikten av att läraren bör 

hålla en god balans mellan att anmärka felaktigheter och lyfta hur saker kan göras bättre. 

Eleven bör alltså utmanas i rörelsen men inte översköljas av korrigerande uttalanden hur 

välmenande de än är (Ibid, s. 268). 

 

Annerstedt (2007, s. 151) har liksom Schmidt & Wrisberg (2001, s. 210) valt att titta närmare 

på egenfeedback. Liksom sinnesinformationen genom känsel och balans kommer omedelbart 

till utövaren kan vederbörande också få omedelbar feedback genom iakttagande av ett 

resultat. I till exempel basket får eleven omedelbart feedback genom att se (visuell feedback) 

om bollen går i korgen eller inte. Ibland kan dock t.ex. den visuella feedbacken vara 
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otillräcklig och då får en lärare eller klasskamrat berätta hur det såg ut. Idag används ofta 

videoinspelningsfunktionen på mobiltelefoner och surfplattor för att ge ytterligare information 

till utövaren för att vederbörande ska få så goda förutsättningar till förbättring som möjligt 

(Annerstedt 2007, s. 151).  

 

En annan typ av feedback som tas upp av Annerstedt (2007, s. 151) som inte berörs av 

Siedentop och Tannehill är beteendefeedback och handlar om lärande av social kompetens. 

Även om fostransuppdraget i läroplanen (Skolverket 2011a, s. 7ff) pekar på vikten av ett 

konsekvent värdegrundsarbete i skolan menar Annerstedt att lärare i idrott och hälsa har 

möjlighet att nå fler dimensioner i lärandet genom fostran i det sociala samspelet. 

Beteendefeedback är alltså inte bara viktigt för det sociala samspelet i sig utan skapar också 

förutsättningar för lärande i klassrummet. Ett bra socialt samspel gör eleverna mer 

samarbetsvilliga och skapar tolerans vilket ger ett gott lärandeklimat (Annerstedt 2007, s. 

151).  

 

Vidare belyser också Annerstedt (2007, s. 150f) problematiken med feedback i idrottslärarens 

klassrum, dvs. gymnastiksalen. Till skillnad från t.ex. lärare i matematik kan inte lärare i 

idrott och hälsa ta med sig situationen/uppgiften hem och bedöma den i efterhand. Det 

praktiska utförandet i gymnastiksalen eller utomhus sker ofta på kort tid och lämnar därför 

inte lika mycket utrymme för reflektion. Lärare i idrott och hälsa ska alltså inte bara besitta 

kunskap om de pedagogiska verktyg som bör nyttjas, i vårt fall feedback, utan också till en 

sådan grad av förtrogenhet att det kommer naturligt då feedback bör anslutas direkt till 

utförandet. Vidare menar Annerstedt att läraren i matematik har ett tydligt facit med vad som 

är rätt eller fel, medan läraren i idrott och hälsa dessutom måste bestämma sig för vad 

idealbilden av rörelsen ska vara, dvs. hur högt ribban ska ligga för en väl utförd rörelse. 

(Annerstedt 2007, s. 150f)  

 

Sammanfattningsvis kan vi alltså se två grenar med feedback, en med egenfeedback, dvs. 

sensomotorisk eller perception och en med tilläggsfeedback, dvs. information utifrån. För att 

öka möjligheterna för lärande bör båda finnas till hands men detta är inte helt oproblematiskt 

som Annerstedt beskriver (Annerstedt 2007, s. 150f).   
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1.3 Teorier kring lärande 

Det finns i huvudsak tre olika perspektiv när man talar om lärande, det sociokulturella-, 

behavioristiska- och konstruktivistiska perspektivet. Innehållet i detta avsnitt syftar till att 

presentera och beskriva de mest framstående dragen och de främsta förespråkarna till dessa. 

Då lärande inte är något entydigt begrepp anser vi att tolkningen av det lärande som sker, inte 

heller bör vara det. Ett underlag med alternativa perspektiv tordes därför stimulera till en mer 

nyanserad diskussion. 

1.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Den person som introducerade det sociokulturella perspektivet som lärandeteori var den 

Vitrysslandsfödde psykologen Lev Vygotskij. Det sociokulturella perspektivet grundar sig i 

att individer genom umgänge och kommunikation kan tillägna sig andra personers 

erfarenheter och kunskaper. Till detta sociokulturella perspektiv räknade Vygotskij in 

psykologiska processer på en hög och en låg nivå där den högre nivån inkluderade olika 

kognitiva verktyg för kommunikation som tal, skrift och tecknande och den lägre nivån 

inkluderade individens egen uppmärksamhet och egna minnen. På så sätt är högre 

psykologiska processer stommen i det sociokulturella perspektivet på lärande enligt Vygotskij 

eftersom det är produkten av en social aktivitet. (Bråten 1998, s. 13f) Den främste svenske 

förespråkaren för det sociokulturella perspektivet på lärande är professorn i pedagogik Roger 

Säljö och han menar i likhet med Vygotskij att kunskap, skapas, lever och görs tillgänglig i 

samspelet mellan människor för att sedan bli en del av den enskilde individen (Säljö 2014, s. 

9). Därmed är en elevs umgänge och kommunikation med läraren och andra elever en 

betydande källa till den kunskap och det lärande som bildas. Lärarens uppgift blir således att 

möjliggöra kommunikation och samarbete mellan elever för att uppnå lärande hos de enskilda 

individerna (Strandberg 2006, s. 37; Säljö 2014, s. 63-64).   

 

I Vygotskijs teori kring sociokulturellt lärande finns något som kallas den proximala 

utvecklingszonen. Med en stomme i socialt lärande där kommunikation och interaktion är av 

stor betydelse handlar den proximala utvecklingszonen om hur barn gör något med hjälp av 

en vuxen eller en kompetent kamrat innan barnet kan klarar av att göra det på egen hand och 

den proximala zonen utgörs av skillnaden mellan vad barn klarar på egen hand och vad de 

klarar med hjälp av någon annan. Vuxna (eller en kompetent kamrat) fungerar då enligt 

Vygotskij som en medierande hjälpare och mediering blir således en viktig aspekt i barns 
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utveckling (lärande). Vygoskijs syn var genom detta också att alla har potentialen att 

utvecklas om hjälpen från den vuxne anpassas efter barnets individuella förutsättningar 

(Imsen 2006, s. 316ff). Det viktigaste i detta är således är att den mindre kunniga i samspel 

med en mer kunnig får förutsättningar att utvecklas och samarbete utgör således en viktig 

aspekt i barns utveckling framåt (Bråten 1998, s. 105).       

1.3.2 Behaviorism   

Till skillnad från det sociokulturella perspektivet som hävdar att lärande sker genom 

observationer och interaktion, så har behaviorister en mer fysisk syn på lärande grundad i 

empirisk idétradition där inlärning tolkas ur konkreta och mätbara förändringar i beteendet 

eller i den fysiska förmågan. Behaviorismen som lärandeteori har sin grund i den berömde 

ryske psykologen Ivan Pavlovs arbeten. Hans mest kända experiment är gjorda med hundar 

och visar hur stimuli, skötaren kommer med hundmat, skapar en reflex, hunden börjar 

salivera, och hur hunden efter tiden vid senare försök reagerar med en liknande reaktion trots 

att skötaren kommer in i rummet utan hundmat. Av Pavlov kom detta att benämnas som 

betingade reflexer. Personen som tog betingande till nästa steg var den amerikanske 

psykologen B.F. Skinner som menar att betingelser inte enbart förekommer i situationer 

kopplade till reflexer. Skinner utgick ifrån att människor upprepar eller förändrar beteenden 

när man upplever någon form av förstärkning t.ex. i form av positiv uppmuntran, tillsägelse 

eller en konstruktiv kommentar. Skillnaden från Pavlovs experiment blir därför att man enligt 

Skinner förstärker ett beteende eller en handling som aktivt skapats av en levande individ 

istället för att låta reflexen tala. (Säljö 2014, s. 50ff)            

1.3.3 Konstruktivism 

Jämfört med behaviorismen och det sociokulturella perspektivet som har en positivistisk syn 

på lärande där kunskap är överförbart från person till person eller mellan personer menar 

konstruktivister istället att kunskap formas och skapas inom varje individ. Konstruktivistiskt 

lärande handlar därför om att personer konstruerar kunskap utefter egna erfarenheter och även 

kan rekonstruera kunskap och uppfattning efter nya erfarenheter, allt detta sker i en 

fortlöpande process. Personen som ligger bakom konstruktivismen som lärandeteori är den 

Schweiziske psykologen Jean Piaget (Imsen 2006, s. 277ff). Barn kan också lära sig saker 

tillsammans, detta är då en form av social konstruktivism (Ibid, s. 318). Konstruktivismen 

innehar då en syn där lärarens roll istället för att instruera och föra över kunskap till elever 

skall ha en stödjande roll och möjliggöra för elevers egen progression. Samtidigt är det 
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lärarens uppgift att ta reda på vad eleven själv kan och hur den uppfattar sin egen förmåga för 

att kunna möjliggöra lärande genom att ställa rätt frågor vid rätt tillfälle (Schwebel & Raph 

1975, s. 185).           

1.3.4 Diskussion kring lärandeteorier.  

En stor del av den befintliga forskningen kring feedback är av den fysiskt mätbara sorten där 

feedbacken fungerar som en form av förstärkning för att främja/framkalla ett bättre resultat. 

Detta angreppssätt på feedback är av den behavioristiska traditionen då det är ett 

kunskapsöverförande från en individ till en annan som mäts och bedöms efter en fastställd 

mall. Trots att vårt fokus inte är avsett att ligga på fysiskt mätbara resultat utan på lärares syn 

på och användande av feedback samt elevers upplevda lärande med feedback som en 

förstärkning, så är behavioristisk syn på lärande intressant som tolkningsredskap på resultatet 

från intervjuerna eftersom det kanske upplevs som ett värdefullt (förstärkande) sätt att få 

feedback på.  

 

Eftersom feedback enkelt sett är en källa till information kanske det konstruktivistiska 

perspektivet på lärande inte heller ses som så befogat när man skall tolka svar i individers syn 

på feedback. Men då konstruktivister menar att kunskap växer inom människor är det 

konstruktivistiska synsättet ändå intressant som tolkningsmetod eftersom vi har för avsikt att 

belysa elevers upplevda lärande och det är i sin tur var och ens subjektiva 

bedömningsområde.  

 

Förutom att feedback är en form av kommunikation, vilket är det sociokulturella perspektivets 

främsta kännetecken, kan man även se det som en form av mediering för att nå det som 

Vygotskij kallade proximala utvecklingszonen (Imsen 2006, s. 316f). Idrottsläraren kan då 

med feedback som verktyg till anpassad undervisning hjälpa eleven att klara saker de tidigare 

inte kunde eller trodde sig kunna. Detta är, som vi tidigare presenterat, anpassad psykologi på 

den högre nivån.  

1.4 Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer vi lyfta fram svensk och utländsk tidigare forskning inom feedback 

och formativ bedömning, där vi bland annat presenterar flera viktiga aspekter på hur feedback 

kan påverka elevers lärande.  
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1.4.1 Elever och feedback 

I en fransk-amerikansk studie med franska gymnasieelever genomförd av Nicaise et al. (2006) 

har man undersökt elevers uppfattning kring feedback från lärare i ämnet idrott (physical 

education). Utgångspunkten för studien är att läraren har en viktig roll i elevernas lärande och 

att feedback har en stor del när det kommer till att uppnå förbättrad fysisk förmåga hos elever. 

Studien har två syften, dels att undersöka om det finns några skillnader mellan könen i hur 

feedback ges men även om olika typer av feedback kan relateras till elevernas egen 

uppfattning kring sin fysiska förmåga. Studien är baserad på en enkätundersökning där 450 

elever deltog. Studiens resultat visar både på skillnad mellan könen i hur de uppfattar att 

feedback ges. Dessutom att idrottslärares användande av feedback har stor betydelse för 

flickors uppfattning av egen fysisk förmåga medan lärares feedback generellt har mindre 

betydelse för pojkars uppfattning av sin egen fysiska förmåga. (Nicaise et al. 2006) Kärnan i 

denna studie är att denna hänvisar till att det finns mycket forskning kring feedbackens 

betydelse för den fysiska prestationen men desto mindre om lärare samt elevers faktiska 

uppfattning kring ämnet. 

 

I en annan studie av Nicaise et al. (2007) undersöks skillnader i hur pojkar respektive flickors 

uppfattningar av hur idrottslärare ger ut feedback ser ut. Liksom föregående studie består 

urvalet av franskagymnasieelever, i detta fall är det 325 elever (fördelat på 122 pojkar och 

203 flickor). Metoden utgjordes av en enkät som tog 10-15 minuter att fylla i och den fylldes i 

innan lektionens start. Enkäten innehöll frågor om hur frekventa idrottslärarna var med att ge 

eleverna specifik feedback på deras insatser under idrottslektionerna. Enkäterna innehöll tolv 

olika sorters feedback om vilken eleverna på var och en av typerna fick värdera i en skala på 

1-7 hur frekventa de upplevde att läraren var med just den typen av feedback. Fem av 

feedback-typerna utgjordes av respons på gott beteende eller en god insats och resterande sju 

utgjordes av respons på en dålig (poor) insats. Enligt Nicaise et al. (2007) har tidigare studier i 

ämnet visat att pojkar generellt får mer feedback av alla typer. Resultatet i denna studie visar 

istället att flickor upplevde att de erhöll mer uppmuntran och feedback i form av teknisk 

information och att pojkar uppfattade att de fick kritik i högre grad jämfört med flickor 

(Nicaise et al. 2007). Artikelförfattarna medger att det inte går dra slutsatser huruvida det 

finns ett samband i hur relationen mellan elever och lärare kan påverka i vilken utsträckning 

lärare fördelar feedback mellan pojkar och flickor. Vad studien gör är dock att den ger oss 
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intressant information om hur olika typer av feedback används av idrottslärare, vilka är både 

uppmuntrande korrigerande feedback samt kritik (Ibid, s. 922).                

1.4.2 Feedback och individens utveckling 

I en studie av de amerikanska forskarna Wallace och Hagler (1979) undersöktes betydelsen av 

positiv feedback jämfört med konstruktiv feedback med fokus på prestationen där den senare 

handlade om att eventuella fel i själva utförandet kommenterades i syfte att motverka dessa. 

Själva testet utgjordes av ett basketbollkast mot en basketkorg med respektive testpersons 

ickedominanta hand, testpersonerna stod 3,03 meter från korgens vänstra sida och 45 grader 

utåt. Efter varje skott erhöll ena gruppen positiva kommentarer och den andra gruppen erhöll 

konkreta kommentarer rörande själva utförandet. Resultatmässigt såg det lika ut för båda 

grupperna efter de tio första kasten men därefter så förbättrades gruppen som erhöll konkreta 

kommentarer i högre utsträckning än den gruppen som enbart erhöll positiva förstärkningar. 

Denna skillnad varade fram till omgång 15 då gruppen som erhöll positiva kommentarer kom 

ikapp, därefter fortsatte gruppen som erhöll konstruktiv feedback att ånyo påvisa ett starkare 

resultat och detta gällde till testets slutomgång. (Wallace & Hagler, 1979) Med andra ord är 

konstruktiv feedback från lärare inte alltid nödvändig, men studier som denna visar att det är 

högst önskvärt för att nå en så god utvecklingskurva som möjligt.    

1.4.3 Feedback i motiverande syfte 

Att feedback har möjligheten att hjälpa utövaren i sin utveckling mot målet råder det inga 

tvivel om. Detta är dock inte den enda positiva effekten som feedback kan bidra med utan 

också genom att stärka strävan mot en ideal rörelse med hjälp av engagemang och motivation. 

Här handlar det om att jämföra sina resultat mot ett mål. personen i fråga måste alltså med 

hjälp av sina resultat bestämma sig om hen vill fortsätta sitt försök att lyckas nå sitt mål 

(Magill 2010 s. 336f). I en studie utförd av Fredenburg et al. (2001) undersöktes effekterna av 

feedback på prestation under utförandet av en koppstaplingsuppgift med fjärdeklassare. 

Deltagarna tilldelades en av fyra alternativ (a) ingen feedback, (b) positivt motiverande 

feedback, (c) uppgiftsorienterad feedback, och (d) positivt motiverande och 

uppgiftsorienterad feedback. Resultatet visade att deltagarna i motiverande-, 

uppgiftsorienterade-, och motiverande och uppgiftsorienterade behandlingsgrupperna hade 

alla en större ökning av färdighet från förtest till eftertest än behandlingsgruppen (a) ingen 

feedback gruppen. Alltså vore feedback en nyckel till elevernas positiva engagemang under 

lektionerna i idrott och hälsa. Detta samband har även observerats i övrig fysisk aktivitet. 
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Annesi (1998) genomförde en intervention på tre tennisspelare där målet var att förbereda 

dem mentalt inför tennismatcher med hjälp av mental träning i form av bland annat feedback. 

Även här visade resultaten att terapeutens feedback gav effekt och motiverade spelarna att ta 

sig an uppgiften.  

1.4.4 Formativ bedömning 

I en metastudie baserad på hundratals forskningsjournaler och artiklar har de brittiska 

forskarna Paul Black och Dylan Wiliam (1998) valt 250 journaler utifrån vilka de har 

utformat tre frågeställningar rörande formativ bedömning (framförallt i klassrumssituationer) 

som fått styra själva översynssammanfattningen. Dessa är följande: 

 Finns det bevis på att förbättrad formativ bedömning höjer elevers kunnande? 

 Finns det utrymme för förbättring? 

 Finns det utrymme för effektivisering av användandet av formativ bedömning?  

Baserat på slutsatser från över 20 olika studier, däribland Fuchs et al. (1997), kan man enligt 

Black och Wiliam (1998) hitta tydliga tecken på att formativ bedömning leder till ett 

signifikant ökat lärande hos både små barn, äldre ungdomar och allt däremellan. Flera av 

dessa studier visade också på att formativ bedömning är extra hjälpsamt för elever med olika 

former av inlärningssvårigheter och att det hjälper dem i deras utveckling framåt. Black och 

Wiliam menar att forskning påvisar att det finns utrymme till förbättring och effektivisering i 

användandet av formativ bedömning i syfte att nå lärande. De tydliggör detta påstående 

genom att presentera tre olika problemområden vilka utgörs av: effektiv inlärning, negativ 

inverkan och lärararbetet. Den första syftar till att många test främjar ytlig inlärning, att 

lärare på skolor är inkonsekventa och använder olika lärandestilar samt att kvantitet tenderar 

att gå före kvalitet. Den andra syftar till att betyg överbetonar lärandet och att högt betyg inte 

alltid är synonymt med hög grad av lärande samt att det är vanligt med uppgifter där elever 

snarare får fokus på att få högt betyg och vara bättre än andra elever än att nå maximalt 

lärande. Den tredje syftar till att feedbackens användande tenderar att tjäna ett större socialt 

syfte genom positiva kommentarer än konstruktiv feedback för att nå så hög grad av lärande 

som möjligt. (Black & Wiliam 1998) Således kan vi konstatera att formativ bedömning 

bevisligen är ett effektivt verktyg för att uppnå lärande men att det fortfarande finns utrymme 

för utveckling och förbättring i användandet av just detta sätt att återkoppla till eleverna och 

deras lärande.  
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1.4.5 Formativ bedömning i Sverige   

Magnus Levinsson (2013) har i sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete Evidens och 

existens undersökt hur lärare använder sig av evidensbaserade forskningsstrategier, närmare 

bestämt formativ bedömning. I studien ingick sex stycken en- och tvåämneslärare i både 

praktiska och estetiska ämnen (dock inga idrottslärare). Studien delades in i två faser som 

vardera bestod av tre stycken halvdagsseminarier där den första fasen, som ägde rum i januari 

2008, syftade till att behandla det huvudsakliga innehållet i formativ bedömning som 

exemplifierades med olika ytliga sätt att använda formativ bedömning som till exempel 

"portfolio" och bedömningsmatriser (Levinsson 2013, s. 73). Levinsson angav att hans roll 

under den första fasen var att hjälpa lärarna att hitta ingångar mot det kommande 

utvecklingsarbetet och tillsammans med lärarna skapa handlingsplaner för ett användande av 

formativ bedömning. Fas 2, som ägde rum i augusti 2008, bestod också av tre stycken 

halvdagsseminarier och syftade till att undersöka och utvärdera hur dessa lärare hade använt 

sig av de uppsatta handlingsplanerna. Det är utifrån dessa faser som Levinsson sedan har 

dragit sina slutsatser. Det visade sig att vissa av lärarna tidigare inte varit i kontakt med 

formativ bedömning utan förlitade sig på undervisningsstrategier som bland annat 

återkoppling samt själv- och kamratbedömning innan de tillsammans med Levinsson i 

samband med fas 1 utformade handlingsplaner. Utifrån dessa ändrade lärarna sedan sin 

undervisning eftersom de upplevde att de förstod vad formativ bedömning innebar eller att de 

förstod syftet med formativ bedömning bättre och följaktligen kunde använda det i sin 

undervisning på mer effektivt sätt. (Levinsson 2013, s. 91ff.) Levinsson kommer till 

konklusionen att det finns ett problem med evidensbaserad praktik då lärare utan kunskaper i 

det inte ser vinsten i användandet av formativ bedömning utan snarare upplever det som något 

som påtvingats från skolledningen och risken blir då att undervisningen tar en negativ riktning 

eller att lärarna stannar kvar i ett användande av mer ytliga metoder som till exempel portfolio 

och bedömningsmatriser (Levinsson 2013, s. 99). Trots att Levinssons studie endast utgår från 

sex lärare ser vi att det finns en osäkerhet hos svenska lärare i hur man kan och bör använda 

formativ bedömning för att nå lärande hos elever, är detta något som även speglar sig hos de 

lärare som deltar i vår studie?                         

1.4.6 Att leva som man lär på ett medvetet sätt 

David Pinot och Frida Lindeberg (2014) från Högskolan i Halmstad har gjort ett 

examensarbete på avancerad nivå där de fokuserade på att undersöka diskrepansen i vad 
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högstadielärare i idrott och hälsa påstod sig sända ut för sorts feedback och vad de verkligen 

gav för feedback. Undersökningsmetoden utgjordes av intervjuer för att ta reda på hur lärarna 

såg på sitt användande av feedback samt observation av lektioner för att kunna urskönja om 

det fanns en diskrepans mellan vad som sades och vad som försiggick. Resultatet visar på att 

de intervjuade idrottslärarna såg feedback som en form av återkoppling på lärande och att 

observationerna visade att beröm och tekniska instruktioner var den mest frekvent 

förekommande feedbacken. Studiens slutsats var att lärarna gav den feedback de uppgav sig 

ge. (Pinot & Lindberg 2014) Deras studie är intressant på så sätt att det ger en inblick i hur ett 

fåtal lärare uppfattar och påstår sig använda feedback i ämnet idrott och hälsa. På så sätt har 

de precis som föreliggande studie en övergripande angreppspunkt kring feedback men 

däremot skiljer deras studie på så sätt att undertecknade har för avsikt att undersöka 

feedbackens betydelse för själva lärandet ur både lärares och elevers synpunkt.  

1.5 Sammanfattande kommentarer 

Sammanfattningsvis ser vi att det finns studier på vilken feedback som fungerar i olika 

situationer, vi ser också att feedback är förespråkat av såväl Skolverket, genom formativ 

bedömning, som sakkunniga forskare inom ämnet. Vi ser också, genom Annerstedt (2007, s. 

150), att feedback används i för liten grad och/eller på fel sätt. Det vi inte ser är huruvida 

lärarna jobbar aktivt och medvetet med feedback. Vi får heller ingen bild av hur lärare och 

elever ser på feedback och om deras uppfattning överensstämmer. Studier rörande formativ 

bedömning har gett oss ett underlag att resonera mot vårt resultat i en avslutande diskussion. 

Genom att fördjupa oss i dessa frågor och tolka dem genom de lärandeteorier som tidigare 

presenterats kan vi få en djupare förståelse kring orsak såväl som verkan i nyttjandet av 

feedback som metod.  

1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet studien är att undersöka lärares och elevers syn på feedback i ämnet idrott och hälsa, 

samt om och i så fall hur denna feedback påverkar elevernas upplevda lärande.  

 

Frågeställningarna är: 

 Anser eleverna att feedback är viktigt för det upplevda lärandet i ämnet idrott och 

hälsa och hur tänker de kring detta? 

 Anser lärarna i ämnet idrott och hälsa att feedback är viktigt för utvecklingen av 

elevernas lärande och hur tänker de kring detta?  
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 Har lärarna ett medvetet användande av feedback och uppfattar elever lärarnas 

feedback som konstruktiv och utvecklande?  

 Använder lärarna formativ bedömning i sin undervisning och är det i så fall ett 

medvetet val? 

 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

Vi har för avsikt att undersöka lärare och elevers åsikter samt upplevelser kring feedback. 

Därför valdes en kvalitativ ansats med intervju som metod. Vårt beslut grundar sig i att det är 

den lämpligaste metoden för att utvinna mer nyanserande svar där både upplevelser, 

erfarenheter och intressen kan utvinnas (Hassmén & Hassmén 2008, s. 252).  

2.2 Urval 

Urvalet består av 12 elever i årskurserna fem till sex som är mellan 11-12 år samt fem 

behöriga lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa. Lärarurvalet grundar sig i en 

bekvämlighetsaspekt då det är lärare vi har bekantskap med sedan tidigare praktikkurser. De 

fyra manliga lärarna är verksamma vid två olika skolor i Nacka kommun i Stockholms län 

och den kvinnliga läraren är verksam vid en skola i Lidingö stad. Lärarna har en gemensam 

arbetslivserfarenhet på 76 år med minst 9 år vardera.  

 

Elevunderlaget utgör tre grupper á 3-5 elever från varje skola som representeras. Lärarna för 

respektive skola har hjälp till med den logistiska biten för att få fram ett representativt urval 

av elever. De fick instruktion om att välja talförda elever med intresse för den här typen av 

åtaganden. Förutom bekvämlighetsaspektens inverkan valdes även elever i detta åldersspann 

på grund av bristen på forskning av feedbacks inverkan på barn i denna ålder. Vi var dock 

införstådda med risken att barn i denna ålder inte skulle vara förtrogna med innebörden och 

betydelsen av ordet feedback och därför inleddes intervjuerna med att ge en beskrivning av 

begreppet på elevernas nivå. Samma sak gällde givetvis lärarna för att säkerställa att de 

delade samma definition och förståelse av begreppet som vi gjorde. 
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2.3 Genomförandet 

Inför intervjuerna har samtliga lärare först informerats över telefon följt av ett missivbrev 

medan eleverna kontaktades på skolan där de efter samtycke fick med sig ett missivbrev hem 

till målsman. Intervjuerna utfördes på de skolor där vederbörande var verksam för dagen, 

elever som lärare. Vid valet av plats på skolan för intervjuerna ville vi varken störas av 

omgivande brus eller de värderingar som ofta skollokaler alstrar (Hassmén & Hassmén 2008 

s. 264). Därför kom intervjuerna att genomföras i en lokal med så liten koppling till 

idrottslärarens verksamhet som möjligt. Vid själva genomförandet var vi båda närvarande 

men endast en av oss ställde intervjufrågor vid varje tillfälle. Bisittande intervjuare 

övervakade intervjuförloppet genom att följa med i de stipulerade frågeområdena. På så sätt 

minskade vi risken för att missa värdefulla kopplingar till våra forskningsfrågor. Vi valde 

också att dela antalet intervjuer lika mellan varandra. Lärarna intervjuades en och en medan 

eleverna intervjuades i grupper om 3-5 elever. 

 

Intervjufrågorna var semistrukturerade med bestämda frågeområden vilka i sin tur var 

kopplade till våra forskningsfrågor. Följdfrågor hade också formulerats men följdes inte alltid 

då samtalet ofta kom att ledas kring dessa naturligt. En av styrkorna med intervju som metod 

är att varje intervju, så till vida att den inte är helstrukturerad, blir unik (Kvale 1997, s. 82). 

Följdfrågorna stimulerade sålunda till att ge oss ett vidare perspektiv om respondentens 

upplevelser.   

2.4 Bearbetning av data 

2.4.1 Transkribering 

Samtliga intervjuer transkriberades inom 24 timmar från genomförande. Vi har använt oss av 

mjukvaran Express Scribe Transcript Software NCH Canberra Australien 2014 för att 

underlätta arbetet. Programmet tillåter oss att bestämma hastighet på vårt inspelade material 

när vi transkriberar det. Ovidkommande upprepningar och pauser som inte har någon 

betydelse för resultatet har tagits bort för att underlätta både transkribering och analys.  

2.4.2 Analys 

Uppsatsen tar sin avstamp i begreppet lärande genom feedback och detta har även fått vägleda 

oss i analysen av vår data. Med avsikt att skapa en tydligare översikt och lyfta fram det 

väsentliga i vårt resultat genomförde vi en så kallade meningskoncentration där svaret på 
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intervjufrågan koncentrerades och lyftes fram (Kvale 1997, s. 324). Detta följdes sedan av att 

vi med hjälp av begreppet lärande genom feedback  grupperade vår data efter våra 

frågeställningar. Denna kartläggning gav oss möjligheten att koppla innehållet till våra 

intervjufrågor mot våra forskningsfrågor. Vilket sedan kom att omgrupperas i fler kategorier 

för att utvinna fler dimensioner i vår teoribildning. Metoden kallas för grounded theory och är 

ett sätt att systematiskt gruppera och omgruppera företeelser, i vårt fall begreppet lärande 

genom feedback, för att få största möjliga perspektiv (Glaser & Strauss 2009, s. 105-113). På 

så sätt får vi också en möjlighet att låta våra lärandeteorier utkristalliseras i det empiriska 

material vilket studien har genererat (Ibid, s. 113ff).  

2.5 Validitet 

En god validitet uppnås först när vederbörande mäter det som ämnas mätas (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 123; Bergström & Boréus 2012, s. 41). I en kvalitativ studie med intervju 

som metod blir det därför viktigt att skapa en röd tråd mellan syfte, frågeställningar och 

intervjufrågor. Då intervjufrågorna är vårt redskap för datainsamlingen måste de besvara våra 

frågeställningar. För att detta ska bli möjligt är det viktigt att vi säkerställer att respondenten 

definierar t.ex. feedback, som vi gör. Detta löste vi genom att läsa upp den definition vi 

arbetat efter samt ge några exempel på detsamma. Här valde vi att utgå ifrån Wolters (2002) 

”Feedback utgår ifrån en iakttagelse följd av korrigering som leder till förbättring”. Denna 

definition av feedback upplevdes som mest begriplig av de vi fördjupat oss i. Först när 

definitionen var fastställd och exemplifierad fortlöpte arbetsprocessen. Det blir således en 

fråga om att tala om samma sak dvs. om att göra sig förstådd, oavsett om det är vuxna eller 

barn. För att minska risken av påverkan på svaren fick respondenterna på förhand inte se 

frågeställningarna till vår undersökning. Detta innebär att de heller inte fick möjlighet att läsa 

in sig på ämnet och därför höjs också metodens tillförlitlighet. På samma sätt kan den 

anonymitet som utlovats respondenterna också generera en god validitet i och med att de 

troligtvis svarar så sanningsenligt om möjligt. Att välja intervju som metod har dock sina 

risker, bl.a. riskerar forskaren att respondenten påverkas i sina svar av den s.k. 

intervjuareffekten samt förväntanseffekten (Hassmén & Hassmén 2008, s. 257f; Johansson & 

Svedner 2010, s. 46). Naturligtvis har dessa effekter undvikits i största möjliga mån genom 

välformulerade frågor och objektiva framföranden.   
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2.6 Reliabilitet 

Om samma studie kan genomföras två gånger och uppnår samma resultat är detta ett kvitto på 

hög reliabilitet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 136; Bergström & Boréus 2012, s. 42). Genom 

en noggrann beskrivning av forskningsproceduren säkerställer vi att denna del kan göras om 

på ett så identiskt sätt som möjligt. Det ska dock tilläggas att våra intervjufrågor är 

semistrukturerade vilket ger möjlighet för att varje samtal blir unikt och kan därför komma att 

påverka den resulterande produkten. Semistrukturerade frågor lämnar därför god bäring för ett 

fruktsamt samtal men får också riktning av samtalssituationen. Detta kan emellertid förklaras 

av att vi alla bär med oss olika erfarenheter vilket ökar sannolikheten att vi tolkar svaren 

olika. Resultatet blir ett helt unikt samtal vilket också kan leda till en helt unik bild av 

vederbörandes skildring. Valet av semistrukturerade intervjuer sänker dock studiens 

möjligheter till en identisk reproducerbarhet. Genom att presentera de citat i resultatdelen 

vilka vi baserar vår analys på undviker vi reliabilitetsproblem i denna del av studien. För att 

uppnå en så pass objektiv bild som möjligt vid transkriberingen och analysen av vår data har 

vi även låtit varje intervjuare transkribera sin egen intervju för att minimera risken för 

missförstånd. Dessa har sedan jämförts med bisittande intervjuarens anteckningar från 

intervjun. Vi valde också att göra pilotintervjuer på våra frågeformulär för att minimera risken 

för tolkningsfel och öka möjligheten för ett gott och fruktsam samtalsklimat.  Eleverna var 

utvalda av sina lärare utifrån deras förmåga att kunna uttrycka sig i ord för att lättare kunna 

uppnå en mer diskuterande intervju. På grund av deras ringa storlek kan ingen av grupperna 

ses som något generellt urval för hela vår svenska population, vilket vi heller inte gör anspråk 

på.  

2.7 Etiska aspekter 

I samband med inbokningarna av intervjuer delgavs lärarna information om syftet med 

studien, att det var frivilligt deltagande och att deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. 

I samband med själva intervjun fick respektive lärare läsa ett missivbrev (se bilaga 2) där de 

ånyo informerades om studiens syfte, att deras svar skulle behandlas konfidentiellt samt om 

deras rätt att när de helst önskade kunde avbryta sin medverkan i intervjun utan att behöva ge 

förklaring till detta. Vi berättade även att intervjun skulle komma att spelas in men att 

materialet enbart skulle användas i forskningssyfte för vår studies räkning. Eftersom eleverna 

var omyndiga gick ett missivbrev (se bilaga 3) ut till de tillfrågade elevernas målsmän om 

intervjuernas syfte, att all information skulle behandlas konfidentiellt och att eleverna precis 
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som lärarna hade rätten att avbryta intervjuerna när helst de önskade utan att behöva delge en 

förklaring till detta. Vid tillfällena för elevintervjuerna var proceduren precis som inför för 

lärarintervjuerna med den skillnaden att eleverna fick en redogörelse för feedback och dess 

eventuella nyttjande uppläst för dem. För att minska risken för eventuella tolkningsfel var 

språkbruket anpassat till deras språkliga nivå. De informerades om studiens syfte, deras skydd 

genom konfidentiell behandling av uppgifter samt deras rätt att avstå eller avbryta intervjun 

när de helst önskade utan att behöva lämna en förklaring till detta. Vi delgav eleverna att 

intervjuerna skulle komma att spelas in för att möjliggöra transkribering och att materialet 

enbart skulle tjäna syfte i vår studie, allt detta i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer 

rörande de fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet 2002)  

 

3 Resultat 

I följande avsnitt kommer vår data att presenteras utifrån fyra rubriker. Med dessa rubriker 

avser vi skapa en tydlig koppling till arbetets forskningsfrågor samt ge förutsättning för en 

intressant diskussion. Respondenterna kommer att benämnas enligt L1-L5 för lärarna och G1-

G3 för elevgrupperna. Presentationen av elevintervjuerna respektive lärarintervjuerna 

kommer följa olika mönster. Då lärarintervjuerna innehåller svar som är betydligt mer 

utvecklade kommer de svaren kunna stå för sig själva på ett annat sätt än elevintervjuerna 

som istället kommer att presenteras frågvis för respektive grupp enligt den semistrukturerade 

intervjuformen som genomfördes. I direkt följd till varje forskningsfråga som presenteras i 

resultatet kommer en koppling till lämplig lärandeteori att göras under egen rubrik.  

3.1 Elevernas upplevelse av feedback som metod för lärande 

Under denna rubrik kommer data presenteras som kan kopplas till vår första frågeställning: 

Anser eleverna att feedback är viktigt för det upplevda lärandet i ämnet idrott och hälsa och 

hur tänker de kring detta?  

På frågan: Anser ni att feedback är viktigt för ert lärande? Svarar eleverna kort men tydligt: 

Ja, det är väldigt viktigt och man lär sig lättare om man får detaljerade beskrivningar (G3). 

De andra grupperna gav kortare och enklare svar som: Ja, det är det (G1 & G2). Alla 

grupperna är sålunda, oberoende av varandra, överens om att feedback är viktigt eftersom det 
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främjar och leder till upplevt lärande. När vi frågade om eleverna trodde att de skulle klara sig 

lika bra utan feedback och kommentarer från sina lärare svarade alla tre elevgrupperna utan 

undantag nej, vilket ytterligare understryker att eleverna både uppskattar att få och anser att 

feedback är viktigt för det upplevda lärandet. Det enda problemet eleverna verkar belysa är att 

deras lärare inte alltid har tid eller möjlighet att se dem och ge dem den feedback de önskar 

eller anser sig behöva. Rörande frågan om de brukar få kommentarer eller feedback när de ska 

lära sig nya saker svarar G1: Nej, eller ja. Oftast inte. Man får gå fram och fråga. Oftast är 

han ju upptagen med någonting. En annan elevgrupp svarar: Ja, om de ser oss (G2).         

 

Eleverna har en syn på och uppfattning av feedback de får från lärare som tangerar B.F. 

Skinners teori och det behavioristiska synsättet eftersom eleverna uppfattar feedback, 

värderande och korrigerande, som en förstärkning som i sin tur påverkar beteendet (lärandet i 

detta fall) (Säljö 2014, s. 52). Vygotskijs Proximala utvecklingszon inom det sociokulturella 

perspektivet på lärande kan tänkas synliggöras genom att elevgrupperna, i frågan rörande om 

de får feedback i samband med att de lär sig nya saker, belyste problemet att lärarna inte alltid 

har tid att ge dem detta. På så vis är eleverna också medvetna om att läraren och dennes 

användande av feedback (i den medierande rollen) är nödvändig för att eleverna skall kunna 

nå utanför sin egen maximala zon. Alltså den zon som utgör området innan eleven når den 

proximala zonen (Imsen 2006, s. 317)        

3.2 Lärarnas tilltro till feedback  

Under denna rubrik kommer data presenteras som kan kopplas till vår andra frågeställning: 

Anser lärarna i ämnet idrott och hälsa att feedback är viktigt för utvecklingen av elevernas 

lärande och hur tänker de kring detta?  

 

En gemensam nämnare hos de intervjuade lärarna är att de alla anser att feedback är ett viktigt 

och användbart verktyg för att nå utveckling och lärande hos eleverna. Det är oerhört viktigt 

att eleverna hela tiden utvecklas och feedback gör att lärandet blir lät tare och framförallt 

effektivare (L1), Feedback är viktigt tycker jag, just för att de måste veta vad det är "jag" har 

gjort bra och vad det är "jag" kan förbättra" (L4). På frågan om läraren tror att feedback 

påverkar elevens lärande i positiv riktning svarar L2: Ja det tror jag, de elever som är 

mottagliga för feedback märker man en betydlig skillnad på. L3 ser flera vinster med 

användandet av feedback,  
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Jag tror att det är en positiv stimulans till både utveckling och till att bara få uppskattning  […] 

till skillnad från läsning där de själva förstår när de lärt sig läsa så är feedback ett sätt att få 

eleverna att själva förstå när de klarar av något eller gör något bra. (L3) 

 

På frågan om feedback är något som är viktigt för att nå lärande blev svaret från L5: 

"Enormt!"  efter att denne gett ett konkret exempel med en elev där denne stötte kula, gavs 

korrigerande feedback på utförandet och stöten därpå blev bättre. L5 fyller sedan i:  

 

Jag tycker att det är synd att vi i skolans värld inte är betrodda med  att spela in med film, skulle 

man kunna filma skulle dem också kunna förstå saker de inte kan greppa i ord, man kan peka 

och visa på vad det är dem skall tänka på i själva rörelsen. (L5) 

 

Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv handlar till stor del om hur personer tillägnar sig 

kunskaper genom umgänge och observation av andra. Likt elevernas uppfattningar kring 

feedback ser lärarna, förutom den uppmuntrande och motiverande vinsten med användandet 

av feedback, att feedback är ett viktigt verktyg för att nå lärande hos eleverna. Genom att 

lärarna ser feedback som ett kommunikativt verktyg för att bekräfta elevernas färdigheter 

likväl som att hjälpa eleverna till utveckling kan man se det ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Lärarna blir därför ur det perspektivet elevernas förutsättning för att nå lärande och för att så 

småningom kunna nå det området som utgör den proximala utvecklingszonen på egen hand. 

(Imsen 2006, s. 317) Utan pedagogiska hjälpmedel (vilket kan utgöras exempelvis av 

filmning) är sannolikheten stor att lärarnas feedback stannar vid att det utgör en förstärkning 

på elevens beteende eller rörelsemönster med avsikt att påverka detta till det bättre, vilket 

närmast matchar en behavioristisk syn på lärande enligt B.F. Skinners teori (Säljö 2014, s. 

50ff). På detta vis delar också lärarna den syn på direkt feedback som eleverna har.         

3.3 Lärarnas nyttjande av feedback och elevernas uppfattning om 

detsamma  

3.3.1 Lärarnas nyttjande av feedback  

Under denna rubrik kommer data som kan kopplas till den första delen, som berör lärarna, i 

den tredje frågeställningen att presenteras: Har lärarna ett medvetet användande av feedback 

och uppfattar elever lärarnas feedback som konstruktiv och utvecklande?  
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Bilden för lärarnas medvetna användande tycks bottna i vilken typ av feedback vi talar om. I 

stort sett kan vi tolka deras svar som ett medvetet användande av feedback med undantag för 

hur den tillhörande reflektionen går till. Det hör också till att feedback och ledarskapet 

anpassas efter varje specifik situation som uppstår. L3 menar att feedbacken ofta kommer 

spontant och att en reflektion inte är möjligt i det korta ögonblick som ges:  

 

Jag tänker nog inte aktivt på vad jag ger eller hur jag gör det. För mig kommer det rent spontant, 

är det bra gjort? Kanske jag gör tummen upp eller klappar den på ryggen eller att jag säger vad 

som är bra. (L3) 

 

L4 menar att det är varje unik situation som avgör feedbackens karaktär samt att fokus istället 

hamnar på att ge alla eleverna feedback, vilket vederbörande tycker är viktigt: Nej, det gör jag 

inte. Jag tänker väl mer att ge alla någon typ av feedback. Eller uppmuntra [...] det är 

situationsanpassat. L3 tycker att det är viktigt att alla får en jämlik chans till att få feedback 

på sina insatser: jag tänker på att försöka se alla och att alla skall få feedback på sin nivå. L1 

menar att det inte alltid är så lätt att veta hur man skall agera i varje situation men att det att är 

något man lär sig genom erfarenhet: man får pröva sig fram och ibland har man ju bråttom 

och så kanske man inte får till det exakt som man vill. 

 

Samtliga tillfrågade lärare uppger att de arbetar med individanpassad feedback där de tar 

hänsyn till flera olika aspekter som bland annat ålder och individuella förutsättningar. 

Kommunikationen lyfts också fram som särskilt viktig. L5 menar bland annat att det är viktigt 

att man tar hänsyn till individens kognitiva nivå: ålder är något jag tar hänsyn till, en sexa 

kan jag säga saker till som en trea kanske inte riktigt skulle förstå. L5 fortsätter sedan med att 

berätta om progressionen och utmaningen i att läsa av elevens kognitiva nivå: 

 

Sen är det ju en process att leda in dem i, att stegvis öka svårighetsgraden i det man säger. Sen 

finns det ju elever med koncentrationssvårigheter, jag har ju bland annat elever med Aspbergers 

Syndrom, där måste man verkligen tänka på vad man säger och hur man säger det. Om jag säger 

en sak kan betyda någonting helt annat för dem. (L5) 

 

L1 sätter också individen i centrum i förfarandet och talar om att ha en känsla för vilket 

tillmötesgångsätt som för stunden passar bäst:  
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Det handlar ju ofta om individen. Vilken typ av feedback som passar bäst för individen och när 

den är som mest mottaglig, det får man ju känna efter lite. Pröva sig fram. Sen tror jag det 

handlar om vilken ålder eleverna är i också, vilken typ av feedback som passar bäst. (L1) 

 

L1 fortsätter med att berätta att det är en betydlig skillnad mellan olika elever: En del är ju 

mer mottagliga än andra, vissa undrar ju saker under tiden de är aktiva, de eleverna lär sig 

snabbare också. L1 lyfter också fram kamratbedömning som ett möjligt sätt att utveckla 

elevernas kunskaper genom feedback mellan elever:  

 

Jag tror det är viktigt att tänka på vilken typ av feedback som just den här eleven helst vill ha. 

Ibland märker man genom att de frågar efter det och så vidare men jag skulle säga att man 

använder olika typer. Om man använder sig av kamratbedömning så fungerar det ju olika bra i 

olika klasser men jag tror att alla får någon vinning av det. För då måste de ju själva pröva på att 

ge feedback till varandra, vilket också kan vara nyttigt. Då kanske de märker själva också vilken 

feedback som passar dem bäst. (L1) 

 

L2 menar att relationen till eleverna och vikten av att lära känna varje elevs behov och 

förutsättningar hjälper hen att avgöra vilken form av feedback som fungerar bäst för just den 

eleven: det skiljer sig åt jättemycket, när man lär känna eleverna så lär man sig också vilket 

sätt man skall göra det på. L3 bekräftar att relationen är ett hjälpmedel i avgörandet för vilken 

feedback som fungerar bäst för just den individen: ... eftersom att jag känner eleverna så pass 

bra. L5 menar att relationen också är avgörande för vilken sorts feedback som välkomnas av 

mottagaren:  

 

Och när du använder den typen av tecken (visar tummen upp) då har du en relation, innan dess 

är det är ju bara löjligt. Man blir ju lite förlöjligad om man är nu i en grupp om man står och 

visar tummen liksom och såhär, men om man har en relation och har kommit så långt då är det 

naturligt. (L5) 

 

L3 berättar om att kunskaper om och relationen med eleverna också påverkar besluten om 

vilken feedback du kan ge eleven och vad som kan tänkas upplevas som lämpligt av eleven 

själv, att alla elever kanske inte klarar fysiska närmanden från läraren:  
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[---] men en del elever kan vara så att man bara lägger en hand på ryggen, en del klarar inte av 

att man tar på dem. Då måste man tänka på att prata om någonting annat, en del kanske jag 

måste närma mig genom att jag pratar om något de gillar och att man genom det kan få en 

feedback i rätt riktning så att man vet att man kan beröra dem på det sättet. Så det är både fysisk 

kontakt men även verbalt och sen att jag vet vilka som är mer eller mindre verbala eller hur man 

nu skulle kunna göra, ett barn som till exempel står i handstående en del kan man inte ta på och 

då måste jag kanske ta på ett annat barn på för att visa ”såhär tänker jag när jag ser dig” som ett 

exempel. (L3) 

 

Lärarna försöker också, på ett medvetet sätt, sprida positiv feedback. Jo, medvetet kan det ju 

vara när man tänker på att sprida positiv feedback (L2). L5 menar också att feedback genom 

beröm kan bidra med motivation till eleverna:  

 

Min stora käpphäst är beröm, det är en stor del av feedback faktiskt, att man talar om att det var 

bra. [...] Det lyfter mer än någonting annat, först gäller det att få ett specifikt självförtroende, det 

generella är stort men det specifika är det vi gör på idrotten. (L5) 

 

Lärarna ger också uttryck för korrigerande feedback, ofta i samband med positiva 

kommentarer, som en favorit då den konstruktivt belyser vad eleverna kan och bör göra för att 

fortsätta utvecklas i rörelsen. Den korrigerande, den kommer ju i samband, alltså den kommer 

kanske inte helt själv utan den kommer ju med positiv feedback (L2). L2 menar alltså att den 

korrigerande feedbacken passar bra tillsammans med positivt förstärkande feedback och detta 

är hen inte ensam om. L5 jobbar ofta med frågan vad kan jag göra för att bli bättre? Dels för 

att undvika negativ energi men också för att det i sin tur ger eleverna tillfälle att vara 

självkritiska, konstruktiva och medvetna om sin egen progression:  

 

Ja, ett annat exempel är att ”varför gjorde jag det här felet?" (e lev tänker högt för sig själv) då 

brukar jag säga, ”vad bra, då vet du vad du inte skall göra nästa gång [...] allting går ut på att 

hitta något som för dem framåt, inte någonting som får dem att fundera på vad som gick fel, 

definitivt inte. Sen kan jag växla väldigt mycket, jag hade en elev idag som hade lite problem 

med tekniken i kula och förbättrades inte så jag berömde och gav feedback: ”härligt teknik 

försök få lite höjd på kulan nästa gång” och så står jag en bit bort och ser att den här eleven få 

till en kanonstöt, då var det den liksom (visar knuten näve) härligt, då passar det in för då har jag 

redan varit inne och fört och haft ett samtal och visat att jag såg och visat att dem är sedda och 

bekräftar dem. (L5) 
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L5 ger på detta sätt positiv förstärkning genom icke-verbal feedback och menar att detta 

fungerar minst lika bra under förutsättning att man varit i kontakt med eleven innan. L4 påstår 

sig också ge korrigerande feedback och på frågan Använder du dig av feedback dagligen i ditt 

arbete? svarar hen: Ja, det tycker jag att jag gör, sen kan det vara olika former av feedback. 

[...] Jag tycker att det är viktigt att ge beröm men också att säga vad det är som var så bra. 

L4 berättar genom detta konkret hur dennes medvetna användande av feedback ser ut. L4 tar 

också upp svårigheten i att hinna med att ge alla elever feedback under samma lektion:  

 

Det är svårt att hinna med hela klassen och ge feedbacken en lektion. Jag försöker att plocka ut 

så att det inte är samma personer hela tiden. Sen kan det ju  vara dem som är snackiga och lite 

stökiga, de får ju ofta, negativa feedbacken om man säger så. (L4) 

 

Detta är något en annan lärare också känner igen sig i och berättar att tidsbristen leder till att 

feedbacken inte alltid blir så utförlig  

 

Nej, man får pröva sig fram och ibland har man ju bråttom och så kanske man inte får till det 

exakt som man vill. Tid är ju det vi saknar oftast. Man får ju vara väldigt kort i feedbacken för 

att hinna med så många som möjligt (L1).  

 

Lärarnas svar pekar också på en stark tilltro till feedback som metod för elevernas utveckling 

och lärande: Det är oerhört viktigt att eleverna hela tiden utvecklas och feedback gör att 

lärandet blir lättare och framförallt effektivare (L1), detta understryker ytterligare ett 

medvetet användande av feedback. L2 säger: Det är absolut medvetet. L1 förstärker med och 

berättar varför feedback är ett så bra verktyg: Därför att jag tror att det är oerhört viktigt att 

man hela tiden utvecklas och feedback gör att lärandet blir lättare och framförallt effektivare. 

 

Lärarna påstår sig ha ett medvetet användande av feedback till den grad att de anpassar den 

till situationer och individer. Spontanitet är också ett ord som kommer upp när lärarna talar 

om sitt användande av feedback, men denna spontanitet verkar grunda sig i den mångåriga 

erfarenhet i yrket som dessa lärare besitter. Således gestaltas ett undermedvetet 

situationsanpassat användande av feedback. Intervjufrågan som rör denna frågeställning (se 

bilaga 4) föregås av en beskrivning av olika former av direkt feedback. Alla dessa former av 

tilläggsfeedback, värderande som korrigerande, är en betingelse som fungerar som en 
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förstärkning på ett beteende eller en rörelse. Därför tangerar dessa former av feedback 

sannolikt ett behavioristiskt lärandeteoretiskt synsätt på elevers lärande, eftersom det handlar 

om hur lärare genom feedback överför eller möjliggör progression hos eleverna.  

3.3.2 Elevernas uppfattning om lärarnas feedback  

Under denna rubrik kommer data presenteras som kan kopplas till andra delen som berör 

eleverna i vår tredje frågeställning: Har lärarna ett medvetet användande av feedback och 

uppfattar elever lärarnas feedback som konstruktiv och utvecklande? 

 

På frågan när ni lär er nya saker på lektionerna i idrott, händer det att ni får kommentarer 

som feedback? svarar G3: Ibland [...] vår lärare har filmat oss i slow motion så att vi kan 

prata om det och vi kan se vad vi gjort bra och vad vi kan förbättra. Elevgruppen lyfter fram 

detta som ett konkret och målande arbetssätt som läraren använder inom vissa discipliner i 

idrottsundervisningen för att skapa en möjlighet för eleverna att tillsammans med läraren ge 

sig själva feedback på en utförd rörelse. Vad gäller nyttjandet av konstruktiv feedback svarar 

G2: Ibland säger han att man skall träna på det och det, typ sträck på armarna och det är bra 

så att man kan bli bättre. Eleverna lyfter fram det som något de uppskattar att läraren gör och 

att de känner att de utvecklas och lär sig mer. Att de kan exemplifiera tyder också på att de 

uppfattar feedbacken som konstruktiv och medveten från lärarens sida. G3 berättade att de 

brukar få mer detaljerade kommentarer när de utfört en rörelse och det gällde både saker som 

de fick höra att de gjort bra och vad de kunde göra för att det skulle bli bättre. På frågan hur 

det känns att få detaljerade kommentarer på sina rörelser svarade de: Det är bra för då lär 

man sig. Ja, det tycker jag också. G3 lyfter också att konstruktiva kommentarer är mer 

utvecklande än enbart positiva kommentarer, det är bättre att få kommentarerna om man ska 

veta vad man ska förändra. Annars vet man liksom inte om det är bättre nästa gång eller bara 

bra. 

Alla tre elevgrupperna exemplifierar hur, eller att, deras lärare i olika sammanhang ger dem 

konstruktiv feedback, ofta i samband med positiva tilläggsord och menar på att det är 

någonting de föredrar att få. De uppfattar också att detta är någonting som driver dem framåt i 

deras färdighetsutveckling. 

 

Jämfört med första frågeställningen som riktar in sig på elevernas upplevelse av vad de lär sig 

handlar denna mer om hur de uppfattar kommunikationen mellan elev och lärare när feedback 
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förekommer. G1 delgav ett konkret exempel i hur läraren använder filminspelning och 

inkluderar eleverna att tillsammans med läraren göra en bedömning av sig själv. Detta är ett 

exempel på hur läraren hjälper och inkluderar eleven i sitt eget lärande genom ett 

konstruktivistiskt perspektiv när läraren ställer frågor om elevens rörelse och eleven får 

utifrån sin egen förståelse och tillsammans med läraren svara på hur eleven kan utveckla sin 

rörelse och därmed sin färdighet eller kunskap (Schwebel & Raph 1975, s. 185). De andra två 

gruppernas exemplifieringar av sina lärares användande av konstruktiv och utvecklande 

feedback tangerar en mer behavioristisk syn på lärande eftersom de framförallt hänvisar den 

konstruktiva feedbacken som en förstärkning på en rörelse då läraren är specifik med vad i 

rörelsen som var bra och vad det är som behöver förändras eller korrigeras för att förändring 

(förbättring) skall uppnås.        

3.4 Lärarnas tilltro och användande av formativ bedömning 

Under denna rubrik kommer data presenteras som kan kopplas till vår fjärde frågeställning: 

Använder lärarna formativ bedömning i sin undervisning och är det i så fall ett medvetet val? 

 

Samtliga tillfrågade lärare anser sig använda formativ bedömning på ett medvetet sätt. På 

frågan Är formativ bedömning som metod för lärande ett medvetet val svarade de enligt 

följande: L1: ja, definitivt, L2: Ja, L3: Ja, för att kunskapskraven ska bli synliga och att de 

förstår varför de har idrott och hälsa, L4: Ja, i den möjligaste mån det går, L5: Ja. L2 

uttrycker också en tydlig implementering, som ett krav från skolledningen, av formativ 

bedömning som arbetsmetod: Ja, alltså vi har ju marinerats ganska hårt med det. Detta kan 

förklara nyttjandet av formativ bedömning som ett resultat av en genomförd implementering 

av metoden. L2 ser också särskilda vinster med formativ bedömning men trycker på att det är 

viktigt att få varje elev att förstå:  

 

Det är bra för att eleverna har koll på hur de ligger till och vad de ska göra för att nå nästa steg. 

Så att det blir ganska tydligt när man har två ämnen också. Med mitt andra ämne till exempel 

[...] men jag tycker att det är bra och helt rätt, så ska vi jobba tycker jag. Sen måste man ju vara 

tydlig och jobba med det och lära sig det för att hitta rätt sätt och få eleverna att förstå exakt vad 

det är de ska göra på individplan. (L2) 

 



28 

 

Lärarna exemplifierar också svårigheter med dokumenterandet av formativ bedömning och 

säkerhetsaspekten av att inte ha samma översikt i lektionssalen. De efterlyser också ett 

verktyg för att enklare kunna följa upp och rapportera med.  

 

Det är ju jättesvårt i ett ögonblick. Det är ju rörelser som är över på en och en halv sekund iblan d 

i idrott. Och sker den där rörelsen på 25 olika ställen samtidigt då är det svårt att formativt 

bedöma alla. Eller att bedöma alla över huvud taget. Det får man ju rikta in sig på och antingen 

filma eller verkligen stå och titta. Svårigheten som idrottslärare tycker jag är att dels så har man 

en säkerhetsaspekt som man hela tiden måste tänka på och dels så är det snabba korta rörelser 

som ska bedömas. Dessa kanske inte kommer tillbaka på den lektionen, utan det kommer först i 

nästa moment, eller gången efter det. (L4) 

 

Likväl som lärarna efterfrågar enklare sätt att dokumentera och presentera elevens utveckling 

ser de också vikten av att hålla övriga elever självgående när eleverna på individnivå delges 

formativ bedömning:  

 

Den formativa bedömningen ingår ju in i den här delen av feedback. Att hitta former för hur vi 

jobbar med formativ bedömning, det här med filmning och kamratbedömning och sådär. Det är 

ju jättesvårt att få till det inom ett idrottspass, men ambitionen är ju att försöka med 

datorhjälpmedel eller iPads och filma. Eleverna kan sedan själva sitta och titta på sin film. Sen 

kommer förslagen på förbättring och då kan man diskutera med eleven men det kräver ju ganska 

mycket tid att som idrottslärare att sitta med eleverna vilket också kräver et t upplägg där övriga 

är självgående. (L4)  

 

Samtidigt menar hen att feedback inom formativ bedömning skiljer sig från feedback utan 

formativ bedömning: Men i formativ bedömning ligger ju feedback. [---] feedback behöver ju 

inte dokumenteras på det sättet om man jämför med en bedömningssituation. Hen trycker 

också på betydelsen av att dessa blir åtkomliga för eleverna annars tappar lärarna 

feedbackmomentet och den formativa bedömning riskerar då att bara bli ytterligare ett sätt att 

dokumentera elevernas framgång: Vi kan ju ha bedömningen med hur mycket matriser som 

helst i iPaden eller i våra pärmar, men vi måste också nå ut med det till eleverna. L5 önskar 

också ett enklare sätt att dokumentera formativ bedömning. Hen menar att en dokumentation 

som görs i efterhand inte håller tillräckligt god kvalitét och är därför inte heller rättvis mot 

eleverna. I dagsläget tvingas de därför till att ge ut teoretiska uppgifter för att balansera 

bedömningen:  
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[---] och det kan du inte se om du ständigt skall dokumentera allting och att sätta sig i efterhand 

och dokumentera 25 elever är inte schysst mot eleverna heller. Så det behövs ju en mall. [---] 

idrottsämnet är i mångt och mycket ett praktiskt ämne och det skall ju också visas via förmågor 

praktiskt och då skall inte den teoretiska delen inte vara ett så stort inslag, men vi väljer ändå en 

del skriftliga teoretiska uppgifter där den inte är nödvändig i pedagogiskt syfte, eftersom vi har 

svårt att göra rättvis bedömning på annat sätt. Vi har inte hittat ett bättre syst em, film skulle vara 

det. (L5) 

 

L1, som använt filmning i undervisning sedan tidigare, framställer metoden som effektiv. Hen 

föredrar också metoden före andra i den formativa bedömningen. Jag föredrar att använda 

appen med videoinspelning, för den är övertydlig. [...] alla har olika har typer av feedback 

som passar, den här tror jag passar alla. (L1) De tillfrågade lärarna menar också att formativ 

bedömning skiljer sig mellan skolans ämnen i förfarandet men att det också kan komma 

naturligt om arbetssättet tillåter det. 

 

Det funkar ju ganska bra vid t.ex. en orienteringsbana, den är ju klockren. Där de kommer 

tillbaka i olika omgångar. [...] Då kan man sätta sig med dem. Hur gick det? Man kan ta lite 

karttecken. Hur tänkte ni mellan dessa två kontrollerna? Så man får en liten typ av diskussion 

(L4).  

 

L4 tar de tillfällen som ges till sitt förfogande att återkoppla med olika typer av feedback samt 

låta eleven fördjupa sina kunskaper genom diskussion. L5 lyfter också ett liknande exempel 

inom orienteringen med ett tillägg att också låta eleven eller läraren anteckna det. Här får 

eleven en egen möjlighet till att dokumentera sina motgångar så väl som motgångar. Den 

formativa bedömningen har på så sätt gått från att endast ligga i lärarens åtaganden till även 

elevens.  

 

Låt säga att du springer en orienteringsrunda och sen så kommer man i mål och man har missat 

ett antal kontroller men när vi sitter med kartan så kommer eleven på ”ja, jag skulle ju faktiskt 

har sprungit i den här stigkorsningen eller jag skulle ha tagit det lite  lugnt och passat kartan, jag 

borde ha tagit det lugnare” ja då skriver vi ned det. Alltså sådana saker som de berättar i 

efterhand, plocka upp det där pappret nästa gång de kommer och titta på det inför rundan och ha 

det som ledstjärna inför rundan, det tycker jag är ett bra system. (L5) 
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Formativ bedömning är således en känd metod för lärarna men de uttrycker också avsaknaden 

av resurser för att kunna utveckla sitt arbete. På frågan: Det låter som att om du hade fler eller 

större resurser skulle du vilja arbeta mer med det? svarar L4: Ja, absolut.  

 

Formativ bedömning som feedback lyfts fram som en väl beprövad och väl fungerande metod 

av våra respondenter. Vi får också en bild av att vissa av lärarna saknar tillgång till verktyg 

som bland annat filmning för att verkligen kunna nyttja formativ bedömning fullt ut. Precis 

som föregående (punkt 3.3) när filmning kom på tal påvisade vi att det är ett arbetssätt som en 

av lärarna använder som eleverna i sin tur uppfattar som konstruktivt samtidigt som det 

involverar dem i sitt eget lärande på ett möjligt konstruktivistiskt sätt. Formativ bedömning 

som arbetssätt har syftet att föra eleverna framåt i deras utveckling samtidigt blir det inte 

samma typ av direkt feedback som leder till förstärkning (enligt den behavioristiska 

principen) som vi talade om i föregående avsnitt eftersom eleverna blir mer involverade och 

får en större förståelse för sitt eget lärande och sin egen progression. 

 

Den konstruktivistiska idén med lärandet som Schwebel och Raph (1975, s. 185) lyfter fram 

är att det är lärarens ansvar att ta reda på vad eleven kan och hur den uppfattar sin egen 

kunskap. I anknytning till detta lyfter exempelvis L4 och L5 fram hur de arbetar med formativ 

bedömning i momentet orientering där eleverna själva får göra en bedömning av hur de ligger 

till och vad de behöver tänka på till nästa gång. Således hjälper lärarna (precis som 

möjligheterna med filmning av eleverna ger upphov till) eleverna att utifrån sina egna 

kunskaper och färdigheter göra en lägesbedömning och en värdering av vad som skall ske 

eller vad de ska tänka på för att utveckling skall kunna uppnås.          

 

4 Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka lärares och elevers syn på feedback i ämnet idrott 

och hälsa, samt om och i så fall hur denna feedback påverkar deras upplevda lärande. Detta 

skedde utifrån följande frågeställningar; Anser eleverna att feedback är viktigt för det 

upplevda lärandet i ämnet idrott och hälsa och hur tänker de kring detta? Anser lärarna i 

ämnet idrott och hälsa att feedback är viktigt för utvecklingen av elevernas lärande och hur 

tänker de kring detta? Har lärarna ett medvetet användande av feedback och uppfattar elever 

lärarnas feedback som konstruktiv och utvecklande? Använder lärarna formativ bedömning i 
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sin undervisning och är det i så fall ett medvetet val? Dispositionen i diskussionsavsnittet 

följer tre kategorier vilka är följande: Feedbackens betydelse för lärandet, lärarnas 

användande av feedback samt formativ bedömning och dess betydelse för lärandet. Därefter 

tillkommer slutsats, metoddiskussion och förslag på fortsatt forskning inom ämnet.  

4.1 Feedbackens betydelse för lärandet.  

Studiens huvudfynd visar att de intervjuade lärarna ser feedback som ett viktigt och effektivt 

verktyg för att nå lärande hos elever samtidigt som de intervjuade eleverna upplever att 

feedback från lärarna är något som för dem framåt i deras kunskaps- och färdighetsutveckling. 

I våra bakgrundsstudier fann vi ingen tidigare forskning som undersökt lärare och elevers 

subjektiva inställning och upplevelse av feedbackens betydelse för lärandet. De studier vi 

fann ämnade undersöka hur lärare beskrev sitt användande av feedback (Pinot & Lideberg 

2014), hur könsskillnader påverkar feedbackens betydelse för uppfattningen av den egna 

fysisk förmåga (Nicaise et al. 2006) och vilken typ av feedback pojkar respektive flickor 

uppfattade att de fick av sina idrottslärare (Nicaise et al. 2007). 

 

Vad som däremot finns är ett stort urval av studier som empiriskt mäter feedbackens 

betydelse på fysiska prestationer, där flera stycken visar att värderande (framförallt positiv) 

och konstruktiv feedback har en positiv inverkan på det faktiska lärandet och det fortsatta 

resultatet (Wallace & Hagler 1979; Fredenburg et al. 2001; Annesi 1998). Fynden i vår studie 

bekräftar dessa resultat då de visar att feedback även upplevs ha en positiv inverkan på 

elevers lärande dessutom uppfattar även alla fem intervjuade lärare, precis som forskningen 

visar, att feedback är ett viktigt och effektivt verktyg för att nå lärande hos eleverna. Trots att 

feedback kan ges på många olika sätt är den generella uppfattningen hos intervjuade lärare 

och elever att feedbacken under skolidrotten utgörs av uppmuntrande kommentarer och 

specifika korrigeringar. Synen på feedback närmar sig därför, som vi konstaterade i den 

teoretiska diskussionen i anknytning till resultatredovisningen, en behavioristisk linje där 

feedbacken fungerar som ett stimuli med avsikt att förstärka eller förändra. Om eleven gör 

något bra får den beröm och specifika kommentarer om vad som var bra. Om eleven gör 

något med brister eller liknande får den beröm med fokus på ett gott försök och kommentarer 

om vad som behöver korrigeras för att det skall fungera bättre nästa gång. Kombinationen av 

positiv korrigerande feedback påpekade flera av lärarna och eleverna vara den synnerligen 

mest effektiva och uppskattade varianten.    
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4.2 Lärarnas användande av feedback och elevernas uppfattning av 

detsamma 

De intervjuade lärarna påstod sig ha ett mer eller mindre medvetet användande av feedback då 

det ofta var anpassat och beroende av den stundande situationen. Alla lärarna påstod sig 

anpassa sitt användande av feedback med hänsyn till elevers personliga och åldersmässiga 

förutsättningar. Det är också just detta som är en av fördelarna med feedback som metod för 

att nå lärande menar Sidentop & Tannehill (2000, s. 9). Förutom feedbackens direkta funktion 

att hjälpa elever att nå längre genom till exempel korrigering så framför flera av lärarna att 

beröm är viktigt för att motivera och stärka elevernas tro på sig själva och få dem att se 

vinsten i att göra ytterligare försök. Lärarnas nyttjande av feedback speglar sig också i att 

eleverna uppfattar det som medvetet, konstruktivt samt kunskaps- och färdighetsutvecklande. 

 

Att eleverna uppskattar feedback syns också i deras redogörelse, där de beskriver att lärarna 

ibland tyvärr kan ha svårt att se och återkoppla till alla elever i alla de situationer de själva 

skulle önska. Nicaise et al. (2007) lyfter i sin undersökning fram att flickor erhåller positiv 

och tekniskt korrigerande feedback i större utsträckning än pojkar, som i sin tur upplevde att 

de erhåller fler kritiska kommentarer från idrottslärarna. Kort kan vi ändå konstatera att vår 

lilla undersökning inte ger något sken av att någon elev eller elevgrupp angav sig uppleva att 

negativ kritik förekom i större utsträckning än positiv konstruktiv feedback och därför ger vår 

studie bara ett delvis stöd för deras studie.  

4.3 Formativ bedömning 

Alla intervjuade lärare påstod sig använda formativ bedömning i sin undervisning och att 

detta var ett medvetet val både för att de alla ansåg att det är en bra metod samtidigt som det i 

vissa fall även var ett krav eller önskemål från skolledningen. Levinsson (2013) kom i sin 

avhandling till konklusionen att lärare utan kunskaper i formativ bedömning inte ser vinsten i 

att använda denna metod och således undviker den till förmån för mindre effektiva och mer 

ytliga bedömningsmetoder. Alla fem intervjuade lärare i vår studie ansåg sig trygga i 

användandet av formativ bedömning och hade ett förtroende för detta som bedömningsmetod. 

Vissa av de intervjuade lärarna efterlyser dock att de saknade möjligheter och resurser att fullt 

ut utnyttja formativ bedömning och de efterlyste bland annat möjligheten att filma elevernas 

framfart och progressioner för att ha detta som bedömningsunderlag och för att ytterligare 

kunna involvera eleverna i sitt eget lärande. De intervjuade idrottslärarna belyste också att 
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man till skillnad från lärare i teoretiska ämnen, som svart på vitt kan använda skriftliga prov 

som underlag för betyg och bedömning, inte har samma möjlighet till att bedöma elevers 

framgångar. Förutom videoinspelning är andra metoder och arbetssätt som kan underlätta 

idrottslärarens bedömning genom underlag således med stor sannolikhet välkommet hos 

idrottslärarna.   

  

Black och Wiliam (1998) framlägger främst den empiriska aspekten med formativ 

bedömning, att det är något som främjar elevers lärande. Att formativ bedömning skulle vara 

en effektiv metod för att underlätta lärande hos elever är också en uppfattning som våra 

respondenter sympatiserar med. Vidare lyfter Black och Wiliam (1998) fram tre problem med 

formativ bedömning och nämner risker som ytlig inlärning, betygshets från elevernas sida och 

att feedback tenderar att landa på en tonvikt av att tjäna ett socialt syfte istället för lärande. 

Dessa risker kommer en lärare alltid att behöva brottas med, men om man belyser de fördelar 

med formativ bedömning som de intervjuade lärarna i flera olika exempel gör kan man i 

mångt och mycket gardera sig mot detta. Genom att hålla själva lärandet i fokus använder de 

intervjuade lärarna formativ bedömning som ett sätt att hjälpa eleven att förstå vart i 

progressionen de ligger, vad de behöver tänka på för att utvecklas och hur detta kan tänkas 

ske. De gör detta extra tydligt genom att involvera eleverna i sitt eget lärande och på så sätt 

hålla dem förtrogna med vad som är bra och vad som behöver trimmas genom att hela tiden 

ge dem konstruktiv feedback tillsammans med positiva kommentarer.  

4.4 Feedback och lärandemiljöers betydelse för lärandet  

Denna studie visar att intervjuade lärare och elever är överens om att feedback är viktigt för 

att nå lärande. Lärarna påstår sig ha ett medvetet, individ-, och situationsanpassat användande 

av feedback och detta speglar sig i att eleverna uppfattar lärarnas arbete med feedback som 

konstruktivt, uppmuntrande och utvecklande. Lärarna känner sig trygga i användandet av 

formativ bedömning och litar på metodens funktionalitet, men de efterlyser resurser för att 

kunna använda formativ bedömning i ökad utsträckning. I studien har vi kopplat elevers 

uppfattning och lärarnas användande av feedback mot lärandeteorier och när man utgår från 

att feedback är något som ges av lärare och tas emot av elever så blir det lätt en enkelriktad 

kommunikation där läraren är den som också för över kunskap till eleverna. Därför har 

tendenserna lutat mycket mot att feedback i denna form tangerar ett behavioristiskt perspektiv 

på lärande.  
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Konsekvenserna av detta lämnar oss vid att feedback i formerna positiv och konstruktiv är 

något som en lärare i stor utsträckning bör kunna förhålla sig till målet att kunna motivera 

eleverna och styra deras utveckling framåt skall nås. Samtidigt är det självklart att elevers 

lärande inte enbart kopplas till instruktioner och feedback som ges av deras lärare utan det 

gäller även en lärare har i beaktning att elever även lär sig vid andra sammanhang och i olika 

sorters miljöer. Säljö (2014, s. 12) menar att lärande inte kan avgränsas till en bestämd teknik 

eller metod och påpekar samtidigt man inom skolvärlden ändå tenderar att göra det. Därför 

bör en lärare, precis som principen "att man klär sig efter väder", kunna anpassa vilket lärande 

möjliggörs vid olika lektioner efter vad som passar bäst för situationen. Vissa gånger kanske 

läraren får gå in och styra mer med feedback och instruktioner och andra gånger får läraren 

lita till elevernas egen förmåga att påverka sitt eget lärande, både ur det individuella 

perspektivet men även i samspel och samarbete med andra elever. Det senare argumenterar 

Säljö för då han menar att kunskap är något som lever i det sociala samspelet mellan 

människor innan det blir en del av den enskilde individens kunskaper (Säljö 2014, s. 9).  

 

Lärarens uppgift blir då, förutom att lita till elevers naturliga förmåga att lära av varandra, att 

möjliggöra samarbetssituationer för att maximera effekter av lärande även ur ett 

sociokulturellt och konstruktivistiskt perspektiv. Då en idrottslärares yrkesroll förutsätter 

kunskaper och färdigheter inom ämnet bör detta ses som vedertagna egenskaper hos en 

utbildad lärare. Med denna förutsättning klarlagd och att lärare främst förmedlar kunskap och 

lärande genom feedback och instruktioner är det istället viktigt att studera hur lärare kan 

möjliggöra lärande hos elever utan att själv aktivt gå in och styra. Elevers lärande kan då 

bland annat möjliggöras om läraren medvetet eller omedvetet utgår från att nyttja Vygotskijs 

teorier om den proximala utvecklingszonen inom det sociokulturella perspektivet på lärande. 

Lärarens uppgift är då att ha kännedom om sina elever för att möjliggöra ovan nämnda 

samarbete genom att para ihop kompetenta elever med elever som inom specifikt område 

behöver hjälp för att utvecklas. Den kunnige eleven hjälper då den mindre kunnige att nå den 

proximala utvecklingszonen och målet blir sedan att den senare skall nå utveckling till den 

grad som utgörs av den proximala utvecklingszonen på egen hand. Precis som Säljö (2014, s. 

12) påpekar så sker lärande i en rad olika sammanhang varje dag och lärarens uppgift utgörs 

till stor del även av att skapa en stimulerande miljö som stimulerar till nyfikenhet och får 
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elever att vilja och våga lära sig nya saker varje dag. Detta är helt i enlighet med vad 

läroplanen föreskriver (Skolverket 2011, s. 7).     

  

Det som vår studie bidrar med är att den tillsammans med tidigare forskning framhäver 

feedback som ett viktigt och väl användbart verktyg. Feedback är något som både kan och bör 

anpassas till enskilda elevers individuella nivå, detta tydliggörs också av att användandet av 

feedback kan hållas flexibelt. Just flexibiliteten gör att feedback kan användas i olika 

lärandemiljöer, inomhus som utomhus, det kan ges på individuell-, par-, eller gruppnivå och 

så länge det är konstruktivt med positiva inslag uppskattas det också av eleverna själva. 

Feedback måste inte se ut på ett speciellt sätt, det måste inte följa förutbestämda matriser och 

det främjar en spontan sida hos både lärare och elever. Feedback är emellertid inte någon 

lösning på de stora gåtorna om lärande, men det underlättar den krokiga vägen dit. Och detta 

är något vi tar med oss till vår kommande yrkesroll som lärare i ämnet idrott och hälsa. 

4.5 Metoddiskussion 

Då studien syftade till att undersöka det upplevda lärandet ansåg vi att intervjuer var ett bra 

verktyg eftersom det möjliggör för ett vidare perspektiv genom mer nyanserade svar. En 

kvantitativ metod hade troligtvis inte möjliggjort för lika uttömmande svar. Vi ställer oss dock 

delvis kritiska till nyttjandet av semistrukturerade frågor till vår delvis unga målgrupp av 

elever. Gruppintervjuerna gav oss en god datamängd men tillförde också viss problematik vid 

att låta samtliga elever bli hörda. Fördelen med semistrukturerade frågor under 

lärarintervjuerna var att vi kunde få uttömmande svar och lärarna kunde svara fritt utifrån hur 

de tolkade våra frågor. Givetvis kan denna intervjuform också leda till att diskussionen 

riskerar att helt frångå det tilltänkta ämnet men detta är inget som på något sätt påverkat 

resultatet då vi endast nyttjat svar från intervjuerna som rört vårt undersökningsområde. 

Genom vårt användande av grounded theory och teoretiska förklaringsmodeller har vi kunnat 

förhålla oss systematiska i arbetsprocessen. Risken är annars stor att analysen skulle komma 

att bottna i våra egna förutfattade meningar samt individuella bakgrunder och erfarenheter 

(Kvale 1997, s. 324f).  

 

Elevintervjuerna genomfördes i grupp och detta kan ha kommit att påverka deras utsagor. 

Som tidigare nämnt under punkt 2.2 Urval valde vi att ta hjälp av de verksamma lärarna på 

elevernas skolor. Urvalet blev på så sätt inte helt randomiserat. Detta upplevdes emellertid 
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vara till vår fördel då eleverna tycktes vara trygga i sin sammansättning och gjorde ett bra 

jobb som respondenter trots sin ringa ålder. Det vi dock ställer oss kritiska till är hur våra 

instruktioner vid urvalet kan ha kommit att påverka resultatet och hur detta speglar en 

eventuell jämförelse mot ett randomiserat urval.  

4.6 Vidare forskning inom ämnet 

Den elevmässiga urvalsgruppen valdes utifrån två olika kriterier, dels var det ett 

bekvämlighetsperspektiv och dels handlade det om att vi inte funnit några studier som 

undersöker feedbackens betydelse hos yngre elever. Baksidan av detta mynt är att dessa 

elever inte visat sig så talföra och därför har möjligheten till en större diskussion uteblivit. 

Vårt förslag till vidare forskning är att bredda urvalsgruppen på både lärar- och elevsidan 

samt gå upp ett snäpp på elevgruppen i ålder och genomföra detta på åtminstone 14-15 

åringar. Eftersträvansvärt vore också att kunna dra generella slutsatser för en större 

population, men för att detta skulle vara möjligt krävs en påtaglig ökning av såväl intervjuer 

som respondenter. Dessa bör också väljas genom en randomiserat process. Det skulle också 

vara intressant att genomföra en observationsstudie där man undersöker om och hur lärare 

möjliggör för lärande ur de olika lärandeteoriernas perspektiv, kanske i samband med en 

intervju eller enkätstudie där man undersöker om lärarna har ett medvetet användande eller 

tänk utifrån de lärandeteoretiska perspektiven.  
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Bilaga 1. Käll- & Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka lärares och elevers syn på feedback i ämnet idrott och 

hälsa, samt om och i så fall hur denna feedback påverkar elevernas upplevda lärande.  

 

Frågeställningarna är: 

 Anser eleverna att feedback är viktigt vid det upplevda lärandet i ämnet idrott och 

hälsa och hur tänker de kring detta? 

 Anser lärarna i ämnet idrott och hälsa att feedback är viktigt för utvecklingen av 

elevernas lärande och hur tänker de kring detta?  

 Har lärarna ett medveten användande av feedback och uppfattar elever lärarnas 

feedback som konstruktiv och utvecklande?  

 Använder lärarna formativ bedömning i sin undervisning och är det i så fall ett 

medvetet val? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Feedback, formative assesment, augmented feedback, the black box, lärandeteorier, formativ 

bedömning, konstruktivism, sociokulturellt perspektiv, behaviorism, Lgr 11    

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog: avhandlingar, kurslitteratur, tidigare uppsatser 

Artikeldatabaser: EBSCO, Discovery-databasen (SportDiscus, ERIC) 

Sökmotorer på webben: Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Alla ovan nämnda sökord har gett relevanta resultat, se kommentarer.  

 

Kommentarer 

Genom att studera artiklar och uppsatser som berör samma huvudämne som vi funnit genom 

våra sökord har vi funnit ytterligare användbara artiklar och avhandlingar som vi inte hade 

funnit genom våra sökord.    
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Bilaga 2. Missivbrev till lärare 

 

Hej! 

 

Tack för att ni valt att deltaga i studien. På detta sätt underlättar ni inte bara vårt arbete, ni 

bidrar också till den fortsatta forskningen i ämnet.  

 

Studien syftar till att undersöka feedback och dess betydelse för undervisningen i ämnet idrott 

och hälsa. Det är inte vår avsikt att bedöma vare sig er skicklighet eller era kunskaper i 

området. Vi söker dock finna klarhet i huruvida feedback är en uppskattad metod samt i 

vilken grad den används.  

 

Intervjun kommer att bestå av sex stycken frågor med utrymme för följdfrågor. Intervjun 

väntas ta ca 30 minuter. Ert deltagande såväl som era svar kommer att behandlas 

konfidentiellt enligt de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet fastställt. Detta 

innebär därför att ert deltagande är helt frivilligt och att ni kan avbryta intervjun när ni så 

finner lämpligt. Resultaten kommer endast att nyttjas i forskningsändamål.  

  

Tveka inte att kontakta oss vid frågor eller funderingar. 

  

Väl mött! 

  

Student Andrée Nienkerk                                                Student Robert Svensk 

Telefon: +46 (0) 737 25 11 14                                       Telefon: +46 (0) 73 04 80 175 

Epost: andree@nienkerk.se                                           Epost: robert.svensk@gmail.com 

  

Handledare Bengt Larsson 

Epost: bengt.larsson@gih.se 

mailto:andree@nienkerk.se
mailto:robert.svensk@gmail.com
mailto:bengt.larsson@gih.se
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Bilaga 3. Missivbrev till elever och målsman 

 

Hej! 

 

Tack för att ni valt att deltaga i studien. På detta sätt underlättar ni inte bara vårt arbete, ni 

bidrar också till den fortsatta forskningen i ämnet.  

 

Studien syftar till att undersöka feedback och dess betydelse för undervisningen i ämnet idrott 

och hälsa. Det är inte vår avsikt att bedöma vare sig er skicklighet eller era kunskaper i 

området. Vi söker dock finna klarhet i huruvida feedback är en uppskattad metod samt i 

vilken grad den används.  

 

Ni kommer att intervjuas i grupp om fyra till fem elever. Intervjun väntas ta mellan 20-30 

minuter och kommer att bestå av fyra stycken frågor med utrymme för följdfrågor. Ert 

deltagande såväl som era svar kommer att behandlas konfidentiellt enligt de forskningsetiska 

principer som vetenskapsrådet fastslagit. Detta innebär därför också att ert deltagande är helt 

frivilligt och att ni därmed kan avbryta intervjun när ni så finner lämpligt. Resultaten kommer 

endast att nyttjas i forskningsändamål.  

  

Tveka inte att kontakta oss vid frågor eller funderingar. 

  

Väl mött! 

  

Student Andrée Nienkerk                                                Student Robert Svensk  

Telefon: +46 (0) 737 25 11 14                                       Telefon: +46 (0) 73 04 80 175 

Epost: andree@nienkerk.se                                           Epost: robert.svensk@gmail.com 

  

Handledare Bengt Larsson 

Epost: bengt.larsson@gih.se 

 

mailto:andree@nienkerk.se
mailto:robert.svensk@gmail.com
mailto:bengt.larsson@gih.se
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Bilaga 4. Intervjufrågor till lärare  

 

Tack för att ni ställer upp på denna intervju!  

 

Ämnet lärande har länge intresserat oss människor och till denna uppsats har vi valt att 

fördjupa oss kring feedback eller återkoppling som det också kallas på svenska. Ordet 

återkoppling har en vidare betydelse i vårt svenska språk och riskerar därför att misstolkas, vi 

har därför valt att använda oss av den engelska termen feedback som ofta redan är känd.  

Feedback utgår ifrån en iakttagelse följd av korrigering som leder till förbättring 

(Wolters 2002). Det kan därför inte misstolkas som en enkel instruktion innan vederbörande 

prövar sin uppgift, utan blir en följd av en iakttagelse, som för oss lärare sker i klassrummet 

eller gymnastiksalen.  

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare i ämnet idrott och hälsa?  

2. Trivs du i rollen som idrottslärare?  

a. Hur får du ny stimulans i ditt jobb? 

 

3. Är feedback en del av ditt dagliga arbete i lektionssalen? 

a. Om nej, varför inte? 

i. Berättar du för eleverna när de lyckas eller misslyckas med 

prövningen? 

b. Om ja, är detta ett medvetet val? 

i. Varför? 

ii. Hur tror du att feedback påverkar elevernas lärande?  

1. Skulle du säga att det är viktigt för elevernas lärande med 

feedback? 

c. Anser ni att feedback är viktigt för elevernas utvecklande? 

i. Vad får dig att känna så? 
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4. När man talar om feedback så brukar man dela in feedback i olika typer. De vanligaste 

är positiv feedback där vederbörande får en positiv kommentar t.ex. bra gjort, snyggt, 

härligt osv., negativ feedback tillämpar samma princip men med negativa 

kommentarer t.ex. skärp dig nu, inte alls bra, ta i nu osv., korrigerande feedback blir 

istället konstruktiv och ger eleven en möjlighet till korrigering och förbättring t.ex. 

sträck på dig lite till, längre fram med armarna osv., icke verbal t.ex. tummen upp, 

applåder osv. Det finns fler än så och dessa är ett axplock.  

a. Tänker du aktivt på vilken feedback som passar bäst för lärande i just den 

situationen?  

b. Om nej, Varför? 

i. Tror du att det är något som skulle vara värt att börja med? 

c. Om ja, Vad är det som får dig att känna så? 

d. Finns det någon typ av feedback du föredrar att använda? 

i. Kan du ge ett exempel? 

 

5. Formativ bedömning har diskuterats mycket de senaste åren. Enligt Skolverket är 

formativ bedömning när vi som lärare aktivt jobbar med bedömning innan lektionen 

eller sessionen av det som utövas är slut och återkopplar med värdefull information till 

eleven om vederbörandes prestation för att uppnå en så hög grad av lärande som 

möjligt. Då detta arbete praktiseras sker olika typer av feedback.  

a. Använder du dig av formativ bedömning? 

i. Om nej, varför inte? 

b. Är formativ bedömning som metod för lärande ett medvetet val? 

i. Varför då? 

1. Ser några särskilda vinster med formativ bedömning? 

c. Finns det någon typ av feedback som ni föredrar att återkoppla med? 

 

6. Ger du feedback på olika sätt beroende på vem det är? 

a. Kan du ge ett exempel? 
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Bilaga 5. Intervjufrågor till elever 

Tack för att ni ställer upp på denna intervju!  

 

Nu ska vi prata om feedback och först tänkte vi berätta vad det är. Några av er kanske redan 

vet det men vi berättar för säkerhetsskull ändå. Feedback är något man ger eller får. Det kan 

enklast beskrivas som tips och kommentarer på en utförd rörelse. T.ex. Robert hoppar 

trampett och försöker göra ett ljushopp, dvs. hoppa med armarna ovanför huvudet och vara så 

rak som möjligt i luften innan landningen. Han gör ett bra hopp men är böjd bakåt som en 

ostbåge. Jag som är hans lärare säger, "Bra Robert, försök sträcka på dig mer nästa gång så 

blir det ännu bättre!". Nu har Robert fått två stycken kommentarer av mig. Han har fått reda 

på att jag tycker att han var duktig genom att jag sa "Bra Robert!" och han har fått reda på att 

han ska sträcka på sig mer i hoppet för att bli rakare. Feedback är alltså inte när ni får 

instruktioner innan ni ska börja, utan när ni får instruktioner efter att ha prövat. Idag ska vi 

prata om hur det kan eller inte kan gå till för er i liknande situationer på lektionerna i idrott 

och hälsa.    

 

1. Vilken årskurs går ni i? 

2. Vad tycker ni är roligast i idrott och hälsa? 

 

3. När ni har lektion i idrott och hälsa får ni ibland lära er nya saker, det kan t.ex. nya 

lekar eller nya rörelser såsom hopp, stå på händer, hjula osv.  

a. När ni sedan prövar på dessa rörelser, i t.ex. trampetten, brukar ni då få 

kommentarer från er lärare? 

I. Hur brukar det kännas då?  

 Skulle ni beskriva känslan som bra eller dålig? 

 

b. Brukar dessa kommentarer vara i form av betyg på ert försök, t.ex. bra, mindre 

bra osv. ? 

I. Hur brukar det kännas? 
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c. Brukar ni ibland få kommentarer som berättar för er vad ni ska göra för att 

förbättra er?  

I. Hur brukar det kännas? 

 

d. Får ni ibland båda delarna samtidigt? (Snyggt gjort, sträck lite mer på benen 

nästa gång) 

I. Hur brukar det kännas? 

II. Hur känns det om ni jämför med att få dem enskilt? 

 

e. Påverkar dessa kommentarer er när ni testar nästa gång? 

I. Hur då? 

f. Tycker ni om att få kommentarerna? 

 

4. Skulle ni säga at ni lär er bättre eller sämre med kommentarerna? 

I. Varför? Varför inte? 

b. Skulle ni säga att ni klarar lika bra utan dessa kommentarer? 

I. Varför då? 

c. Finns det något särskilt tillfälle som ni minns där dessa kommentarer passar 

särskilt bra? 

I. Vilket då? 

 
 


