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Sammanfattning 

Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att jämföra lärares verbala feedback i ett teoretiskt ämne med 

deras verbala feedback i ett praktiskt ämne.  

Med följande frågeställningar: 

- Vilken typ av feedback ger lärare i idrott & hälsa? 

- Vilken typ av feedback ger lärare i ett teoretiskt ämne? 

- Hur ser lärare på feedback som ett pedagogiskt verktyg? 

 

Metod 

Föreliggande studie är en kvalitativ studie med observation och intervju som insamlingsmetod. 

Urvalet är fyra tvåämneslärare som undervisar på gymnasiet i idrott och hälsa och ett teoretiskt 

ämne. Varje lärare har observerats under en idrottslektion och en lektion i ett teoretiskt ämne, 

samt intervjuats efter varje observationstillfälle.  

 

Resultat 

Resultaten visar vilken typ av feedback som är vanligt förekommande i ett teoretiskt ämne och 

i idrott och hälsa. Det visar även hur de olika lärarna använder feedback och vilken typ av 

feedback de väljer att använda mest. Den feedback som är vanligt förekommande i ett teoretiskt 

ämne är uppgiftbaserad feedback (59 procent), feedback på individnivå (16 procent), feedback 

på processnivå (14 procent) och feedback på självregleringsnivå (11 procent). I idrott och hälsa 

användes feedback på följande sätt: feedback på individnivå (47 procent), feedback på 

uppgiftsbaseradnivå (31 procent), feedback på processnivå (13 procent) och feedback på 

självregleringsnivå (9 procent). För att se en mer detaljerad bild av föreliggande studies resultat 

hänvisas läsaren till resultatdelen i uppsatsen.  

 

Slutsats  

Studien visar att majoriteten av deltagande lärarna ger feedback på individnivå och 

uppgiftsnivå, oavsett om de undervisar i idrott och hälsa eller ett teoretiskt ämne. Vidare 

åskådliggör studien att lärarna har kunskap om feedback och dess användning men har desto 

svårare att omvandla det i en undervisningssituation.  

 

 



 
 

Summary  

Purpose  

The aim of the present study is to compare teachers' verbal feedback in a theoretical subject 

with their verbal feedback in a practical subject. 

With the following questions: 

 - What type of feedback do teachers provide in physical education & health?  

 - What type of feedback gives teachers in a theoretical topic? 

 - What does the teacher think about feedback as a pedagogy tool? 

 

Method 

The present study is a qualitative study using observation and interview as data collection 

methods. The selection is four teachers who teach physical education and a theoretical subject 

in Swedish Gymnasium. Each teacher was observed during a sports lesson and a lesson in a 

theoretical subject and interviewed after each occasion. 

 

Result  

The results show the type of feedback that is common in a theoretical subject and in physica l 

education. It also shows how the different teachers use feedback and what kind of feedback 

they choose to use the most. The feedback that is common in a theoretical subject is task-based 

feedback (59 percent), feedback on the individual level (16 percent), feedback on the process 

level (14 percent) and feedback on self-regulatory level (11 percent). In sports and health 

feedback was used as follows: feedback at the individual level (47 percent), feedback on task -

based level (31 percent) , feedback on the process level (13 percent) and feedback on self-

regulation level (9 percent). To see a more detailed picture of the present studies results the 

reader is referred to the results section of the paper. 

 

Conclusion 

The study shows that the majority of participating teachers provide feedback on individual level 

and task level , whether they are teaching in physical education or a theoretical subject . 

Moreover, the study illustrates that teachers have knowledge of feedback and its use, but have 

difficulties to convert the knowledge in to a teaching situation. 
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1. Introduktion  

Feedback, återkoppling, att vara konstruktiv, se möjligheter är alla ord som förklarar 

feedbackens uppgift, som innebär att föra lärandet framåt. Denna studie syftar till ge ytterligare 

en aspekt på begreppet feedback. Definitionen som ligger till grund för begreppet feedback i 

föreliggande studie är:  

 

Feedback is conceptualized as information provided by an agent (e.g., teacher, peer, 

book, parent, self, experience) regarding aspects of one’s performance or 

understanding…. Feedback thus is a “consequence” of performance.(Hattie 2007, 

s.81) 

 

Enligt citatet är feedback information som ges av en andra person angående ens prestation eller 

förståelse för uppgiften. Slutsatsen av detta blir då att feedback är en konsekvens av prestation.  

Med denna definition av feedback behövs det en interaktion mellan två parter. Interaktionen 

mellan två parter bildas det kunskap och förståelse för hur verkligheten fungerar. Det är i 

interaktionen mellan människor som skapar både lärande och ny kunskap. (Forssell 2011, s.155, 

Säljö 2014, s.66) Där av blir denna definition av feedback den som både passar in i ett 

sociokulturellt perspektiv samtidigt som den ger en mer generell bild av vad feedback kan vara. 

I studien kommer det göras en tydligare bild av feedback presenteras. Vilken typ av feedback 

är vanligast förekommande i skolan? Hur kan vi använda feedbacken som ett pedagogiskt 

verktyg? Är feedback lärarens vän eller fiende? Dessa frågor kommer att denna föreliggande 

studie att belysa. 

 

Alla har vi väl haft en lärare som genom sina ord fört vårt lärande framåt. En lärare som genom 

engagemang och feedback skapat möjlighet till livslångt lärande. I vår kommande lärargärning 

vill vi vara den läraren. Den läraren som elever minns med värme och glädje. Genom 

föreliggande studie vill vi ta reda på hur verkligheten ser ut och vilken typ av feedback ger oss 

möjlighet att vara denna lärare. 
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2. Bakgrund och forskningsöversikt 
 

2.1 Begreppsförklaring 

2.1.1 Lärande 

Lärande eller att lära sig något är ofta kopplat till skolans värld och således 

klassrumsundervisningen som bedrivs. Skolan är den institution som i samhället står ytterst för 

lärande och ska säkra att samhällets individer når en tillräckligt hög kunskapsnivå. (Illeris 2006, 

s. 11) Vad är då lärande? Det kan vara som i skolan ett formellt lärande och det kan vara av 

informell karaktär. Vilket menas den lärandeprocess som sker på frivillig basis, den inlärningen 

som sker i vardagen. Att som individ alltid möta olika stimulin och måste förhålla sig olika till 

dessa, lär sig individen hur man ska bemöta de olika stimulin som man möts av i vardagen. 

(ibid, s. 254) Knud Illeris (ibid, s. 13) vill definiera lärande utifrån fyra grundbetydelser som 

ordet kan ha. Betydelse ett är lärande är resultatet av en lärandeprocess hos en enskild individ. 

I den meningen menas det är en person har lärt sig något, den personen har inhämtat ny kunskap. 

Nästa betydelse är att lärande kan ha en psykologisk process där en person utvecklar och lär sig 

på ett psykologiskt plan. Alltså sker lärandet på ett inre plan. Som den tredje betydelsen kan 

lärande kan ses som en samspelsprocess mellan individen och dennes sociala och materiella 

omgivning. Den sista punkten som Knud Illeris (ibid, s. 13) beskriver är att lärande ses som 

undervisning, för att lärande ska ske behövs det finnas en undervisande part. Någon eller något 

som för kunskapen vidare.  

 

En annan definition av att lära beskriver nationalencyklopedin på följande sätt:  

 

(aktivt) skaffa sig kunskaper eller färdigheter i ngt, vanl. så att viss 

kompetens erhålls: han har lärt sig läsa; han lärde sig att manövrera 

fordonet; hon lärde sig läxan utantill; han har ingenting lärt av 

misstagen; hon har lätt för att lära. (ne.se 2014)  

 

Detta kan sättas i en sociokulturell kontext genom att hävda att de kunskaper och färdighete r 

som man erhåller när man lär sig inhämtas via en interaktion och kommunikation mellan 

människor. Denna nya kunskap blir till genom att vävas in med egna erfarenheter och på så sätt 

skapa en förutsättning för att lära sig. 

 

Lärande enligt Roger Säljö (Säljö 2014, s.1) bör förstås i ett kommunikativt och sociohistorisk t 

perspektiv. Med det menas att människan lär sig genom att kommunicera med varandra genom 
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bland annat tal och skrift samt hur vår egen historiska kontext ställs i relation till samhälle t. 

Kommunikationen sker först mellan olika individer för att sedan kunna behandlas av individen 

själv i tanken. Den kommunikationen som sker blir kunskap och förädlas av individen genom 

dennes erfarenhet och förståelse av omvärlden. Säljö (2014, s.23) skriver även att många 

läroböcker har försökt definiera lärande men inte kommit fram till en tydlig definition av 

begreppet. Det Säljö (ibid, s.17) menar med att lärandet är sociokulturellt är att människan lär 

sig i en gemenskap genom att kommunicera och delta i olika situationer. Lärande sker i samspel 

mellan andra människor på en kognitiv nivå hos individen som för med sina egna erfarenhete r 

in i sammanhanget och påbörjar en inlärning av den kommunicerade informationen. (ibid, 

s.105) 

 

2.1.2 Feedback  

 Säljö och Illeris nämner att lärandet är en kommunikativ process som sker i samspel med andra 

individer. Feedback är då tillägg till det som en individ säger eller gör, alltså blir det information 

till en annan part. Den informationen är ett pedagogiskt verktyg för att stärka lärandet hos 

individen. 

 

Feedback är information från någon eller något om ens prestation eller kunskaper. Det kan vara 

från förälder, lärare, kamrat eller en själv som hjälper till att få ny kunskap om situationen och 

hur den nya kunskapen ska användas. Det kan även vara av korrigerande form, tips på att göra 

på annat sätt, eller förklaringar från böcker som gör det tydligare. Detta innebär att feedback 

blir konsekvens av en prestation. (Hattie 2014, s.236-237)  

 

Effektiv feedback ska ge svar på följande tre frågor: Var är jag på väg? Hur går det för mig? 

Vad är nästa steg? Feedback kan delas in i olika nivåer som kan svara på dessa tre frågor. 

Nivåerna är uppgiftsnivå, processnivå, självregleringsnivå och individnivå (ibid, s.240-241) 

Hattie ställer dessa fyra nivåer i relation till vad de gör och vad de innebär. Den uppgiftbaserade 

nivån syftar till att ge feedback på vad som är rätt eller fel med en uppgift och är en specifikt 

riktad feedback, vilket ger ytlig kunskap. Denna nivå av feedback är vanligast i klassrum och 

elever definierar feedback på detta sätt. I vissa fall kallas denna nivå av feedback för 

korrigerande feedback, eller kunskap om resultat. Aktören som ger denna nivå av feedback är 

i de flesta fall läraren. Denna typ av feedback ges oftast till en grupp och är oftast mer effektiv 

för nybörjare. (Hattie 2012, s.161-162)  
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Den andra nivån är processnivå och denna nivå av feedback riktas mot själva processen som 

leder fram till en färdig uppgift. Det är feedback vars uppgift är att ge tips på förbättring, belysa 

misstag och erbjuda alternativa vägar framåt. Denna nivå av feedback blir mer effektiv när man 

vill nå djupinlärning, eftersom feedbacken har en kognitiv aspekt genom att läraren ställer 

frågan varför till eleverna. (Hattie 2012, s.162,175)  

 

Det tredje nivån är självregleringsnivån och den riktar sig till elevens egen förmåga att påverka 

sin inlärningsprocess. Självregleringsnivån handlar om elevens förmåga att själv söka svar med 

hjälp av de verktyg som läraren tillhandahåller. Lärare använder sig av denna typ av feedback 

när denne ställer reflekterande frågor, hjälper eleverna att själva identifiera feedback och när 

läraren ger eleverna verktyg till självutvärdering. Lärarens uppgift blir att använda feedback för 

att få eleverna att inse sin egen del i sin inlärningsprocess. (ibid, s.163) 

 

Den fjärde och sista nivån som Hattie beskriver är individnivån. En nivå av feedback som syftar 

till att stärka eleven genom beröm, exempelvis ”du är en jättebra elev”, ”bra gjort”. Denna nivå 

är en viktig nivå då elever förväntar sig att få beröm, en motivationshöjare. Men att blanda in 

feedback med beröm försämrar feedbackens kraft. Då beröm tar bort fokus från uppgiften, 

processen och självregleringen. Hattie säger med medhåll från andra forskare att beröm i 

samband med feedback försämrar resultaten i skolan, eftersom oftast ges beröm ogrundat, i fel 

lägen eller för tidigt i processen av feedback. Detta förvirrar eleverna och gör det svårt för de 

att veta vad de ska fokusera på. Men beröm i sin tur bör inte uteslutas då eleverna tycker att 

beröm är viktigt för deras egen prestation i skolan. De behöver någon som tror att de är duktiga 

och att de kan lyckas. Som lärare kan du berömma eleverna så att de känner en sig välkomna 

och att de tjänar på att lära sig. Men lämna beröm utan för feedback i inlärningsprocessen om 

feedbacken ska få positiva resultat. (ibid, 164-165)  

 

Forskarna Darryl Sidentop och Deborah Tannehill (2000, s.269) definierar olika typer av 

feedback betydligt snävare än Hattie, och de inriktar sig mot undervisningen i ämnet idrott och 

hälsa.  Sidentops och Tannerhill definierar feedbacktyper enligt följande: generell positiv 

feedback, icke verbal feedback, specifik positiv feedback, korrigerande feedback och specifik 

feedback med ett innebärande värde. Generell positiv feedback syftar till att stärka elevers 

positiva beteende och därmed skapa ett positivt klimat i klassrummet. Det kan exempelvis vara 

feedback i form av ”snyggt skott”, ”härligt jobbat”. Denna typ av feedback kan jämföras med 

beröm eller Hatties individnivå. Icke verbal feedback används i samma syfte som generell 
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positiv feedback, läraren vill skapa en positiv miljö och stärka eleverna. Detta i form av 

exempelvis klappa händerna, visa tummen upp. Specifik positiv feedback vill ge feedback på 

en specifik information som ledde till ett korrekt utförande av en uppgift. Korrigerande 

feedback syftar till att ge information om vad som var fel och därmed behöver korrigeras. 

Specifik feedback med ett innebärande värde är en form av feedback som sätter vald 

information in i en kontext eller en tänkt slutprodukt.  

 

2.2 Summativ och formativ bedömning  

Dagens debatt om skolan, eleverna och läraren samt hur lärare kan höja elevernas prestation 

utifrån betygskriterierna har oftast fokuserat på elevens förkunskaper, dess motvilja till skolan 

samt socioekonomiska bakgrund hos individen. (Hattie 2014, s.42) Men i många fall handlar 

denna diskussion om att lärare kan eller inte kan påverka eleverna, så varför inte vända på 

myntet och se den från andra sidan. Kan det vara läraren som måste ändra sitt beteende för att 

få eleverna på rätt köl när det gäller uppnåendet av betygskriterierna. (ibid, s.42-43) Dylan 

Wiliam (2013, s.25-27) diskuterar även vikten av elevers prestation i skolan och att regering 

efter regering, främst i USA, har försökt att finna en framgångsrik metod för att lyckas med att 

höja betygen. Ett sätt som nu har blivit uppmärksammat i forskning är lärarens roll och dess 

inverkan på eleverna, Enlig Hattie (2012, s.43,172) är läraren en av de viktigaste aktörerna som 

påverkar eleverna prestation. Med verktyg som feedback och formativ bedömning blir läraren 

en mästare på att få elever att prestera. Det gäller bara att veta hur och när man ska ge feedback.  

 

Begreppen formativ evaluering och summativ evaluering kommer från 1960-talet och syftade 

då till vilken typ av utvärdering kunde använda sig utav. På senare tid har begreppen kopplats 

till bedömning, formativ och summativ bedömning. Där det sistnämnda är bedömning kopplat 

till vad eleven redan lärt sig, medan den formativa bedömningen/feedbacken syftar till att stärka 

elevernas lärande och fortsatta sökande av kunskap. (Skolverket, 2014b, s.1) 

 

Dylan Wiliam i Handbook of formativ assasment beskriver den formativa bedömningens 

nyckelfrågor. Var ska jag/vad är målet? Var är jag nu? Hur ska jag komma till målet? Detta är 

enligt William tre processer som lärare, kamrater och eleven själv är involverad i för att den 

formativa bedömningen ska vara effektiv. För att kunna förankra dessa processer i klassrummet 

har William även tagit fram fem huvudstrategier för att få processerna att fungera effektivt. 

Dessa är: 
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1. Klargöra och skapa delaktighet i intentionerna med undervisningen och 

kriterierna för att lyckas I sitt lärande. 

2. Skapa effektiva diskussioner, aktiviteter och uppgifter som kan visa i 

vilken utsträckning eleverna har lärt/förstått. 

3. Ge återkoppling som för de lärande framåt. 

4. Aktivera elever som undervisningsresurser för varandra. 

5. Aktivera elever som ägare av sitt eget lärande (Wiliam 2010). 

 

Den summativa bedömningen sker när en process är avslutad ofta i forma av en siffra på ett 

papper eller ett ”bra jobbat”. Den formativa bedömningen är en annan typ av feedback som är 

riktad till en pågående process där eleven får feedback som gör att eleven kan ta sig vidare i 

processen. Anders Jönsson i Lärande bedömning (2013, s.87) behandlar ämnet summativ och 

formativ bedömning. Det han kommer fram till är att en summativ bedömning handlar om att 

vill kontrollera hur långt eleven har kommit, men anger inte någon information om hur eleven 

ska ta sig vidare. Formativ bedömning däremot vägleder och hjälper eleven framåt i 

lärandeprocessen så att eleven kan prestera bättre i framtiden. Jönsson poängterar vikten av att 

ge feedback vid den formativa bedömningen. Den typen av feedback kan användas på flera 

olika sätt och därför ser den olika ut beroende på situation och omständigheter. (ibid, s.87) 

 

För att genom studien få en enhällig bild av vad formativ respektive summativ bedömning 

innebär och vad de gör används skolverkets definition av begreppen. Definitionerna är hämtade 

ur kunskapsbedömning i skolan som är ett stödmaterial för lärare vid bedömning. Materialet 

ger tips och råd hur man kan gå tillväga endast använder sig av en bedömningsform. De 

definierar begreppen på följande sätt:  

 

Formativ bedömning- Bedömning som används för att stödja elevens lärande och 

utveckla lärarens undervisning 

Summativ bedömning- Bedömning som används för att beskriva en elevs 

kunskapsläge som underlag för omdömen och betyg. (Skolverket 2011b, s.64-65)  

 

2.3 Skolverket syn på feedback 

Skolverket ser på bedömning utifrån två olika angreppspunkter, den summativa bedömningen 

och den formativa bedömningen. Det är enligt Skolverket två sätt att ser på bedömningen som 

sker i skolan. Den summativa bedömningen sker vid en avslutad aktivitet eller ett avslutat 

moment, där syftet blir vad eleverna lärt sig. Det är detta som ligger till grund för slutbetygen. 

Formativ bedömning är däremot en pågående process, där feedback hjälper eleven i deras 
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läroprocess. En ytterligare skillnad är att den summativa bedömningen inte ger någon möjlighe t 

till att korrigera det som behövs, medan den formativa bedömningen fångar upp problem och 

svårigheter under momentets gång medan det fortfarande finns tid kvar att korrigera dem eller 

defekter som uppkommit. (Skolverket, 2014a) På följande sätt beskriver Skolverket formativ 

bedömning i deras Kunskapsbedömningsmatris. 

 

En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målen för undervisningen 

tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målen och 

att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen. De 

tre frågor som måste ställas av elev och lärare är: 

Vad är målet?, Hur ligger jag/eleven till?, Hur ska jag/eleven gå vidare? (Skolverket  

2011b, s.16) 

 

Dessa tre huvudfrågor som svarar både för formativ bedömning och effektiv feedback kan 

kopplas till de fem nyckelstrategier som Dylan Wiliam tagit fram. Dessa fem strategier kan 

användas av både lärare, eleven och klasskamrater för att få ett effektivt resultat. Strategierna är 

inriktade mot frågor som läraren kan ställa till sig själv samt att ge till eleverna. De är Vad ska 

eleven lära sig?, Vad kan eleven redan?, Hur ska eleven göra för att komma vidare?, Hur kan 

eleverna stödja varandras lärande?, Hur kan eleven bedöma och styra det egna lärandet? (ibid, 

s. 16-17).  Läraren kan svara för de tre första frågorna i strategin medan eleverna är med och 

påverkar de andra frågorna. Dessa fem strategier går även att sammanlänka med Dylan Wiliams 

(2011, s.60-61) fem steg mot effektiv formativ bedömning som infinner sig i rubriken ovan. 

Han ger en mer direkt bild av vad som han anser ska göras för att få ett effektivt klassrum.  

 

Fortlöpande ge varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna. 

(Skolverket 2011a, s.15). Nu nämns inte återkoppling eller feedback explicit i citatet i citatet 

från LGY11 men, den forskning som finns säger att information om ett resultat eller 

processandet av uppgiften är feedback. Därför bör varje lärare använda sig av feedback i sin 

undervisning.  
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2.4 Teoretiska perspektiv 

2.4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet är det perspektiv som denna studie har som utgångspunk t. 

Perspektivet innebär att man intresserar sig för hur människan utvecklas genom kommunikation 

med andra och genom sina egna erfarenheter. (Forssell 2011, s.155). Roger Säljö (2014, s.66) 

menar att människan tolkar sina erfarenheter i samspel med andra, och att det sker inom ramen 

för vad kollektivet tillåter. 

 

Vygotskij såg människan både som en biologisk varelse och en kulturell varelse med en 

biologisk och en sociokulturell utvecklingslinje. Den biologiska utvecklingslinjen startar 

tidigare än den sociokulturella eftersom den biologiska börjar med personens födelse. Då 

utvecklas människan till att kunna hantera sin kropp vilket enligt Vygotskij är styrd av 

biologiska processer. En faktor som påverkar barnets utveckling under den biologiska fasen är 

den miljö och kultur barnet befinner sig i. När den sociokulturella utvecklingen sker, när barnet 

börjar kommunicera med omvärlden, spelar miljö och kultur också en viktig roll. En av de 

viktigaste faktorerna i ett barns sociokulturella utveckling är språket. (ibid, s.161) 

 

Inom det sociokulturella perspektivet talar man om redskap för att kunna förstå och agera i sin 

omgivning. Dessa redskap kan både vara fysiska och språkliga. (säljö 2014, s.20) Grunden i 

sociokulturellt perspektiv är kommunikation och det är genom kommunikation som redskapen 

blir till och förs vidare (ibid, s.22). Vygotskij använder termerna fysiska och psykologiska 

redskap, istället för fysiska och språkliga som Säljö. De fysiska redskapen menar Vygotskij är 

tillverkade föremål så som pennor och datorer. Man kan även beteckna dem som artefakter. 

Redskap som hjälper människan att kommunicera med sin omvärld är de psykologiska redskap, 

exempelvis alfabetet. Precis som tidigare nämnts anses inom det sociokulturella perspektivet 

språket vara det viktigaste pyskologiska redskapet. (Forssell 2011, s.163) Därför kan man 

använda begreppet språkliga redskap istället för psykologiska redskap (ibid, s.164). Roger Säljö 

anser (ibid, s.163-164) att det är genom språket som människan blir delaktig i andras perspektiv 

och det är genom språket som sociokulturella erfarenheter förmedlas.  

 

Då får språket flera funktioner eftersom språket ger människor möjlighet att både kommunice ra 

med sin omgivning och med sitt inre, vilket gör språket till ett speciellt redskap. Vygotskij 

menade att språket blir det som binder samman samhället med den enskilde individen. Detta 
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gör att språket också blir ett redskap för individens inre samtal, det vill säga dennes tankar. 

(ibid, s.164) I kommunikationen med andra får människan kunskaper och erfarenheter om olika 

företeelser i samhället och även hur människan förväntas agera i samhället, det vill säga sociala 

erfarenheter (Säljö 2014, s.67 & Forssell 2011, s.164). När man använder sig av ett 

sociokulturellt perspektiv är det viktigt att minnas att ord har olika betydelser för olika 

människor och att språket inrymmer värderingar och antagande som skiljer sig från person till 

person. Ett exempel är att för vissa kan en person vara en krigshjälte medan några andra ser 

samma person som en krigsförbrytare. (Säljö2014, s.86) 

 

Som tidigare nämnts är det genom att kommunicera med andra som man utvecklas och lär sig 

hur man ska bete sig i samhället. Detta ur ett sociokulturellt perspektiv gör att lärarens agerande 

blir centralt för elevers utveckling. Men eftersom interaktionen mellan människor är 

betydelsefullt för utveckling utvecklas även läraren i sin interaktion med eleverna. Människan 

utvecklas därmed konstant och upptäcker hela tiden nya sätt att tolka och förstå sin omgivning 

på menar Vygotskij. (Forssell 2011, s.166) Vygotskij betecknar denna dynamik som den 

närmaste utvecklingszonen, det vill säga avståndet mellan det man klarar utan stöd av sin 

omgivning och det man klarar av med stöd från omgivningen. (ibid1, s.167) Det är i denna zon 

som undervisning blir betydelsefull. Människan utvecklas hela tiden och därför förändras även 

en persons utvecklingszon. När man når ny kunskap uppstår nya utvecklingszoner där det man 

klarar av utan hjälp och det man klarar av med hjälp förändras utifrån den nya kunskapen. Detta 

fortsätter livet ut. Utvecklingszonen blir intressant eftersom den visar var man är på väg, vad 

man kan komma att klara av samt vilka kunskaper man har, menar Vygotskij. (ibid, s.168) 

 

Skolan är en annan typ av kunskapsarena än övriga samhället. Vygotskij såg skolan som en 

arena till för att ge människor erfarenheter och kunskaper som inte sker i vardagen. (ibid, s.169) 

Läraren blir en viktig person i elevens utveckling i skolan och därmed blir samspelet mellan 

dem det som till största del påverkar elevens kunskapsinhämtning. Detta eftersom läraren är 

den person som hjälper eleven att sammankoppla de kunskaper samhället anser att skolan ska 

lära ut med elevens egna erfarenheter. Det är också genom skolan som eleven använder och lär 

sig skriftspråket ordentligt vilket har blivit ett av människans viktigas te 

kommunikationsverktyg. (ibid, s.171) En skillnad mellan skolan och samhället i övrigt när det 

gäller kunskapsinhämtning är att i samhället i övrigt lär man sig genom att observera och härma. 

Det finns ingen synlig pedagogik. I skolan däremot är detta synligt. Kunskaperna som inhämtas 

i skolan görs via ett schema som bestämmer vad och när eleven ska lära sig, inte som i hemmet 
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där vilken kunskap som inhämtas beror på situationen. I skolan är lärande därmed 

dekontextualiserat vilket dels är det som möjliggör lärandet i ett komplext samhälle och dels 

det som till viss del skapar de problem skolan uppvisar idag. (Säljö 2014, s.41)  

 

2.5 Forskningsläge  

Mycket av den forskning som finns om feedback handlar om feedbacks positiva effekter. I 

föreliggande studies forskningsgenomgång har det inte hittats några studier med ett liknande 

perspektiv. Den forskning som studien tar upp är den feedback som har resultat på elevers 

prestation samt hur lärare kan använda feedback som undervisningsverktyg för att stärka 

elevernas prestation. Detta för att få en övergripande bild av vad som sägs vara effektivt och 

jämföra det med verkligheten. Vi är medvetna om att denna forskningsgenomgång kan ha sina 

brister och att forskningsresultat kan ha missats. 

 

Barbara Nye, Spyros Konstantopoulos och Larry V. Hedges (2004 s.253) utför studien How 

large are Teachers effects som är en samanställning av ett experiment gjort under fyra år i 

förskolan upp till årskurs 3 i grundskolan. Författarna finner att lärarens påverkan är större 

bland skolor med lägre socioekonomisk status. Även att läraren har större påverkan på 

andraklass läsundervisning och tredjeklass matematikundervisning. Där även lärarens 

erfarenhet vävs in och får större inverkan i ovan nämnda åldrar. I experimentet har lärare och 

studenter randomiserats i processen att delta, i och med detta hävdar de att detta stärker deras 

resultat om lärares påverkan. Lärarens påverkan i studien mäts mellan olika lärare men i samma 

skola. Resultatet visar att det är en skillnad i vilken påverkan lärarean har på elevernas 

inlärningsprocess. Studien visar att lärarens påverkan är större än skolans omgivning och status. 

(ibid, s.253) Studien visar även att det finns lärare som är framgångsrika i att lära ut och att få 

elever att lyckas, men studien visar inte vad läraren har för karakteristiska drag. (ibid, s.237) 

 

Bonnie Tjeerdsma (1997, 388), A Comparison of teacher and student prespectives of tasks and 

feedback, undersöker elever och lärares uppfattning om uppgiftens svårighet och den feedback 

som ges och mottas. Hon har tittat på åtta sjätteklassares idrottsundervisning och intervjua t 

elever samt lärare för att få en bild av deras upplevda och faktiska känsla. Den feedback som 

avses med denna studie är uppgiftsrelaterade feedback. Det som är intressant med Tjeerdsmas 

studie är jämförelsen mellan studenter och lärares uppfattning av uppgiftsrelaterad feedback.  

(ibid, s.390, 395, 397) Tjeerdsma nämner även att studiens omfång är väldigt litet och därför 

bör resultaten och studien ses som utforskande och experimentell. (ibid, s.390) Studien innebär 

att elever och lärare blev filmade vid fjorton tillfällen när de spelade volleyboll. (ibid, s.391). 
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Även om studiens omfång och resultat kan ifrågasättas finns några intressanta resultat att 

nämna. Resultaten visar lärare och elevers upplevelse av feedback. De nämner i intervjuer att 

syftet med feedback var oftast att förstärka elevens prestation. Även eleverna tyckte att 

feedbacken uppgift var att uppmuntra och motivera dem till att fortsätta. (Tjeerdsma 1997, s. 

395) 

 

Royce Sadler (2008 s.535) i Beyond Feedback: developing student capacity in complex 

apparisal, menar att detaljerad feedback om styrkor och svagheter hos elevens arbete med 

förslag på förbättring blir allt vanligare i högre utbildningar. Sadler hävdar även att feedback 

har liten inverkan eller noll i påverkningsgrad på studentens prestation. Därför har det utförts 

studier om effektiviteten av feedback och på vilket sätt den är mest framgångsrik. Lika så tar 

Sadlers studie avstamp från med dessa fakta i ryggen. Han vill påvisa effektiviteten av feedback 

och hur studenten kan använda den på bästa sätt. Detta sker genom att studenten är medveten 

om vad som den måste förbättra i sitt arbete samt att den kan förstå den feedbacken som den 

får från läraren. I Sedlers verk Beyond Feedback, (ibid, s.546-548) menar han att 

kommunikation i form av feedback mellan lärare och studenter vid högre utbildningar 

uppskattas men har lite inverkan på studenternas arbete. Det är för att många studenter har lite 

intresse av att höra samt förstå lärarens specifika feedback då det krävs förståelse hur man ska 

använda sig av feedbacken man får av läraren.  

 

2.5.1 John Hatties forskning 

John Hattie har sammanställt över 800 metaanalyser med över 50.000 studier inräknat. I denna 

forskningsöversikt beskriver och analyseras skolresultat. Hattie har tagit fram olika 

påverkningsområden, det vill säga områden som påverkar elevens prestation i skolan. 

Områdena är eleven, hemmet, skolan, läraren, kurs- och läroplaner samt undervisningsmetoder. 

(Hattie 2014, s.5-15) Hans verket heter Visibel learning (2009) och översatt till Synligt lärande 

(2014). Under de femton år som Visibel learning har skrivits har John Hattie samlat och 

bearbetat material för att visa på hur områdena påverkar elevernas prestation. Han har 

rangordnat metaanalysområdena med 138 påverkningsfaktorer där medelvärdet är 0,40 i 

påverkanseffekt. Det högsta värdet är 1.44 och det lägsta värdet är -0,34. Vilket gör att alla 

faktorer över medelvärdet har en mer positiv effekt på elevers inlärning. (ibid s.25)  

 

Bland de 138 faktorerna som är med och påverkar elevernas lärande är de mest framträdande 

faktorerna följande, eleven och självskattning av betyget, elevens användning av Piagets 

program, formativ utvärdering i undervisningen, mikroundervisning, snabbare studie gång i 
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skolan. Viktigt att nämna är att läraren och dennes tydlighet i undervisningen samt hur läraren 

ger feedback har en stor påverkan på elevers prestation. Lärarna infinner sig på topp tio av de 

påverkansfaktorerna som John Hattie har tagit fram. (Hattie 2014, s.410) Bland de faktorer som 

har en negativ inverkan på elevers prestation finns bland annat sommarlov, välfärdspolicy, 

kvarsittning, tv-tittande, byte av skola. (Hattie 2009, s.300) De slutsatser Hattie drar i sitt verk 

Visibel Learning bland annat att lärarna är en av de främstapositiva faktorerna som påverkar 

elevers lärande. Därför måste lärarna vara ledande, inflytelserikt, omhändertagande och aktiva 

i elevernas inlärningsprocess. Det aktiva beskriver Hattie som att vara passionerad till lärande 

och inlärning. Lärarna måste även veta varje students behov, hur de tänker och hur de vet saker 

för att kunna skapa mening och meningsfulla uppgifter. Genom att lärarna vet vad studenten 

behöver kan lärarna ge en effektivare feedback. Till sist måste skolans ledning och lärare skapa 

en miljö som tillåter misstag i skolan, så att de misstagen leder till en inlärningssituation. Det 

gäller att skapa en känsla av säkerhet så att man känner sig trygg i att utforska nya vägar till 

lärande. (ibid, s.238-239) Vad John Hattie menar med  begreppet visibel learning är att när 

lärare ser lärande genom ögonen på deras studenter och när studenterna ser de själva som 

deras egna lärare (ibid, s.238), detta menar Hattie är centralt för att eleverna ska lyckas i sitt 

lärande. 

 

The power of feedback  är en sammanställning av olika studier som John Hattie och Helen 

Timperley har gjort. De har analyserat och tagit fram en modell för feedback, när det ska ges 

och på vilken nivå. De går igenom fördelar med olika typer av feedback och vad som passar 

bäst till vilket tillfälle. Vi har valt ut några av dessa typer och beskrivit dessa nedan. I texten 

beskriver de även hur feedback används i klassrum, som finns sammanfattat nedan. I The power 

of feedback skriver John Hattie & Helen Timperley (2007) att feedback är bland de mest 

kraftfulla verktyg på inlärning och måluppfyllelse, men utgången kan vara förödande om den 

används på fel sätt. Feedback kan antingen vara positiv eller negativ. Hattie och Timperley 

definierar feedback på följande sätt:  

 

Feedback is conceptualized as information provided by an agent (e.g., teacher, peer, 

book, parent, self, experience) regarding aspects of one’s performance or 

understanding…. Feedback thus is a “consequence” of performance. (Hattie 

&Timperly 2007, s.81) 
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Detta innebär att feedback blir en konsekvens av resultatet som antingen tillhandahålls av annan 

person eller eleven själv. För att feedback ska vara effektiv bör den besvara följande tre frågor: 

Var är jag på väg? Hur ska jag nå dit? Och Var ska jag sedan? När läraren skapar denna typ av 

idealbild inför en lektion eller en termin kommer eleverna att lättare ta emot feedback samt att 

kunna ge sig själva feedback. (Hattie & Timperly 2007, s. 86) 

 

Olika typer av feedback är mer eller mindre framgångsrik beroende på vad man eftersöker för 

svar hos eleverna och vad man vill att eleverna ska få med sig för kunskap. Vid djupinlärning 

och bemästrandet av en uppgift är det feedback som inriktar sig på processen, feedback på 

processnivå. Denna typ av feedback är mest effektivt, det lär eleven att få tänka själv och att 

ställa sig kritiskt till det man producerar. Medan en mer direkt feedback så som är mer 

fördelaktig när informationen går att använda som en form rätt och fel, en uppgiftsnivå 

feedback. Uppgiftsnivå feedback innebär att feedbacken är riktad på det direkta resultatet. Om 

man vill ändra något uppenbart fel eller markera ett rätt som har uppstått är denna typ av 

feedback mer fördelaktig. (ibid, s 91-97) 

 

Hattie och Timperly fortsätter med att diskutera feedback i klassrumet och lärarens samt elevens 

roll i detta samspel. Läraren måste veta när, hur och vad för typ av feedback som denne ska ge 

till eleverna för att det ska bli effektiv feedback. (ibid, s.100) Ska feedbacken vara av 

korrigerande art eller ska den riktas mot att berömma eleven, kan vara dilemman lärarens ställs 

för under en lektion. Hattie och Timperly säger även att det är svårt att dokumentera 

feedbackfrekvens i klassrum, det enda som de kan se är att det är låg frekvens som ges av 

läraren. För att feedbacken som ges i klassrum ska bli effektivt måste klassrumsklimatet vara 

tillåtande och ge eleven möjlighet att misslyckas. Misslyckande och ”felsvar” ska ses som en 

process i lärandet, för att eleven ska lära sig att tänka till och våga svara trots att svaret kan vara 

av ”fel” karaktär. Om vi tillåter de att misslyckas och ser till att deras misslyckande leder till 

en process av lärande får läraren en mer effektiv klass som vågar prestera. (ibid, s.100-101) 

 

Nu när forskningsläget är presenterat är vi medvetna om att en viss tyngd ligger på John Hattie 

och hans forskning. Medvetenheten om att detta är endast en liten del av den forskning som 

finns om feedback finns även med genom hela föreliggande studie. Hatties studier är av 

relevans för föreliggande studie och därmed ligger tyngdpunkten på hans forskning. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i de olika feedbacknivåer som John Hattie har tagit fram, uppgiftsnivå, 

processnivå, självregleringsnivå och individnivå. Dessa är centrala för att förstå vad 

föreliggande studien menar med ”typ av feedback”. Information om dessa nivåer finns på sida 

två och tre i denna studie. Dessa nivåer av feedback är inte rangordnade i någon skala utan är 

olika sätt att ge feedback på vid inlärningssituationer.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares verbala feedback i ett teoretiskt ämne och deras 

verbala feedback i ett praktiskt ämne.  

- Vilken typ av feedback ger lärare i en idrott & hälsa? 

- Vilken typ av feedback ger lärare i ett teoretiskt ämne? 

- Hur ser lärare på feedback som ett pedagogiskt verktyg? 

 

4. Metod 

Ansatsen i föreliggande studie är att ge en fördjupad bild av hur gymnasielärare använder 

feedback som ett pedagogiskt hjälpmedel. Studien är av kvalitativ art då studien omfattar fyra 

lärare på två gymnasieskolor i Stockholm.  

 

4.1 Metodval 

Metoden i studien bestod av både observationer av lektioner och lärarintervjuer. Vi observerade 

lärare som har två ämnesexamen för att kunna jämföra hur lärare ger eleverna feedback i de två 

olika ämnena. Valet att arbeta med både intervju och observation berodde på att vi ville omfatta 

flera aspekter av hur feedback ges och tas emot. Men även att Johansson och Svedner i sin bok 

Examensarbete i Lärarutbildningen (2010, s.41) lyfter utveckling av att arbeta med flera 

metoder inom lärarutbildningens examensarbeten, och det positiva med att kombinera 

observation med en annan typ av metod.  

 

4.1.1 Observation 

Studiens observation var det som Johansson och Svedner (ibid, s.45) kallar observation av 

viktiga händelser då de viktiga händelserna var situationerna när läraren gav feedback till elev, 

inte lektionen som helhet. Detta innebar att vi enbart studerade de tillfällen som läraren gav 

feedback. Genom användandet av observation av viktiga händelser kunde vi även notera vilken 

typ av feedback som gavs, och därmed jämföra vilken typ av feedback som mest förekommande 

i de olika ämnena.  
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4.1.2 Intervju 

Studiens intervju var det som Martyn Denscombe (2009, s.234-235) karaktäriserar som 

semistrukturerad. Detta innebär att intervjun är strukturerad med frågeområden med tillhörande 

frågor. Syftet med denna form av intervju är att den som intervjuas till stor del styr intervjuns 

riktning. Detta gör att intervjuarens frågestruktur kan frångås för att anpassas till den som blir 

intervjuad. Lantz (2007, s.30) redogör för en annan fördel med semistrukturerad intervju, att en 

mer öppen intervju skapar en trygghet hos intervjupersonen och detta bidrar till att fånga 

personens upplevelser och uppfattningar av betydelsefulla kvaliteter. 

 

4.2 Urval  

Studiens deltagande lärare undervisar alla på gymnasienivå i idrott och hälsa och i ett teoretiskt 

ämne. Valet av gymnasielärare beror dels på att vi upplever att det är ett outforskat område 

gällande feedback och dels att det var lättare att finna lärare med två ämnesexamen på 

gymnasienivå. Dessa lärare valdes då vi sedan tidigare har haft kontakt med dem. Och på grund 

av studiens tidsram valde vi att ha med fyra lärare. Lärarna kommer i denna studie benämnas 

som lärare A, B, C och D. Lärare A undervisar i samhällskunskap utöver idrott och hälsa, och 

har varit verksam i ett år. Lärare B undervisar i biologi och idrott och hälsa, dock är lärare B 

inte utbildad idrott och hälsolärare. Lärare B har varit verksam i åtta år. Lärare C undervisar i 

matematik och idrott och hälsa, och har varit verksam i fem år. Lärare D undervisar i 

hälsopedagogik utöver idrottsämnet, och har varit verksam i nio år. Lärare B, C och D 

undervisar på samma skola, men alla fyra lärare är verksamma i Stockholmsområdet.  

 

Då studien inriktas mot lärarnas användning av feedback väljer vi att kortfattat presentera 

eleverna. De elevgrupper som vid observationstillfället varit aktiva är gymnasieelever, och är 

mellan 16-20 år gamla. Eleverna har gått på både yrkesprogram och högskoleförberedande 

program.  

 

4.3 Genomförande 

Studien genomfördes vid två lektioner för varje lärare, då lektionen observerades och en 

efterföljande intervju gjordes. Inför studien hade de olika feedbacknivåerna konkretiserats för 

att observatörerna och intervjuarna skulle ha samma syn, samt att feedback som begrepp 

definierades. En studies teoretiska begrepp kan definieras dels genom att finna karaktäristiska 

drag och dels genom att tala om vad som innefattar i begrepp, så som synonymer (ibid, s.50). 

Definitionen av feedback i föreliggande studie har hämtat inspiration ur John Hatties forskning, 
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och därmed valdes begreppet att definieras genom att finna karaktäristiska drag. Dylan 

Williams feedbackfrågor användes för att fördjupa begreppet feedback. När 

observationsschemat utformades valdes John Hatties nivåbeskrivningar för att tydliggö ra 

vilken typ av feedback som läraren gav. Definitionen av feedback delgavs till studiens deltagare 

när intervjuerna skulle påbörjas.  

 

4.3.1 Observation 

Observationen utgick från den modell som Johansson och Svedner (2007, s.45) men även Kylén 

(1994, s.53) beskriver som strukturerad och av frekvenskaraktär. Där varje feedback som 

läraren gav markerades i den nivån som observatören bestämde att feedbacken tillhörde. Varje 

lektion observerades av båda författarna, och efter en pilotstudie valde vi att observera två 

feedbacknivåer var. Under varje lektion observerade vi samma två nivåer. Då någon av 

observatörerna var osäker på vilken nivå den givna feedbacken tillhörde, diskuterades svaret 

fram mellan observatörerna. Detta skedde så tyst som möjligt för att inte påverka lektionen och 

därmed studien. Precis som Kylén (ibid, s.59) påpekar är det svårt att inte påverka 

observationssituationen som observatör, och detta bör man vara medveten om. För att minska 

påverkan hos eleverna och läraren valde vi att i det teoretiska ämnet sitta längst bak i 

klassrummet. I ämnet idrott och hälsa kunde vi inte sitta på en plats under hela lektionen, då 

lektionens uppbyggnad omöjliggjorde detta. Lektionerna i idrott och hälsa var i vissa fall 

förlagda utomhus, i en stor idrottshall eller att eleverna var utspridda i flera lokaler.  

 

4.3.2 Intervju 

Studiens intervjuer skedde i direkt anslutning till observerad lektion. Där den första intervjun 

var mindre omfattande än den andra intervjun. I denna första intervjun ställdes frågor om 

läraren, klassen och hur läraren upplevde att denne arbetade med feedback under den 

observerade lektionen. Den första intervjun var av kortare karaktär då vi inte ville avslöja syftet 

med studien och därmed påverka läraren till nästa observationstillfälle, men även för att andra 

intervjun innebar en diskussion om de båda observationstillfällena. Andra intervjun innehöll de 

frågor som ställdes i första intervjun samt att läraren nu även fick jämföra feedback på de två 

lektionerna och förklara hur man såg på feedback i allmänhet. Varje intervju började med frågor 

om ämnen som låg nära lärare, som var lätta att greppa och förstå. Detta skapar ett lugn hos den 

som intervjuas (Lantz 2007, s. 57). 
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4.4 Databearbetning 

Varje intervju spelades in och därefter transkriberades den inom två dagar från att den ägt rum. 

Detta för att den som transkriberade skulle ha intervjun i färskt minne.  Transkriberingen skedde 

med programmet Express Scribe. Detta program underlättar transkriberingen då det går att 

ställa in uppspelningshastigheten. Varje lärares två intervjuer transkriberades av samma person, 

vilket gör att vi transkriberade två lärares intervjuer var. För att ytterligare minska risken för fel 

i transkriberingen lyssnades alla lärares intervjuer igenom av en person som kontrolle rad 

transkriberingen. Vi transkriberade allt som sades under intervjuerna för att skapa en så 

verklighetstrogen bild av vad som sades under intervjun och för att kunna citera lärarna i text. 

För att detta skulle bli möjligt användes grounded-theory-metoden som Bo Enroth (1987, s.144, 

146) talar om i sin bok Hur mäter man ”vackert”? Grundbok i kvalitativ metod. Grounded-

theory, även kallad kartläggningsmetoden, innebär att man strukturerar om och bearbetar sitt 

transkriberade material genom att skapa olika rubriker utifrån föreliggande studies 

frågeställningar vilket ger underkategorier. Dessa underkategorier används sedan när man 

redovisar resultatet. Detta för att få med så mycket som möjlig av det transkriberade materiale t 

i studien.  

 

Observationens data bearbetades i Microsoft Excel. Där skapades figurer utifrån den data som 

observationen gett. Sifforna som anges i resultatet anges i procent av det totala antalet feedback 

som lärarna ger i sitt teoretiska respektive praktiska ämne. Totalsiffran som procentsatserna 

bygger på anges med bokstaven N. 

  

4.5 Tillförlitlighetsfrågor 

Då urvalet i denna föreliggande studie är litet kan vi inte påstå att resultatet av studien är 

allmängiltig och att man därmed kan genomföra studien med andra lärare verksam i en annan 

kommun och få samma resultat. Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att belysa hur några 

av Sveriges verksamma lärare använder sig av feedback och hur de tänker kring feedback i sitt 

teoretiska ämne kontra sitt praktiska ämne. För att kunna göra generella antaganden skulle 

denna studie behöva utökas och omfamna verksamma lärare i fler kommuner.  

 

Något som dock stärker denna studies tillförlitlighet är valet av metod, att vi har två metoder 

en observationsmetod och en intervjumetod. Detta gör att fler aspekter av feedback belyses. 

Om man endast använder observation som metod kan resultatet bli missvisande då tolkningar 

och antaganden kan göras. För att minska risken för detta valdes en ytterligare metod som ger 
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läraren möjlighet att förklara sin syn på ämnet. Därför valdes en kompletterande intervju i 

anslutning till observationstillfället. Att använda två metoder ökar studiens tillförlitlighet.  

 

För att ytterligare öka studiens trovärdighet valde vi att båda två deltog vid observationen och 

intervjun. Som tidigare nämnt var upplägget under observationen att en person observerade två 

av feedbacknivåerna och den andra observerade de två andra feedbacknivåerna. Detta för att 

underlätta observationen, då man läste in sig extra på sina två feedbacknivåer. Vilket även 

stärker studien då man bättre visste vad man skulle lyssna efter, och man därmed kunde 

fokusera på det under observationen. Vissa situationer under observationen krävde dock en tyst 

och diskret diskussion för att komma fram till vilken feedbacknivå som skulle noteras. 

Upplägget under intervjun var att en ställde frågorna och den andra intog rollen mer som 

åhörare. Det positiva med att vara två under intervjun är det underlättade när följdfrågor skulle 

ställas samt att båda författarna har varit med vid alla intervjutillfällen.  

 

I boken Intervjumetodik beskriver Lantz (2007, s.60) vikten av att utföra en pilotstudie för att 

öka studiens validitet. Med stöd i detta utförde vi fler pilotstudier, som resulterade i att både 

observationsschema och intervjufrågor reviderades. Något vi upptäckte var vikten av att 

definiera begreppet feedback för läraren vid intervjutillfället. Detta menar vi gjordes men man 

kan ändå ställa sig frågande till om alla fyra lärare tolkade begreppet som vi. För ord har olika 

betydelser för olika människor och man tolkar det man hör utifrån sina tidigare erfarenhete r, 

precis som den som säger det utgår från sina tidigare erfarenheter. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Utgångspunkten för denna studies etiska perspektiv är Vetenskapsrådets rapport nr 1 (2011) 

Forskningsetiska principer – inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. I rapporten 

formuleras forskningsetik utifrån fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskrave t, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa huvudkrav har denna studie som stödjeben 

för att garantera god forskningssed. Vetenskapsrådet har konkretiserat dessa huvudkrav i åtta 

regler. Utifrån hur denna studie utfördes har vi tagit dessa regler i beaktning samt även de 

rekommendationer rapporten ger. För att säkerhetsställa att studien uppfyller god forskningssed 

skickades även ett informationsbrev (missivbrev) till de berörda lärarna innan observationerna 

och intervjuerna skedde där studiens upplägg förklarades. 
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5. Resultat  

Syftet med denna föreliggande studie är att undersöka lärares verbala feedback i ett teoretiskt 

ämne och deras verbala feedback i idrott och hälsa. Frågeställningarna som ställts är följande : 

Vilken typ av feedback ger lärare i idrott och hälsa? Vilken typ av feedback ger lärare i ett 

teoretiskt ämne? Hur ser lärare på feedback som ett pedagogiskt verktyg?  

 

John Hatties feedbacknivåer används för att beskriva vilken typ av feedback lärare ger i ett 

praktiskt respektive ett teoretiskt ämne. Kategoriseringen av feedbacknivåerna är 

uppgiftsbaseradnivå, processnivå, självregleringsnivå och individnivå. Den uppgiftsbaserade 

feedbacken riktar sig mot vad som är rätt eller fel med en uppgift. Feedbacken på processnivå 

avser feedback på processen av en uppgift, och att läraren kan erbjuda en annan väg till målet. 

Självregleringsnivå betyder att läraren ställer frågor att eleven själv kan söka svar på uppgiften, 

frågor som varför och hur är vanligt förekommande med denna typ av feedback. Feedback på 

individnivå är feedback av berömmande karaktär som riktar in sig specifikt till en enskild 

person, till exempel vad duktig du är och bra jobbat. (Hattie 2012, s.161-165) 

 
För att underlätta läsningen av resultatdelen kommer en kortare genomgång av hur resultatet är 

upplagt. Resultatet börjar med en presentation av resultatet från ämnet idrott och hälsa, under 

rubriken 5.1 Feedback i en idrottshall. Under rubriken 5.2 Feedback i ett teoretiskt ämne 

presenteras feedbacken i de teoretiska ämnena. Den sista rubriken i detta avsnitt behandlar 

idrottslärarens syn på feedback som pedagogiskt verktyg. Detta finns under rubriken 5.3 

Feedback som pedagogiskt verktyg.  

 

Under varje rubrik kommer lärarna presenteras vid A, B, C, och D. Alla lärare är tvåämneslära re 

där idrott och hälsa är det gemensamma ämnet. Alla lärare är verksamma på gymnasiet i 

Stockholmsområdet. Lärare A är 27 år och kvinna som undervisar i samhällskunskap och idrott 

och hälsa. Hon har varit verksam i ett år.  Lärare B är 38 år och man som undervisar i biologi 

och idrott och hälsa. Han har varit verksam i åtta år. Lärare B är biolog men inte utbildad 

idrottslärare. Lärare C är 30 år och man som har undervisar i matematik samt idrott och hälsa. 

Han är utbildad lärare i båda ämnena. Han har varit lärare i fem år.  Lärare D är 41 år och man 

2005 tog han examen i teknik och idrott och hälsa. De senaste två och ett halvt åren har han 

jobbat på samma skola.  
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5.1 Feedback i idrott och hälsa 

Detta avsnitt avser feedback i ämnet idrott och hälsa. Det kommer att presenteras i diagram 

med procentsatser. I figur 1 avläses feedback som är vanligt förekommande i idrott och hälsa 

bland fyra lärare. I figur 2 gestaltas varje enskild lärares feedbacktillfällen (antalet gånger lärare 

ger feedback) i idrott och hälsa. Detta för att se hur varje lärare ger feedback i idrott och hälsa.  

 

Figur 1 visar den feedbackform som är vanligast under praktiska idrott och hälsa lektioner. Det 

är samlat resultat av fyra idrottslärare där feedback på individnivå är vanligast förekommande. 

 

 

Figur 1 Fördelning mellan olika feedbacknivåer i idrott och hälsa.  

Procent. N= 140 

 

Ungefär en tredjedel av den feedback som gav under lektionerna var uppgiftsbaserad feedback. 

Feedback på processnivå under idrott och hälsa lektionerna var tretton procent och feedback på 

självregleringsnivå var på nio procent. Resultaten visar att det är mer vanligt att lärarna 

använder sig av feedback på individnivå under sina praktiska lektioner.  

 

 

Fig u r 1  
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I figur 2 visas hur fyra lärare i idrott och hälsa ger feedback under en praktisk idrott och hälsa 

lektion. Figuren visar även varje lärares samlade feedbacktillfällen per feedbacknivå. 

 

 

Figur 2 Feedbacktillfällen för varje feedbacknivå bland lärare i idrott & hälsa.  

Procent. Uppgiftsbaseradnivå N=43. Individnivå N=66. Självregleringsnivå N=13. Processnivå N= 18.  

 

I figur 2 visas hur fyra lärare i idrott och hälsa använder de olika feedbacknivåerna när de ger 

feedback. Den uppgiftsbaserade feedback nivån fördelas mellan de olika lärarna som följer,  

lärare A ca en tredjedel, lärare B nästan häften, lärare C ca tjugofem procent och lärare D som 

inte gav någon uppgiftsbaserad feedback. Feedback på den individuella nivån fördelas mellan 

de olika lärarna på detta vis, lärare A ca tjugofem procent, lärare B ca fyrtio procent, lärare C 

ca tjugofem procent och lärare D ca sex procent. Den självreglerande feedbacken fördelades 

mellan de olika lärarna på följande vis, lärare A ungefär sjuttio procent, lärare B ca åtta procent, 

lärare C femton procent och lärare D ca åtta procent. Feedback på processnivå fördelas mellan 

de olika lärarna på följande vis, lärare A använde nästan sextio procent, lärare B ungefär fyrtio 

procent, lärare C som använde cirka sex procent och lärare D som inte gav någon feedback på 

självregleringsnivå. Resultaten visar att det förekommer skillnad i hur lärare ger feedback i 

idrott och hälsa.  

 

 

 

 

Figur 2
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5.2 Feedback i ett teoretiskt ämne 

Feedbacken som redovisas under detta avsnitt är baserat på fyra lärares verbala feedback i ett 

teoretiskt klassrum. I figur 3 visas en samlad bild av fyra lärares feedback i teoretiska ämnen. 

För att göra denna bild ännu mer tydlig finns i figur 4 en samlad bild av vad varje enskild lärare 

ger för feedback i de teoretiska ämnena. Detta för att se hur feedback ges av de olika lärarna.  

 

I figur 3 ses en samlad bild av hur lärare i ett teoretiskt ämne ger feedback. Figuren visar de 

olika feedbacknivåerna som förekommer under de teoretiska lektionerna.  

 

 

Figur 3 Fördelning mellan olika feedbacknivåer i teoretiska ämnen.  

Procent. N= 160 

 

Resultatet visar att majoriteten av lärarna använder sig av uppgiftbaserad feedback (59 %). De 

andra feedbacknivåerna når inte samma markanta resultat. Det är sexton procent på individnivå, 

fjorton procent på processnivå och elva procent på självregleringsnivå. Dessa resultat visar på 

att lärarna har en mindre benägenhet att ge feedback på individnivå, processnivå samt 

självregleringsnivå under deras teoretiska lektioner.  

 

 

Fig u r 3  
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Figur 4 visar hur de olika lärarna använder sig av de olika feedbacknivåerna under en 

teoretisk lektion. Figuren visar även antalet feedbacktillfällen per feedbacknivå.  

 

 
Figur 4 Feedbacktillfällen för varje feedbacknivå bland lärare i teoretiska ämnen. 

Procent. Uppgiftsbaseradnivå N= 94. Individnivå N=26. Självregleringsnivå N=18. Processnivå N=22. 

 

I figur 4 visas hur de olika lärarna använder sig av de olika feedbacknivåerna under deras 

teoretiska ämne. Den visar även vilken lärare som använder vilken typ av feedback. Lärare A 

är den lärare som har flest feedbacktillfällen genomgående oavsett feedbacknivå under en 

teoretisk lektion. Även här syns det att den uppgiftbaserade feedbacken är den mest vanligt 

förekommande feedbacknivån i teoretiska ämnen. Det går även att avläsa vilken lärare som har 

gett flest feedbacktillfällen per feedbacknivå. Vilket även här är lärare A som står för 

majoriteten inom varje nivå. Lärare A använder ungefär fyrtio procent av alla lärares 

uppgiftsbaserade feedback, lärare B använder cirka trettio procent av alla lärares 

uppgiftbaserade feedback, lärare C använder cirka en fjärdedel av alla lärares uppgiftsbaserade 

feedback och lärare D använder nästan tio procent av den uppgiftsbaserade feedbacken. Den 

individuella feedbacknivån fördelas mellan de olika lärarna på följande sätt, lärare A hälften av 

alla lärares feedback på individuellnivå, lärare B använder cirka tjugo procent, lärare C också 

cirka tjugo procent och lärare D använder nästan femton procent av lärarnas individbaserade 

feedback. Feedback på självregleringsnivån fördelas på följande sätt i de teoretiska ämnena 

mellan de olika lärarna, lärare A använde sig av nästan fyrtiofem procent, lärare B som 

använder nästan en fjärdedel, lärare C en tredjedel och lärare D som inte gav någon feedback 

på självregleringsnivån. Till den sista feedbacknivån som presenteras här är feedback på 
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processnivå, skillnaden mellan de olika lärarna är som följer. Lärare A använder sig av cirka 

fyrtio procent, lärare B använder cirka ca trettio procent av feedbacken på processnivå, lärare 

C använder sig av nästan fem procent och lärare D som nästan använder sig av trettio procent. 

Resultaten visar att det förekommer skillnad mellan de olika lärarna i hur de ger feedback 

mellan de olika nivåerna. 

  

5.3 Sammanfattning av feedback i praktiska och teoretiska ämnen 

Övergripande visar figur 1 och figur 3 vilken typ av feedback som är vanligast i ett praktiskt 

ämne (figur 1) respektive ett teoretiskt ämne (figur 3). De visar i figur 1 att den individbaserade 

feedback är vanligast och i figur 3 visas det att den uppgiftsbaserade feedbacken är den som 

dominerar bland lärarna.  Figur 2 och figur 4 visar hur feedbacktillfällen fördelas i de olika 

feedbacknivåerna mellan de olika lärarna. Det som visas är att det förekommer en skillnad i hur 

lärare ger feedback mellan de olika nivåerna.  

 

5.4 Feedback som ett pedagogiskt verktyg  

Feedback är ett pedagogiskt verktyg som lärare arbetar med i sina respektive ämnen. För att 

skapa en helhets bild av vad lärarna anser om feedback är denna resultatdel uppdelad i flera 

underrubriker. Där lärarnas olika infallsvinklar på feedback belyses.  

 

5.4.1 Hur arbetar läraren med feedback i idrott och hälsa respektive teoretiska 

ämnen 

När lärare B och C talar om feedback i idrott och hälsa menar de båda två att de använder sig 

mest av positiv förstärkning. Lärare C uttrycker det som ett pushande av eleverna. Lärare D 

anser att under den observerade lektionen fanns det ingen möjlig situation för honom att ge 

feedback på. Eftersom feedback använder man sig av när något ska läras ut, förklarar han det 

som. Lärare B uttrycker den positiva förstärkningen på följande sätt: 

 

Man försöker hitta något slags muskelminne som när det så här får till 

det rätt så säger man - bra där! Nu sitter den! Och sen försöker man  

visa jättemycket alltså bara med sin egen kropp och förklara. Positiv 

förstärkning är väl det man jobbar med mest. - Lärare B 

 

Citaten visar på hur lärarna tänker kring användandet av feedback i idrott och hälsa. Den 

feedbacken som de ger blir av en berömmande eller korrigerande karaktär som lärare B 

uttrycker sig ” Positiv förstärkning”. Vilket visas i figur 1.  
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Den feedback som förekommer i de teoretiska klassrummen som visas i figur 3 talar även 

lärarna själva om, att den uppgiftbaserade feedbacken är den vanligaste typen av feedback att 

ge. Men även att de ger feedback på individnivå, där berömmandet ligger i fokus. Lärarna vill 

på så sätt förstärka beteenden hos eleverna när de ger feedback på individnivå, som lärare B 

talar om, att ge ”hundpositiv förstärkning”.  

 

Det är extremt enkelt, nästan på gränsen till tribel-feedback. Jag sätt 

upp små frågeställningar på tavlan, som är möjliga att lista ut om de är 

liksom på tårna och så frågar jag helt enkelt – Är ni med nu? Vad händer 

nu? Vad ska jag skriva där? Vad ska jag göra där? Och så försöker jag  

dela ut ordet och om någon säger något så försöker jag feedbacka det. 

Jag försöker liksom alltid beröm om de säger något över huvudtaget. 

Om det är fel, så försöker jag säga - bra tänk men nu tänkte du så här. 

Och är det rätt kan de komma en sån här hundpositiv förstärkning – 

Men BRA!. – Lärare B 

 

[…] Sen försöker jag oftast tala om det här var bra inte så här det här 

var fel. Visst ibland behöver man rätta till men jag försöker nog mera - 

bra idé men kanske inte det här sammanhanget! Vi tar det sen. Så i form 

av positiv respons för att få dem att våga prata mera och yttra sina 

åsikter liksom. […] .Oftast lättare att få det när man sitter en och en 

med dem. Bara en kort fråga. Hur menar du? Vad hände sen? Kan du 

utveckla? För i storklass blir de ofta lite s tällda när de får en följdfråga . 

– Lärare A  

 

Alla fyra lärare talar om positiv respons som den feedbacknivå de använder sig mest av. Lärare 

A och B anser att den positiva responsen är oerhört viktig för att få eleverna att prestera under 

lektionen. Lärare C talar om sitt läxförhör som en slags feedback. Hans syfte med läxförhöre t 

är att visa eleverna vikten av att vara på lektionerna och följa med på det som lektionen 

behandlar, och läraren menar då att läxförhöret blir feedbacken till eleverna. Att läxförhöret ger 

budskapet – var på lektionerna. Sammantaget ser vi hur lärarna använder feedback i teoretiska 

och praktiska ämnen som förstärkning av ett positivt beteende. Lärarna vill att eleven ska 

fortsätta med ett beteende och ger då feedback som riktar sig mot beröm och uppgiften.  

Lärarna ser även likheter och skillnader i hur de ger feedback i de olika ämnena även om detta 

är svårt, då ämnenas karaktär är olika. Lärare B menar på att det som förenar de båda ämnena 

är den enkla positiva förstärkningen han ger oavsett ämne. Medan lärare C medger att det är 

svårt att se några likheter då hans observerade lektioner har två olika syften.  
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Likheten är ju den där positiva förstärkningen. Att man försöker, att 

någon gör något bra att man försöker berätta det för dem precis när det 

händer. Förkorta avståndet mellan eeeh händelse och beröm liksom […] 

Det där är rätt strategi för mig. Positiv förstärkning. – Lärare B 

 

”Det var svårt det här som var likheter i feedback mellan matten och 

idrotten så där, tyckte jag”- Lärare C  

 

Kanske man sparar(feedback) på idrotten, åå sen när man ska prata om 

utvecklingen då tror jag att man pekar på vissa delar som eleven 

behöver utvecklas. Så det händer sällan under lektionstid att man  

säger... Det händer, men inte så ofta kanske. Men på teoretiska delen 

ofta. – Lärare D 

 

Överlag ansåg lärarna att det var lättare att se skillnader mellan ämnena, då det var olika typer 

av syften med lektionerna och ämnets intentioner. Lärare C ser en skillnad i att i matematik 

finns det rätt och fel, vilket det inte finns på samma sätt i idrotten. Där är man mer snäll, och 

blir glad när eleverna gör någonting, som han uttrycker det. Lärare B däremot talar om skillnad 

i tid, att i idrotten är eleverna här och nu medan i biologi som vill han att eleverna ligger före 

honom.  Lärare D menar på att det är lättare i ett teoretiskt ämne än i idrott och hälsa, och att 

han i idrott och hälsa väljer att samla ihop feedback och ger den under ett samtal med eleven.  

 

5.4.2 Åsikter om feedback i allmänhet 

Alla fyra lärare upplever att feedback är väldigt viktigt och att de alltid har arbetat och arbetar 

med feedback som ett pedagogiskt hjälpmedel. Lärare B och D använder inte feedbackfrågorna 

som stöd under en enskild lektion. De är mer ett verktyg när de har utvärderande samtal med 

eleverna, och då kopplat till elevens betyg.  

 
Nämen det tycker jag är absolut viktigt och det här med formativ  

bedömning som är så här att man ska ge elever feedback och det är ju 

en del av det här är ju det här amen läxförhöret, det är ju lite feedback 

[…] Så man jobbar mycket med feedback hela tiden, mer än vad man  

tänker på det egentligen så. – Lärare C  

Lärarna visar att de tänker på feedback men användandet av detta pedagogiska verktyg verkar 

de inte reflektera över, då det sker med automatik. Det är som lärare C uttrycker sig att han 

arbetar med feedback men tänker inte på hur han använder detta. Lärarna är överens om att 

feedback är ett viktigt verktyg som bör användas vid andra tillfällen än enbart vid 

lektionstillfällen. Det kan vara situationer som utvecklingssamtal, rättningar vid prov samt 
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andra sammanhang där elevens prestationer ligger i fokus. Därför anser lärarna att feedback 

inte bara sker muntligt utan även i skriftlig form. 

 

 5.4.3 Åsikter om skriftlig och muntlig feedback 

Både lärare B och C arbetar mer med muntlig feedback då de båda anser att skriftlig feedback 

är för tidskrävande. Lärare B för även resonemanget att det är tråkigt för honom att skriftligt ge 

feedback på det eleverna skrivit och att därmed måste han undervisa på ett sätt som gör att han 

kan ge muntlig feedback. Lärare A däremot använder sig mycket av skriftlig feedback då hon 

menar på att det är det enda sätt för hennes elever att utvecklas men att det är ett tidskrävande 

arbete.  

 
Sen lämnar de (eleverna) in i det här programmet Drive. Där går jag in 

och skriver kommentarer. För att få en djupare analys. Eller en 

detaljerad. Så gör jag med varje uppgift. Men varje elev kanske få en 

sån feedback på varje uppgift. Eftersom vi börjar med nya grejer hela 

tiden. Och det är ju inte sagt att för att de fick E på den här uppgiften 

så får de E på kursen. För vi gör ju liknande lite längre fram. Men att 

de få kontinuerligt. Tar oerhört lång tid! – Lärare A  

 

Lärarna hade blandade uppfattningar om hur den muntliga och den skriftliga feedbacken skulle 

gå till, som vi ser använder lärare A mycket av den skriftliga feedbacken. Då hennes 

arbetssituation kräver detta. Medan de andra lärarna föredrar att använda muntlig feedback.  

 

5.5 Sammanfattning av feedback som ett pedagogiskt verktyg 

Majoriteten av alla lärare är angelägna om att använda feedback i sin undervisning, och även 

att de tycker att det är viktigt att använda det. Men de tycker att det är svårt att diskutera och 

sätta fingret på exakt hur de arbetar med feedback. Flera av lärarna säger att de använder sig av 

positiv förstärkning när de ger feedback. Lärarna ser även andra användningsområden till 

feedback inte enbart den muntliga, de ser ett värde i att ge skriftligt feedback när det gäller 

betygsättandet.  
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6. Diskussion och analys   

Syftet med denna studie är att undersöka lärares verbala feedback i ett teoretiskt ämne och deras 

verbala feedback i idrott och hälsa. De frågeställningarna vi använde oss av för att besvara 

syftet var vilken typ av feedback ger lärare i en idrottshall? Vilken typ av feedback ger lärare i 

ett teoretiskt klassrum? Hur ser lärare på feedback som ett pedagogiskt verktyg? Syftet och 

frågeställningarna har besvarats med hjälp av att observera och intervjua lärare på 

gymnasienivå. För att intervjuer och observationer skulle bli möjliga har vi definierat feedback 

genom olika nivåer. Uppgiftsbaseradnivå är feedback som riktar sig till en uppgifts rätt eller 

fel. Feedback på processnivå är feedback som riktas mot processen och/eller att en annan väg 

erbjuds av läraren. Den självreglerande feedbacken handlar om elevens egen förmåga att kunna 

tänka kritiskt med hjälp av lärarens kritiska frågor. Den sista nivån av feedback är feedback på 

individnivå, vilket menas med feedback av berömmande karaktär till exempel bra jobbat. 

(Hattie 2012, s.161-165) Övergripande har begreppet feedback i föreliggande studie definiera t 

på följande vis: feedback är lärarens svar på elevens frågor eller prestation. Alltså blir feedback 

en konsekvens av elevens prestation (Hattie 2007, s.81).  

 

Att definiera feedback var svårt efter som det finns flera olika definitioner. Vi fann John Hatties 

definitioner mest användbara för studiens syfte. Observationen tydliggjorde att feedback inte 

bara är den verbala feedback som läraren säger utan det kan vara i skriftligt form, visuell form 

och att feedback kan även förekomma mellan eleverna. Det är ett komplext område med en 

mångfaciterad bild av hur feedback ska gå till. Därför kan man se föreliggande studie som en 

del av den feedback forskning som bedrivs. För att man ska få en heltäckande bild av feedback 

bör man även göra forskning på den visuella, den skriftliga och den kamratöverfö rda 

feedbacken. Men även vända på myntet och se på hur elever mottar den feedback som de får 

för att se vad som faktiskt är effektivt. Vi kan se med vår forskning vilken typ som är vanligt 

förekommande men kan inte dra några slutsatser om hur effekten är av den feedbacken som 

förekommer. 

 

6.1  Feedback i olika ämnen 

Resultatet av studien visar att den feedbacknivå som dominerar i de teoretiska ämnena är 

uppgiftsbaserad feedback, medan i ämnet idrott och hälsa är feedback på individnivå vanligas t 

förekommande. John Hatties (2007, s.91-97) forskning visar att olika typer av feedback har 

olika påverkan på eleverna och deras kunskapsutveckling. Vidare menar Hattie (ibid, s.93) att 
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feedback på processnivå samt feedback på självregleringsnivå är effektivare för att nå 

djupinlärning hos eleverna än feedback på individnivå och uppgiftsbaserad feedback. Varför 

använder inte studiens lärare mer feedback på processnivå och självregleringsnivå då? Vilka 

orsaker kan det finnas till detta? En förklaring kan vara att studiens lärare saknar kunskap om 

hur de ska använda feedback på processnivå och självregleringsnivå. Lärare A uttrycker att hon 

upplever svårigheter att ge feedback på elevernas rörelsemönster utifrån feedbackfrågorna: Var 

är eleven på väg? Var är eleven nu? Hur ska eleven komma till målet? Hon precis som de andra 

tre lärarna använder dessa frågor som ett stöd vid utvecklingssamtal eller liknande samtal. Vad 

är det då som gör att dessa lärare upplever att det är svårt ge denna typ av feedback? Vi kan se 

att en orsak kan vara att kunskaperna i idrott och hälsa handlar om komplexa rörelser och att 

varje elev har sitt eget mönster. Läraren ska alltså ge feedback på elevens rörelsemönster. Det 

finns inget fast rörelsemönster som varje elev ska uppnå vilket ställer högre krav på lärarens 

förmåga att se vad varje elev behöver för feedback. Medan i exempelvis matematik finns det 

ett rätt och fel vilket lärare C påpekar.  

 

Intervjuerna visar att lärarna har en viss kunskap om feedback men har svårt att omsätta den i 

praktiken. Varför är det så? Kan det vara brist på utbildning hos lärarna eller är de i behov av 

fortbildning? Eller kan det vara som John Hattie uttrycker det, när lärare ser lärande genom 

ögonen på deras studenter och när studenterna ser de själva som deras egna lärare. (2009, 

s.238) När detta sker skapas det en effektiv inlärningssituation. (ibid, 238) Detta kan ta lång tid 

och krävs skicklighet av pedagogen.  

 

Oavsett om läraren har svårt att omsätta teoretisk kunskap till praktik visar studiens resultat att 

den feedback som lärarna gav skedde automatiskt. Detta påpekar lärare C när han uttrycker att 

han inte funderat kring hur han använder feedback. Till skillnad från Lärare C är lärare A väl 

medveten om hur hon ska använda feedbacken. Hon uttrycker att hon försöker ställa frågor om 

varför och ge eleven andra vägar till målet. Genom sitt förhållningsätt feedback ger hon mer 

feedback än de andra lärarna på processnivå och självregleringsnivå. Då blir den naturliga 

följdfrågan, varför visar resultatet detta? Det kan vara att lärare A är mer medveten om hur hon 

ska arbeta med feedback eftersom hon är nyexaminerad och där med troligen är bättre 

uppdaterad med aktuell forskning. En annan anledning kan vara att den sociala kontexten som 

finns på skolan där rektorer och skolledning har arbetet fram en plan för hur man ska arbeta 

med feedback. Därför kan lärare A vara mer medveten om sitt användande av feedback.  
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En intressant analys av resultat visar att lärare är olika angelägna om att ge feedback under 

deras lektionstillfällen. Som lärare D säger att eleven ska göra vad de ska göra därför såg han 

inte någon anledning till att ge feedback under den lektionen. Detta kan vara en klassisk bild av 

idrott och hälsa vilket medför att feedbacken och lektionen i sig saknar mening för eleverna. 

För att elever och lärare ska få en bra undervisningssituation måste läraren skapa mening och 

meningsfulla uppgifter för att eleverna ska vilja lyckas, vilket påpekar i Visbel learning. Detta 

anser vi att lärare D inte gör då han inte har ett samspel med eleverna under lektionen. När 

samspel mellan lärare och elev inte finns skapas det inte någon inlärningssituation. Enligt oss 

måste det finnas ett samspel mellan lärare och elev för att feedback ska vara effektiv. 

 

Intervjuerna visade även att de flesta av studiens lärare inte hade den kunskapsnivå vi 

förväntade oss gällande feedback. För lärarna hamnade diskussionen om betygen och hur en 

elev skulle höja ett betyg när vi började prata om feedback och hur de använder detta. Det 

tydliggjordes när lärarna diskuterade Wiliams (Skolverket 2011b, s. 16-17) tre huvudfrågo r 

som feedback ska svara för. Lärarna applicerade de frågorna i likhet med att eleven låg på ett 

visst steg i betygsskalan och för att ta sig vidare använder läraren feedback som motsvarar nästa 

nivå i betygsskalan. På så vis ser lärarna betygsskalans delmål som en form av feedback till 

eleverna. I sin helhet blir då den feedbacken av summativ karaktär. Eleven får veta när den är 

klar med en uppgift vad som måste göras för att ta det vidare. Istället för att verka inom det 

formativa planet där läraren ska fortlöpande ge eleverna feedback på det de gör, vilket bidrar 

till att elevernas inlärningsprocess utvecklas. Detta gör Lärare A i sin skriftliga feedback, men 

i den verbala ser hon som de andra lärarna en svårighet att ge feedback av formativ karaktär. 

Då den muntliga interaktionen sker väldigt snabbt och lärarna upplever att de inte har tiden att 

hinna tänka till, blir denna typ av feedback mer en uppgifts- och individbaserad feedback. 

Därför ser vi att process- och självregleringsfeedback ger ett bättre samspel mellan lärare och 

elever än uppgifts- och individbaserad feedback. Genom att process- och 

självregleringsfeedback skapar mer kommunikation mellan elev och lärare.  

 

Som visats i resultatet anser majoriteten av lärarna att positiv förstärkning är en viktig del när 

de ger verbal feedback för att stärka elevers beteende och på så vis få de att lyckas i skolan. 

Detta tar även stöd i den forskning som Bonnie Tjeedam har utfört då hon intervjuat lärare och 

elever. Där deras uppfattning om feedback kom fram via intervjuer, där de ansåg att feedback 

var till för att stärka elevers beteende och för att få eleverna att bli motiverade. Detta stämmer 

överens med vad föreliggande studies ger. Även som Hattie och Timperly (2007, s.100-101) 
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menar att den feedback som dominerar i klassrum är feedback av berömmande karaktär och 

feedback som riktar sig mot vad som är rätt eller fel, det vill säga feedback på individnivå och 

uppgiftsnivå. Då vi tittat på den verbala feedbacken i klassrum kan det vara så att den 

feedbacken ges enklast och smidigast via feedback på individnivå och uppgiftsnivå. Medan 

feedback på processnivå och självregleringsnivå kan vara lättare att ge i andra former av 

feedback som exempel skriftlig form av feedback.  

 

Lärarna i studien uttryckte att den muntliga feedbacken var lättare att ge och att de föredrog att 

ge den typen av feedback framför skriftlig feedback. Lärare B uttrycker att den skriftliga 

feedbacken rent av var tråkig och de andra lärarna ansåg att det tog oerhört lång tid att utföra 

denna feedback. Vi såg även i våra resultat att lärarna ansåg att deras verbala feedback var till 

för att stärka elevers beteende vid undervisningssituationer. Kan det vara så att lärarnas kunskap 

om feedback och användandet ligger i att den muntliga feedbacken avser beteende feedback 

medan skriftlig feedback hjälper eleven att uppnå ett högre betyg? Eller kan det vara så att det 

krävs mer kunskap om feedback för att kunna ge muntlig feedback på processnivå och 

självregleringsnivå. Behöver verkligen varje feedbacktillfälle vara på processnivå och 

självregleringsnivå? Troligtvis inte eftersom alla situationer i klassrummet där lärare och elever 

interagerar behöver inte rikta sig mot en djupinlärning. 

 

6.2 Feedback - lärarens vän eller fiende 

Att just läraren har en viktig roll i elevers skolgång menar Vygotskij, Illeris och Hattie. Det 

anser att läraren är en viktig frontfigur i lärandeprocessen. (Forssell 2011, s.169, Illeris 2006, 

s.11, 13 & Hattie 2009, s. 300). Därför blir feedback ett viktigt pedagogiskt verktyg som 

antingen kan vara lärarens vän eller fiende. Feedback kan antingen vara det verktyg som skapar 

förutsättningar för eleven eller hindrar elevens inlärningsprocess. Viljan att arbeta med detta 

verktyg finns hos lärarna i studien vilket gör att de ser feedback som sin vän. Eftersom detta 

begrepp är så pass komplex behövs det kunskap om feedback både bland lärarna och eleverna 

för att det ska fungera effektivt.  

 

Kunskapen om feedback bland lärarna verkar finnas då majoriteten av lärarna kan diskutera 

feedback i teorin men har svårt att omsätta detta i praktik. Detta kunde vi avläsa från 

observationerna och intervjuerna där lärarna gjorde en sak och sa en annan. Det tydliggjo rde 

också att både kunskap och förståelse om feedback skiljde sig mellan de olika lärarna. Det 

tydligast mellan lärare B och lärare D. Där lärare B medveten om sitt användande och den 

Lärare D ovetande i sitt användande av feedback. Det är som John Hattie (2012, s.43, 172) 
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säger i Synligt lärande för lärare att med verktyg som feedback och formativ bedömning blir 

läraren en mästare på att få elever att prestera. Det gäller bara att veta hur och när man ska ge 

feedback. Det är just detta att veta hur och när man ska ge feedback som är svårt, det är upp till 

varje lärare att välja själv sin egen. Men det är viktigt att ha med i åtanke att man varierar den 

feedbacken man ger så att den inte hamnar i en och samma feedbacknivå.  

 

Vår egen reflektion av resultatet är att lärarna är olika på att ge feedback i 

undervisningssituationer som i exemplet ovan med lärare B och lärare D. Detta är i likhet med 

Nye et. Alt. i How large are Teachers effects (2004, s. 237, 253) där deras resultat visar att 

lärarna är olika framgångsrika i att lära ut kunskap och att få elever att lyckas. Vad detta kan 

bero på är svårt att säga men ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta förklara genom att alla 

människor har olika förutsättningar och erfarenheter som varje ny situation. Att det skiljer sig 

mellan de olika lärarna är att de har olika bakgrund och att de har olika åsikter om vad läraryrket 

innebär. Lärarnas egna bakgrund påverka hur de använder språket som redskap i sin 

undervisning. Roger Säljö (2014, s.86) påpekar språkets betydelse för hur kommunikation sker. 

Vidare menar han att språket betyder olika för olika människor. Detta ställer stora krav på att 

lärare vet hur de ska använda språket när de ger feedback och även hur eleven kan komma att 

motta feedbacken. För eleven kan feedback orden ha en annan betydelse och där med kan 

feedback kan feedbacken bli verkningslös.   

 

Det som sägs i läroplanen för gymnasiet om hur lärare ska ge information till varje elev är, 

Fortlöpande ge varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna 

(Skolverket 2011a, s.15). Utifrån denna feedbackdefinition som används i denna föreliggande 

studie blir denna information en typ av feedback. Om det nu blir i ett formativt syfte eller ett 

summativt syfte är upp till varje lärare att välja. Det som lärarna är eniga om i studien är att 

feedback är ett av de viktigaste pedagogiska verktygen för att få eleven att lyckas i skolan. 

Genom att använda den information om elevers utveckling på ett formativt sätt utvecklar 

eleverna en djupare kunskap. Vår egen uppfattning om det som står i läroplanen är att feedback 

är varje lärares skyldighet att ge, men hur den ges är upp till varje lärare själv att välja. Eftersom 

alla lärare är olika individer och använder språket på olika sätt. 

  

 

 

 



33 

7. Metoddiskussion 

I denna studie valdes observation och intervju som metod för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Här nedan diskuteras metodvalen.  

 

För att svara på studiens första två frågeställningar valdes observation som metod. Detta var ett 

självklart val då observation lämpade sig väl för att samla in kvantitativ data. De två första 

frågeställningarna besvarades väl av observationens data. En felkälla som kan ha uppkommit 

är att vi missat en situation där feedback gavs eller misstolkade en situation vilket gör att 

resultatet kan bli missvisande. För att minska risken att någon situation missades valde vi att 

observera två feedbacknivåer var, och därmed bli expert på hur feedbacknivåerna kan komma 

till uttryck. Dock kan fortfarande den mänskliga faktorn påverka resultatet, därför skulle man 

kunnat filma observationstillfällena. Då kan man i efterhand granska lärarens agerande och 

även kunna diskutera situationer på ett enklare sätt. 

 

Intervju som metod ger svar på studiens sista frågeställning, och även här kändes metodvalet 

naturligt. Då frågeställningen krävde mer kvalitativ data. Intervjuernas längd valdes medvetet 

att vara kort eftersom de är ett komplement till observationen. Detta också på grund av den 

tidsbrist som fanns under arbetets gång. Det fanns helt enkelt inte den tiden att transkribera 

längre intervjuer. Det hade varit intressant att nå en djupare diskussion med lärarna kring 

begreppet feedback. För att skapa en mer djupgående intervju hade vi kunnat valt att ställa fler 

direkta följdfrågor och ifrågasätta det som den intervjuade läraren sa, och därmed få läraren att 

tänka ett steg längre.   

 

Avslutningsvis vill vi belysa vår utgångspunkt att se feedback i verkligheten ur flera aspekter 

och söka svar på om läraren använder samspelet med eleverna för att skapa ett lärande. Och hur 

de använder feedback som ett hjälpmedel för detta.  
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8. Avslutande sammanfattning 

Sammantaget ser vi hur lärarna använder feedback i teoretiska och praktiska ämnen som en 

form av beteende förstärkning. Lärarna vill att eleven ska fortsätta med ett beteende och ger då 

feedback som riktar sig mot beröm och uppgiften. Att den feedback som riktar sig mot uppgift 

och beröm är vanligt bland studiens lärare får medhåll i det forskningsläge som pressenteras i 

föreliggande studie. En anledning till detta som vi såg är lärarnas medvetenhet i användandet 

av feedback. Deras medvetenhet i hur feedback bör användas var relativt liten men de kände 

till begreppet och kunde diskutera detta. Även om alla lärare i studien inte hade samma 

medvetenhet var det ändå några som lyckades omsätta den medvetenheten i sin undervisning. 

 

 

9. Förslag på vidare forskning 

Forskning av feedback inom skolans värld behövs för att underlätta och skapa förutsättningar 

för lärare och elever att lyckas i skolan. Områden som kan komma att vara intressanta är, som 

tidigare nämnt, studier där elevens mottagande av feedback är i centrum. Även studier med 

fokus på de andra delar av feedbackens aspekter så som skriftligt och visuell feedback, men 

även kamratbedömmande feedback vore spännande aspekter att studera. Önskvärt är att i 

framtiden görs det fler studier inom detta område för att få en ännu bredare bild hur feedback 

används i skolan.  

 

Vidare vore det intressant att öka studiens omfång för att kunna dra fler generella slutsatser, 

vilket inte går med de få antal deltagare i denna studie. Vi rekommenderar att använda 

observation och intervju som metod för att belysa flera aspekter av feedback, och även välja 

lektionerna som observeras med mer omsorg än vad som gjort i denna studie.  
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Bilaga 1 Litteratursökning 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares verbala feedback i ett teoretiskt ämne och deras 

verbala feedback i ett praktiskt ämne.  

- Vilken typ av feedback ger lärare i en idrott & hälsa? 

- Vilken typ av feedback ger lärare i ett teoretiskt ämne? 

- Hur ser lärare på feedback som ett pedagogiskt verktyg? 

 
Vilka sökord har du använt? 

Feedback, Skola+Feedback, Formativ bedöminng, Vygotskij, observation, summativ 

bedömning, typer av feedback, John Hattie, sociokulturellt perspektiv, lärande, återkoppling 

 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, Google, Ebsco, Googel schollar, 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Alla sökord har varit relevanta. 

  

 

Kommentarer 

Ämnesorden har kombinerats. Vid funna källor har även andra relevant litteratur funnits. 
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Bilaga 2  

Observationsschema 

 

 

 

 

 

 

Typ av feedback Antal Kommentar från observatör 

Uppgiftsbaseradnivå 

 

  

Processnivå 

 

  

Självregleringsnivå 

 

  

Individnivå 

.  
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Bilaga 3 

Intervju efter observation 1 

(Frågeställningen: Hur ser lärare på feedback som ett pedagogiskt hjälpmedel?) 

 

1. Berätta om din bakgrund som lärare. Hur länge har du undervisat? Din ålder? Din 

utbildning? 

 

2. Berätta om klassen. Ålder? Program? 

 

3. Hur upplever du att du arbetade med feedback under denna lektion? 

 

Intervju efter observation 2 

(Frågeställningen: Hur ser lärare på feedback som ett pedagogiskt hjälpmedel?) 

 

1. Berätta om klassen. Ålder? Program? 

 

2. Hur upplever du att du arbetade med feedback under denna lektion? 

 

3. Vilka likheter upplever du i den feedback du ger i de olika undervisningsarenorna? 

 

4. Vilka skillnader upplever du i den feedback du ger i olika undervisningsarenorna? 

 

5. Vad anser du om feedback som ett pedagogiskt hjälpmedel? 

- Hur använder du feedback som pedagogiskt hjälpmedel? 

 

6. Hur förhåller du dig till feedbackfrågorna när du ger eleverna feedback? (Var är jag på 

väg? Hur ska jag komma dit? Vad är nästa steg?) 

 


