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Abstract 

 
Under åren på lärarutbildningen har vi via personliga iakttagelser kunnat skönja 

en diskrepans mellan vad lärare anser sig sända ut för feedback och hur de 

beskriver sin feedback. Luke och Sinclair (1991) menar att det är lärarens 

beteende som är den starkaste faktorn till hur elever uppfattar Idrott och hälsa i 

skolan. I relation till det som Hattie och Timperley (2007) samt Stensmo (2008) 

skriver om hur felaktig feedback kan ge omvänd effekt riskerar feedback att 

motarbeta Skolverkets (2011) ambition att främja varje elevs utveckling. Det är av 

denna anledning av vikt att undersöka vår upplevda diskrepans hur lärare ger 

feedback och vad de tänker om hur de ger feedback. 

 

Syftet med detta examensarbete har därmed mynnat ut i att undersöka vad 

lärare i Idrott och hälsa säger om sin feedback och vad de gör i praktiken. 

Fyra högstadielärare deltog i studien och som metod har observation och 

intervju använts. Varje lärare observerades vid ett tillfälle och intervjuades vid 

ett tillfälle. Intervjun utfördes för att se om lärarnas utförda feedback stämde 

överens med vad vi såg under observationstillfället. 

 
Intervjuresultaten visade att lärarna anser att feedback är en form av återkoppling i bästa 

fall på lärande, men med olika fokus på antingen individ och/eller prestation. 

Observationsresultaten visade på att beröm och teknisk instruktion var de mest 

förekommande typerna av feedback som delades ut från lärarna, vilket överensstämde 

väl med lärarnas ord om feedback och dess syfte. Kritik var den minst förekommande 

typen av feedback och detta var också något som stämde med lärarnas ord. 

 

Vår slutsats visar att majoriteten av de undersökta lärarna ger den feedback 

som de uttrycker sig att göra. 

 

Nyckelord: Beröm, feedback, högstadielärare, Idrott och hälsa, teknisk instruktion 
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Förord 
 
När vi under åren på lärarutbildningen reflekterat över lektioner vi själva haft eller 

lektioner vi upplevt kan vi skönja en diskrepans mellan vad vi reagerar på hos 

andra lärare när de ger feedback och hur vi själva agerar i liknande situationer. 

Detta har i sin tur skapat funderingar kring vad vi sänder ut för omedvetna 

signaler. De här omedvetna signalerna känner vi skulle vara intressanta att 

studera genom att titta på om verksamma lärare har skillnader mellan vad de 

säger sig förmedla och vad de sänder ut i form av feedback. Vår ambition är att 

framställa och problematisera hur det i verkligheten ser ut och koppla till skolans 

centrala uppdrag och värdegrund. Genom att belysa verkligheten anser vi att vår 

undersökning inte bara kan bidra till en utökad eftertanke kring bemötandet av 

elever oberoende av vem som adresseras, utan även till en ökad diskussion och 

betänksamhet kring hur skolans centrala uppdrag efterföljs. 

 

Vi har tillsammans författat vår studie och aktivt valt att inte dela upp olika 

ansvarsområden. Men, för att tidseffektivisera studiens process, har 

transkribering av intervju- och observationsmaterialet delats upp. David har 

ansvarat för transkribering av deltagare 1 och 4 och Frida av deltagare 2 och 3. 

 

Denna uppsats hade inte varit möjlig att utforma om det inte varit för våra 

deltagande lärare i Idrott och hälsa som vi har fått observera och intervjua. 

Därmed vill vi tacka de för den tid och spännande möten som de gett oss. Vi vill 

även rikta ett tack till våra handledare, Jan-Olof Johansson och Lars Kristén, som 

bidragit till stor hjälp och alltid funnits tillhands under hela processens gång. 
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1. Inledning 
 
Att studera elevers uppfattningar av den feedback de får från sina lärare är 

betydelsefullt då det har visat sig finnas skillnad mellan hur elever uppfattar feedback 

och vad den från lärare syftar till (Nicaise et al, 2007). Eleven påverkas alltså av 

feedback, men feedback ges av läraren. Därför menar vi att det är av relevans att 

göra studien utifrån ett lärarperspektiv. Hur eleven upplever feedback, menar vi, 

säger mindre om de bakomliggande orsakerna till hur feedback delas ut än om vi 

undersöker lärarens förhållningssätt till feedback. Vi kan som blivande lärare i Idrott 

och hälsa, under utbildningen, få lära oss att beröm är den mest frekventa formen av 

feedback (Hattie & Timperley, 2007). Detta ger oss dock inte förståelse för de 

reflektioner som andra blivande lärare gör. Det är, enligt oss, rimligt att anta att 

beröm och kritik yttrar sig olika hos olika individer och på samma sätt som elever 

upplever feedback på olika sätt (Hattie & Timperley, 2007) så kan feedback betyda 

olika saker för olika lärare. Tidigare forskning har också visat på skillnader mellan 

kön i mottagandet av feedback (Hattie & Timperley, 2007 och Nicaise et al, 2007) 

och i kombination med skolans uttalade mål att anpassa undervisningen till varje 

elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2011) finner vi det relevant att titta på 

hur feedback förmedlas och individualiseras. 

 

1.1 Problemformulering 
 
Luke och Sinclair (1991) menar att det är lärarens beteende som är den starkaste 

faktorn till hur elever uppfattar Idrott och hälsa i skolan. I relation till det som Hattie 

och Timperley (2007) samt Stensmo (2008) skriver om hur felaktig feedback kan ge 

omvänd effekt riskerar feedback att motarbeta Skolverkets (2011) ambition att främja 

varje elevs utveckling. Av denna anledning blir det av vikt att undersöka hur lärare 

ger feedback och vad de tänker om hur de ger feedback. 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet är att undersöka vad undervisande lärare i Idrott och hälsa anser om 

sin verbala feedback och vad de egentligen utför i praktiken. 

 

1.3 Frågeställningar  
 

1. Hur beskriver lärare i Idrott och hälsa sin feedback?  
 

2. Hur genomförs feedback av undervisande lärare i Idrott och hälsa?  
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3. På vilka sätt avspeglar sig feedback från lärare i Idrott och hälsa i 

undervisningen, i förhållande till deras ord om feedback?  

 

När vi framöver använder begreppet feedback är det verbal feedback vi 

menar. Vi beskriver verbal feedback inom olika beteendekategorier som 

motiveras i metodkapitlet 4.5.4. 

 

1.4 Disposition 
 
Vi kommer nedan att presentera hur vi valt att disponera vår studie. 
 

 

Kapitel 1: I inledningskapitlet förklarar vi studien och motiverar vårt intresse till 

det att vi valde feedback som ämne att vidare undersöka. Vi beskriver vår 

problemformulering samt redogör för vårt syfte och våra frågeställningar. 

 
Kapitel 2: I den tidigare forskningen sammanfattar vi forskningsläget kring vårt 

valda ämne med avgränsningar anpassade till studiens syfte och frågeställningar. 

 
Kapitel 3: I detta kapitel förklarar vi det sociokulturella perspektivet samt den 

proximala utvecklingszonen och motiverar hur denna teori är applicerbar på 

vår studie. 

 
Kapitel 4: Metodkapitlet består av förklaringar till våra val av metoder för vår 

studie. Vi redogör för och motiverar bland annat vårt val av att utföra en 

kvalitativ studie med abduktiv ansats. 

 
Kapitel 5: Resultatdelen av studien består i en sammanställning av den data som 

insamlats. Vi redogör för vad vi observerat och vad som framkommit av intervjuerna 

 
Kapitel 6: I analysen och diskussionen använder vi oss av vår 

databearbetningsmetod utifrån en hermeneutisk analys för att analysera 

resultatet. Vi försöker sammanfatta likheter och skillnader mellan den tidigare 

forskning vi redogjort för och vår insamlade empiri. 

 
Kapitel 7: Den avslutande diskussionen och slutsatsen innehåller en sammanfattande del 

av studiens resultat. Vi diskuterar metoden, forskningsmässiga- och didaktiska 

implikationer, reflektioner om vår förförståelse samt besvarar så tydligt vi kan våra 
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frågeställningar i en slutsats. 
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2. Tidigare forskning 
 
I den tidigare forskningen sammanfattar vi forskningsläget kring vårt valda ämne med 

avgränsningar anpassade till studiens syfte och frågeställningar. Vi har valt att 

försöka definiera feedback, titta på hur feedback kan uppfattas av mottagaren, hur 

målsättningsarbete går att knyta an till feedback samt vilka olika typer av feedback 

kopplat till undervisning som framhålls i det aktuella forskningsläget. Utöver forskning 

har vi nedan redogjort för feedbacks påverkan för en individualiserad undervisning 

samt förankringen och betydelsen av feedback i styrdokumenten. 

 

2.1 Vad är feedback? 
 
Feedback är information som tillhandahålls av ett ombud (t.ex. lärare) om aspekter av en 

prestation eller förståelse. Feedbacks huvudsakliga syfte är att minska avståndet mellan 

elevens rådande förmåga och målet dit eleven skall nå. Det inträffar oftast efter en 

instruktion som syftar till att ge kunskaper och färdigheter eller för att utveckla vissa 

attityder (Hattie & Timperley, 2007 och Säljö, 2010a). Øiestad (2005) förklarar feedback 

som återföring av information genom att se och bekräfta egenskaper hos en annan 

person och Wolters (2002) beskriver feedback utifrån begreppen iakttagelse, korrigering 

och förbättring. Feedback tydliggörs genom begreppen för att visa på dess koppling till 

varandra och menar att iakttagelser är den avgörande utgångspunkten för att ge 

korrigering och förbättring. Däremot krävs det, och som även Annerstedt (2007) belyser, 

kunskap om vad som ska förmedlas för att kunna se sammanhang mellan iakttagelser 

och vad som kan korrigeras och förbättras. Detta för att i slutändan resultera i en 

meningsfull motivering för mottagaren. Øiestad (2005) och König (2007) beskriver vidare 

feedback som människors grundläggande behov av att bli uppsökta, letade efter och 

hittade (2005). Vi tolkar beskrivningen som människors behov av att bli sedda på riktigt. 

Hattie och Timperley (2007), Stensmo (2008), Jaakkola och Digelidis (2007), Weinberg 

och Gould (2010), Nicaise, Bois, Fairclough, Amorose och Cogérino (2007), Säljö 

(2010a) samt Annerstedt (2007) betonar att feedback kan påverka motivation och 

lärande. 

 

2.2 Feedback och betydelse för mottagaren 
 
Luke och Sinclair (1991) menar att det är lärarens beteende som är den starkaste 

faktorn till hur elever uppfattar Idrott och hälsa i skolan. På vilket sätt feedback ges 

kan prägla hur effektiv feedback blir och feedback bör, för att bli meningsfull, ges i 
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ett sammanhang av lärande. Om feedback inte ges i ett meningsfullt sammanhang 

finns en risk att eleven (mottagaren) inte kan relatera informationen till sin situation. 

Då riskerar feedback att få negativ effekt genom att den snarare ökar klyftan mellan 

vad eleven vet och vad som förväntas av eleven. Feedback utan meningsfullt 

sammanhang har ingen kraft, i sig själv, att skapa lärande hos mottagaren (Hattie & 

Timperley, 2007). Nicaise, Cogérino, Bois och Amorose (2006) nämner feedback 

som en hjälp i elevers inlärningsprocesser och som ett effektivt sätt att öka elevers 

resultat. Genom att övervaka elevers framsteg och ge lämplig feedback kan lärare 

påverka prestationer som leder till utveckling. Däremot ses en problematik kring 

elevers uppfattning av feedback och lärarens avsikt gällande feedback, där 

uppfattningar kring beröm och korrigering skiljer sig åt. Hattie och Timperley (2007) 

beskriver att de mest effektiva formerna av feedback är ledtrådar eller förstärkningar 

(gärna visuella eller auditiva) relaterade till elevens mål. Feedback sker enligt 

Wolters (2002) ofta muntligt och kräver en större kunskapsutveckling för att kunna 

vidareutvecklas till alternativa metoder. Därmed är den verbala feedbacken mer 

förekommande på grund av lärares kunskapsbrister. Hattie och Timperley (2007) 

skriver att de minst effektiva sätten att ge feedback på är att ge beröm, bestraffa eller 

utgå från yttre belöningar. Att bortse från elevens inre motivation och relatera till 

uppgifter eller prestationer som ett ”måste” utan att förklara syfte eller mål med 

övningen har visat sig ha negativ effekt på lärandet och mottagarens inre drivkraft. 

Detta beskriver även Stensmo (2008) med tillägget att det är viktigt att skilja på 

person och utförd handling. Specifikt är feedback mer effektiv när den ger 

information om korrekt snarare än felaktigt beteende och när den bygger på 

förändringar från tidigare upplevelser (Hattie & Timperley, 2007 och Stensmo, 2008). 

 
Positiv feedback kan bidra till att öka självförtroendet hos en individ på så sätt att denne 

blir mer medveten om sina resurser och möjligheter (Øiestad, 2005). Med ett ökat 

självförtroende ökar ofta motivationen till att ta sig an uppgifter, som också Weinberg och 

Gould (2008) skriver om, och i detta samband kan feedback ses som en stark 

motivationsfaktor. För att detta samband skall råda är det viktigt att feedback är realistisk. 

Hattie och Timperley (2007) beskriver feedback som god när den initierar en högre 

ansträngning hos mottagaren. Högre ansträngning tenderar visa sig då målet vi strävar 

efter är tydligt, vår ansträngning är kopplad till målet och möjligheten att lyckas upplevs 

som stor. Samma författare beskriver också att hot mot en persons 
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självkänsla kan påverka hur effektiv feedback blir. Är hotet mot mottagarens 

självkänsla stort tenderar feedback inte få lika stor effekt som när uppgiften 

inte riskerar att skada självkänslan på samma sätt. En förklaring till detta 

skulle kunna vara att eleven fokuserar på rädsla för att misslyckas istället för 

att fokusera på råd och tips för att lyckas. 

 

2.3 Feedback och målsättning 
 
Feedback fungerar bäst när målen är tydliga men utmanande samtidigt som uppgiften 

upplevs som genomförbar sett till svårighetsgraden. Att ge beröm för prestation tycks 

vara negativt och förklaringen som anges är bristen på information om vad som förväntas 

i denna typ av feedback. Kopplingen till målsättning är betydande för feedback och dess 

betydelse. Från den meningsfulla iakttagelsen ges tre huvudfrågor kring hur korrigering 

och förbättring ska förmedlas. Frågeställningarna läraren bör ställa sig är varför en 

korrigering eller förbättring ska ges, vad som ska förmedlas och hur det ska ske 

meningsfullt och om ansträngningen lönar sig i förhållande till resultatet. Viktigt för målen 

är hur tydliga, värdefulla, realistiska och mätbara de är. Genom att involvera elever i 

målsättningsprocessen blir eleverna ”ägare” av målen och känner personligt ansvar över 

dem. Istället för att använda vad, hur och när som isolerade frågor kan begreppen 

naturligt vägas in och integreras i varandra eftersom hur och varför beteendet skall 

anpassas ofta är frågor som hänger samman. Det är när klyftan, mellan var eleven är 

och vart den siktar, minskar som feedback blir som mest betydelsefullt (Hattie & 

Timperley, 2007, Stensmo, 2008 och Wolters, 2002). Målsättning är betydande för 

feedback och dess relevans. Specifika mål är mer effektiva än allmänna eller ospecifika 

mål på så sätt att de underlättar vart eleverna skall rikta sin uppmärksamhet. Det är 

också lättare att ge en mer riktad, relevant feedback när målet är specifikt. Detta på så 

sätt att feedback då kan inkludera tydligare information om kriterierna för att nå framgång 

än om målen är allmänna. Lärare kan hjälpa till genom att klargöra mål för eleverna och 

detta genom att tydligheten i målsättningen minskar elevernas utbud av tänkbara icke 

önskvärda uppfattningar. En idealisk inlärningsmiljö skapas enligt författarna när både 

elever och lärare svarar på feedbackfrågorna. Dock ser författarna att lärare ofta antar att 

eleverna själva ska ta ansvar för att besvara dessa frågor, vilket begränsar lärandet och 

processen mot målet (Hattie & Timperley, 2007 och Weinberg & Gould, 2008). 
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2.4 Feedback - varierat i form och mängd 
 
Omedelbar feedback passar bäst när feedback ges med fokus på uppgiften medan 

fördröjd feedback passar bättre när den beskriver processen. Feedback som fokuserar 

på uppgiften tenderar att få kraftfull effekt, vare sig den är positiv eller negativ, så länge 

den är informativ och presenteras på ett tydligt sätt för mottagaren. Negativ feedback kan 

leda till att mottagaren blir missnöjd med tidigare prestation och framöver sätter högre 

mål vilket leder till förbättrade prestationer. Att bara få positiv feedback eller ingen 

feedback alls skapar inte denna drivkraft på samma sätt. Samtidigt kan positiv feedback 

få eleven att återvända och försöka då känslan av ett eventuellt misslyckande uteblivit 

(Hattie & Timperley, 2007). Även Stensmo (2008) beskriver hur feedback för eleven kan 

bekräfta att denne är på rätt väg mot målet (bekräftande), eller korrigera eventuella 

avvikelser i strävan mot målet eller målen (korrigerande). Korrigerande feedback förklarar 

att någonting är fel i processen mot målet. Denna form av feedback kan ges i form av 

straff för att motverka det felaktiga beteendet. Straff saknar ofta en informativ beskrivning 

av vad som behöver förbättras i prestationen, något som är av vikt för att mottagaren av 

feedback skall förstå, ta till sig och utvecklas. I syfte att förändra ett beteende mot ett mål 

är strategin som rekommenderas att istället förstärka det som är bra med beteendet och 

ignorera det felaktiga. Genom detta är förhoppningen att skapa fler korrekta beteenden 

och färre felaktiga sådana. Detta menar också Brophy (1981) som skriver att bekräftande 

återkoppling innebär att feedback kan ges i form av att uppmärksamma det beteende i 

processen som är önskvärt och positivt för att nå målet. Denna form av feedback kan 

utdelas i form av belöningar eller beröm. Gällande kritik menar Øiestad (2005) att den för 

att få ett värde måste vara specifikt informativ på så sätt att den påtalar vad som inte 

fungerar samt varför det inte fungerar och vad som kan göras istället. 

 
 

 
Att formulera kritik som en önskan är ett medel som Øiestad (2005) förklarar. Genom att 

vända kritiken från ett påstående om någon annan till en önskan från avsändaren kan 

kanske känslan av personkritik avdramatiseras. Att ge feedback genom korrigering och 

förbättring kan medföra, som Wolters (2002) beskriver, biverkningar och få ett negativt 

inflytande på det önskade resultatet. Om feedback ges för mycket, för ofta eller för tidigt 

kan den motiverande effekten bli lidande. Det är av vikt att bedöma huruvida 

korrigeringar och förbättringar har en annan verkan än den avsedda 
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och om biverkningarna är acceptabla. I motsats till detta beskriver Nicaise et al. 

(2006) likheter mellan forskning kring idrottsutövning och coachning och 

undervisning i Idrott och hälsa. Studier visar hur idrottare vars coacher ger en 

högre frekvens av positiv förstärkning efter en prestationsframgång, och 

uppmuntran till teknisk förbättring vid felsteg, har en mer positiv upplevelse kring 

idrottsutövning. Hattie och Timperley (2007) beskriver en studie från 2000 där 65 

lärare undersöktes. Studien visade att den vanligaste formen av feedback från 

lärare var beröm. Feedback är ofta personrelaterad och i bästa fall informativ i 

förhållande till uppgiften och elevens behov. Lärare tenderar att ge svaga elever 

framförallt beröm och i de fall feedback till dessa är självreglerande är den ofta 

negativ. Nicaise et al. (2006) vill i sin studie belysa vikten av att ge jämställd 

feedback, det vill säga hög frekvens av positiv och informativ återkoppling till alla 

elever som bör leda till högre prestationsnivåer och främja positiva upplevelser i 

undervisningen i Idrott och hälsa. Som Nicaise et al. (2007) nämner får elever 

med positiva upplevelser från lektionerna i Idrott och hälsa en ökad benägenhet 

att ägna sig åt fysiska aktiviteter, både i skolan och på fritiden. 

 

2.5 Individualiserad undervisning 
 
Skillnaden mellan prestation och förmåga är enligt Redelius (2009) beroende av den 

observerades perspektiv. Hon anser att prestationer i flera fall är könskodade, där 

manliga och kvinnliga utövningar är sammankopplade med olika förväntande 

prestationsnivåer. Det beskrivs som ett resultat av historiska betingelser och 

dominerade föreställningar av samhället idag. Det som anses viktigt ur ett 

skolperspektiv är hur lärare riktar sin uppmärksamhet utifrån vilket kön, eftersom de 

enligt Redelius (2009) riskerar att undgå en individualiserad undervisning. Om lärare 

inte väljer att ta hänsyn till gruppers olika styrkor och svagheter – oavsett kön – 

äventyras ”deras goda vilja att minska orättvisor istället att fungera kontraproduktivt.” 

(2009, s. 43). En annan aspekt kring ojämställd feedback, som Nicaise et al. (2007) 

beskriver, är risken när läraren identifierar vem som är i behov av mest hjälp genom 

uppmuntran och tekniska ledtrådar. Genom att i större utsträckning ge denna typ av 

feedback till flickor finns en risk att det fastslås att flickor är mindre skickliga än 

pojkar i Idrott- och hälsa-undervisningen. 
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2.6 Förankring i styrdokumenten 
 
Skolverket (2011) klargör hur undervisningen i skolan ska bedrivas och menar att det är 

skolans ansvar att ge varje elev en förutsättning för att lyckas, utvecklas och erfara en 

upplevd tillfredsställelse i samband med framsteg och/eller övervunna svårigheter. För 

ämnet Idrott och hälsa betonas även vikten av att ge eleverna positiva upplevelser som 

är av betydelse för huruvida eleverna blir fysiskt aktiva senare i livet. För att låta varje 

elev nå sina individuella mål gäller det för skolan att arbeta individualiserat och ta hänsyn 

till elevers olika behov med undervisningsformer som inte är avsedda att vara lika för 

varje enskild individ. I skolans riktlinjer klargörs också lärarens ansvar över att främja ett 

jämställt inflytande och utrymme i sin undervisning. Detta för att alla elevers utveckling 

ska främjas i syfte att skapa en livslång lust till lärande. 
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3. Teori 
 
Förespråkare för det sociokulturella perspektivet menar att social kontext och den 

kultur en person lever i påverkar individens lärande. En grundtanke i det 

sociokulturella perspektivet är att lärande alltid råder i mötet mellan människor och 

att den viktiga frågan att ställa sig snarare är vad för slags lärande som sker 

(Larsson & Meckbach, 2012 och Säljö, 2010a). Det sociokulturella perspektivets 

grundtanke är att kommunikation och interaktion är det som möjliggör för kunskapen 

hos varje individ att spridas och växa (Säljö, 2010a). Varje individ har erfarenhet och 

insikter i sig och det är i samspelet med andra som dessa kunskaper ges nytta och 

en chans att utvecklas. Säljö (2010b) skriver om det situerade lärandet, att 

sammanhanget spelar stor roll för vad individen lär sig. Det är svårt för lärare att veta 

vad i sammanhanget som är kärnan för elevens lärande då det skulle kunna vara 

exempelvis instruktionerna från läraren, sinnesstämningen i klassen eller lektionens 

innehåll. Feedback i vår studie, menar vi, kan kopplas till lärande då det är ett av 

redskapen som används för att hjälpa eleverna framåt. Säljö (2010b) beskriver hur 

människan utvecklas olika beroende på omvärlden och vilka ”medierande redskap” 

individen har tillgång till. Det sociokulturella perspektivet på kunskap handlar också 

om att kunskap inte är så enkelt som att läraren säger till eleven vad som ska göras 

och att eleven alltid förstår precis vad som menas. Istället är kunskap en process 

som är präglad av bland annat förståelse för varandra och de ord som används 

(Säljö, 2010a). Den proximala utvecklingszonen är det avstånd som skiljer vad en 

elev kan utföra av sig själv från vad eleven skulle kunna prestera med hjälp av någon 

annan genom exempelvis feedback (Säljö, 2010a). Som exempel beskrivs hur 

mammor ger sina barn feedback gällande att slå en knop. Vissa mammor ger barnen 

feedback som vägleder barnen framåt i processen men i vissa fall ges feedback som 

försvårar knopslagandet. På samma vis kan lärares feedback påverka elever olika i 

den proximala utvecklingszonen. 

 

”Det krävs en anpassning till de intellektuella redskap och färdigheter 

som barnet behärskar för att den lärande skall kunna ta till sig 

kunskaper och insikter.” (Säljö, 2010a, s 123). 
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Den proximala utvecklingszonen tar hänsyn till var eleven är och vart eleven ska. 

Feedback blir effektivt för eleven när det finns en tydlig målsättning och det är 

klargjort vad i beteendet som skall förändras samt hur och varför detta skall ske 

(Hattie & Timperley, 2007 och Weinberg & Gould, 2008). Ett hinder mot att 

feedback ges i varierad och stimulerande form, utifrån elevens rådande och 

förväntade nivå, är kunskapsbrist hos lärare i Idrott och hälsa (Wolters, 2002). 
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4. Metod 
 
I metodkapitlet kommer vi att presentera och motivera de metodval, urval och 

etiska ställningstaganden samt vårt genomförande och den databearbetning 

som vi utgår från och som ligger till grund för studiens resultat. 

 

4.1 Metodval 
 

”[...] kvalitativ forskning handlar om att bedriva forskning i en naturlig miljö, 

att forskaren spelar en avgörande roll för forskningens bidrag samt att 

detta bidrag ofta har en tolkande ambition. (Nylén, 2005, s 12)” 

 
Vår kvalitativa undersökning med abduktiv ansats syftar till att se vad lärare gör, 

lyssna på vad de berättar och tolka på vilka sätt detta är intressant. Att samla in 

empiri genom observation och intervju, anser vi, ger oss en bredare utgångspunkt för 

att kunna analysera lärares feedback till elever, där möjligheten finns att se om 

lärares betonade intentioner om feedback genomsyras i praktiken. För att besvara 

våra frågeställningar, som bygger på vad våra deltagande lärare säger och vad de 

gör, krävs både en verbal interaktion men också en observation. Genom att söka 

kunskap om respondenternas erfarenheter och personliga synvinklar beskriver Kvale 

och Brinkmann (2009) intervju som ett fördelaktigt tillvägagångssätt. Samma 

författare menar att det är genom interaktion mellan människor som upptäckten av ny 

kunskap konstrueras. Vi har valt att utgå från semistrukturerade intervjuer, som 

Denscombe (2009) beskriver som en färdigställd lista på frågor och ämnen som 

önskas besvaras men samtidigt ger en öppenhet för respondenterna till att utveckla 

tankar och idéer och där vi ges möjlighet till följdfrågor. Precis som Denscombe 

vidare beskriver, om att det i vissa syften kan vara klokt att titta själv, menar vi att det 

finns fog för att observera lärare för vår studie. Vi ämnar bedriva en systematisk 

observation där vi utför direkt observation från en lektion. Målet är att orsaka minimal 

påverkan på situationen (lektionen). Intervju ger enligt Denscombe ett 

informationsdjup från nyckelpersonerna på fältet och det anser vi vara till en fördel i 

vår jämförelse med vad lärare i Idrott och hälsa tänker kring feedback och vad som 

egentligen skildras i praktiken. Det ger oss en möjlighet att få två infallsvinklar, vår 

tolkning från observationstillfället och lärarens egna ord vid intervjutillfället. Studien 

görs med abduktiv ansats genom att den inbegriper begreppet förståelse (Alvesson 

& Sköldberg, 2008). Som författarna även skriver om abduktion bygger vår studie på 
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empiriska erfarenheter (induktion), men tar även hänsyn till teorier som 

behandlar undersökningsområdet (deduktion). 

 

4.2 Urval 
 
Populationen för vår studie är alla behöriga grundskole- och gymnasielärare i Idrott och 

hälsa i Sverige. Vi kontaktade utifrån ett bekvämlighetsurval i februari 2014 14 stycken 

grundskole- och gymnasielärare i Idrott och hälsa från våra hemkommuner för att 

undersöka intresset för en medverkan i vår studie. Sex stycken av de tillfrågade visade 

intresse för att delta i undersökningen. Då vi önskade lika många manliga som kvinnliga 

respondenter valdes två män och två kvinnor ut. Urvalet har i och med det resulterat i 

ytterligare ett bekvämlighetsval, där vi med hjälp av personliga kontakter och en form av 

snöbollseffekt (Denscombe, 2009) hittat våra deltagare. Eftersom vår studie inte syftar till 

att generalisera anser vi, precis som Denscombe beskriver, att ett bekvämlighetsurval 

ändå är representativt för studiens syfte. I vårt fall ska urvalet företrädas av behöriga 

lärare i Idrott och hälsa samt en jämn könsfördelning mellan dem. Vi är samtidigt 

medvetna om att det, som Denscombe också skriver, finns argument för att 

bekvämlighetsurval inte är förenliga med god forskning. 

 

4.3 Genomförande 
 
Vår studie syftar inte till att kunna ge generaliserbara slutsatser, utan skapa förståelse 

om hur lärare resonerar kring feedback och vad vi egentligen observerar genom en 

kvalitativ undersökning. I och med det konstruerade vi ett observationsschema (se bilaga 

1) och kategoriserade olika former av feedback med hjälp av den tidigare forskningen 

(Hattie & Timperley, 2007, Nicaise et al., 2006, Redelius, 2009, Stensmo, 2008, Wolters, 

2002 och Øiestad, 2005). Vi delade även upp till vem feedbacken riktades till mellan 

flickor och pojkar för att på så vis kunna redogöra huruvida lärarna individanpassar sin 

undervisning. Även intervjufrågor (se bilaga 2) konstruerades och knöts an till 

observationsschemat och våra tre frågeställningar. Både observationsschema och 

intervjufrågor godkändes från våra handledare och vi var redo att påbörja vår 

undersökning och insamling av data. Vi kontaktade våra deltagare via mail, först genom 

ett informationsbrev för att sedan boka tider för ett besök innehållande en observation 

och en intervju. Vid besökstillfällena medverkade båda under intervju och observation. 

Observationsschemat antecknades enskilt för att kunna jämföra våra resultat med 

varandra och intervjuerna bandades och blev, enligt 
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Denscombe (2009), en permanent dokumentation som möjliggjorde en 

fullständig transkribering. 

 

Proceduren vid tillfället för observation och intervju fortlöpte genom att vi började 

med att observera en lektion som läraren höll i. Vi var noga med att låta läraren 

själv välja innehåll och valde att observera före intervjun då vi hade en tanke 

kring att våra frågor kring feedback skulle skapa medvetenhet kring begreppet 

och därigenom påverka lärarens beteende vid den observerade lektionen. Syftet 

med studien är att undersöka om lärarna gör som de säger gällande feedback. 

Utifrån syftet var det således av relevans att först titta på vad som görs för att 

sedan höra lärarnas ord om feedback. Om lärarna först fått svara på frågor om 

feedback är det inte omöjligt att tänka att de påverkat sitt beteende utefter vad de 

sagt. Å andra sidan finns det i sättet vi valt en risk för att lärarna reflekterar över 

vad de gjort och svarar med motiv för sitt agerande. 

 

Vi har inte någon systematik i den mening att vi valt en och samma tidpunkt 

på dagen eller samma veckodag då vi träffat våra deltagare. Tid och plats har 

valts av deltagarna i mån av tid och rum och vi har tacksamt anpassat oss till 

möjligheten att få besöka dem. 

 

4.4 Analysmetod 
 
Vår analys av intervju och observation vilar på den hermeneutiska teorin som enligt 

Alvesson och Sköldberg (2008) bygger på ett tänkande kring hur olika tolkningar och 

förståelser kan vara utvecklande. Den hermeneutiska cirkeln innebär kortfattat att en del 

endast kan förstås ur helheten samtidigt som helheten bara kan förstås ur delarna. 

Frågorna i en hermeneutisk dialog kommer ur förförståelse och utvecklas under 

processen. I vårt fall så innebär det att vår förförståelse, kunskap och erfarenhet kring 

feedback växelverkar med lärarnas uttalade upplevelser rörande begreppet. Vi ska inte 

hålla oss helt passiva, som i grundad teori, men inte heller förhålla oss monologiskt, som 

i positivismen, till det som sägs utan ”glider” fram och tillbaka mellan förförståelse och ny 

förståelse. Studiens frågeställningar syftar till att besvara vad lärare säger om sin 

feedback och hur de agerar i praktiken. För att kunna utläsa hur detta avspeglar sig krävs 

en analys av intervjuer om hur feedback beskrivs och observationer på hur feedback 

syns och baseras på transkriberingarna. För en 
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hermeneutisk analys är förförståelsen kring det undersökta ämnet betydelsefull 

(2008). Vår förförståelse kring feedback bestod i grundläggande kunskaper 

inhämtade från dels idrottspsykologistudier men också av erfarenhet och 

upplevelser från tidigare verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och vikariat på 

skolor. I våra samtal med bland annat handledare under VFU-perioder tycker vi 

oss ha sett lärare tala om feedback och förhållningssätt mot elever som sedan 

inte överensstämt med vad vi upplevt då vi sett dem i lektionssammanhang. 

 

4.5 Databearbetning 
 
Vi ska i kommande stycke förklara hur studiens data är tänkt att analyseras. 

Undersökningens första frågeställning lyder: ”Hur beskriver lärare i Idrott och 

hälsa sin feedback?”. Vi vill efter intervjun kunna förklara vad lärarna vill förmedla 

med sin feedback. Studiens andra frågeställning lyder: ”Hur genomförs feedback 

av undervisande lärare i Idrott och hälsa?” och genom detta begrepp vill vi 

analysera just på vilka sätt feedback avspeglar sig i observationen av 

undervisande lärare. Frågeställning nummer tre lyder: ”På vilka sätt avspeglar sig 

feedback från lärare i Idrott och hälsa i undervisningen, i förhållande till deras ord 

om feedback?”. Med detta vill vi jämföra och beskriva våra tolkningar av vad vi 

sett och vad vi hört från lärarna. 

 

Frågeställningarna vi ämnar besvara upplevs av oss som svåra att besvara isolerat. 

Därför vävs de in fortlöpande men utifrån tre kategorier om feedback som 

framkommit efter observation och intervju. Kategorierna som vi beskriver är följande: 

 
4.5.1 Beskrivning och syfte med feedback 
 
Här besvarar och analyserar vi vad lärarna säger om och vad de vill med sin feedback. 
 
 

 

4.5.2 Feedback och målsättning 
 
I denna del redogör vi för och analyserar hur lärarna använder feedback i 

förhållande till sitt arbete med mål och styrdokument. 

 
 
 
 
 
 

 

20 



4.5.3 Svårigheter med feedback 
 
Lärarna uppger olika typer av hinder för sin feedback och under denna rubrik 

klargör vi samt analyserar orsaker till dessa. 

 
4.5.4 Den proximala utvecklingszonen 
 
Den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2010a) beskriver instruktioner som viktigt 

medel för att nå ytterligare färdighetsnivåer och att det är instruktionernas relevans 

som skapar största möjliga lärande. Att kunna bryta ner en övning i flera mindre delar 

och samtidigt skapa möjlighet att i delarna se hur helheten påverkas är det eftersökta 

beteendet från den som ger feedback. Anledningen till att vi tittar på begreppet 

beröm är för att forskning (Hattie & Timperley, 2007) nämner beröm som den mest 

frekventa formen av feedback. Beröm är en form av positiv feedback vilket gör det av 

relevans att även se till motsatsen, det vill säga kritik. Skillnaden i begreppen teknisk 

information och teknisk instruktion ligger i vad Wolters (2002) skriver om korrigering 

och förbättring. Korrigering tolkar vi som att rätta till ett felaktigt beteende utan att 

säga vad som behövs för att nå målet. Detta är i observationen teknisk information. 

Teknisk instruktion är kopplat till förbättring genom att det felaktiga beteendet 

korrigeras och samtidigt förändras med förklaring kring hur mål skall nås. Hattie & 

Timperley (2007) och Nicaise et al., (2006 & 2007) belyser det faktum att lärare beter 

sig olika i sin feedback beroende på vem som adresseras. Begreppet varför syftar i 

vårt fall till att, i intervjun, försöka förstå vad lärarna grundar sin feedback på och hur 

de motiverar sin användning av feedback. 

 
Istället för att använda vad, hur och när som isolerade frågor kan de naturligt vägas in 

och integreras då feedback kring hur beteendet skall anpassas lätt involverar hur och 

varför beteendet skall anpassas (Hattie & Timperley, 2007). På samma sätt är det för oss 

med de beteendekategorier vi valt för analys av observation. Schultz Larsen (1997) 

skriver om beröm som en form av positiv förstärkning. Positiv förstärkning är en form av 

feedback som skapar, för mottagaren, positiva känslor kring ett beteende i syfte att detta 

beteende skall uppträda mer frekvent. Negativ förstärkning syftar till att skapa 

obehagskänslor hos mottagaren för att på sikt få mottagaren att sluta med ett visst 

beteende. Kritik är en form av negativ förstärkning. Beröm och kritik är, enligt oss, tätt 

sammankopplade med önskvärt och icke önskvärt beteende på så sätt att beröm är 

förstärkningar av ett önskvärt beteende medan kritik är feedback som syftar 
 
21 



till att eliminera icke önskvärt beteende. Enligt oss är dessa begrepp ändå 

relevanta att studera som separata företeelser utifrån den forskning (Hattie & 

Timperley, 2007, Nicaise et al., 2006 & 2007) som påtalat att flickor och pojkar 

tilldelas olika former av tillrop för liknande beteenden. Vi tittar inte på detta utifrån 

en genusaspekt utan i syfte att undersöka individualiserad feedback. 

 

4.6 Forskningsetiska principer 
 
De fyra grundläggande forskningsetiska principerna är framtagna av 

Vetenskapsrådet (2002) och syftar till att tydliggöra normer mellan forskare och 

deltagare som vid eventuella tvister kan ge en bedömning mellan forskningskravet 

och individskyddet. De fyra huvudkraven är informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. När urvalet för vår studie var klart fick varje 

deltagare ett informationsbrev (se bilaga 3) med studiens syfte, frågeställningar, 

tillvägagångssätt, deltagarnas villkor, möjlighet till frivilligt deltagande och förståelse 

för ett eventuellt obehag att vara av stort inflytande för studiens resultat. Precis som 

informationsbrevet framförde tas också samtyckeskravet i beaktande då varje 

deltagare själv bestämmer över sin medverkan och när som helst under studiens 

gång kan välja att avbryta sitt deltagande. I förebyggande syfte mot att våra 

deltagare ska uppleva en obekväm känsla i deras deltagande belyste vi även kravet 

på konfidentialitet som tar hänsyn till att deras personuppgifter inte når obehöriga. 

Valet att anonymisera de utvalda deltagarna kan bidra till att de känner sig skyddade 

och lämnar ärliga svar, men det finns en risk för att vår (forskarna) tolkning 

förvränger och ger en felaktig bild av deras svar (Denscombe, 2009). Vi anser dock 

inte att deltagarnas anonymitet riskerar att påverka studiens tillförlitlighet utan att det 

istället blir något att tolka som en bidragande orsak till ökad öppen- och frispråkighet 

hos deltagarna. Vetenskapsrådets (2002) sista huvudkrav är nyttjandekravet och 

innebär att vår datainsamling endast kommer att användas för forskningsändamål 

och det belystes även i vårt utskick av informationsbrevet. 

 

Trots anonymiteten belyser Denscombe (2009) andra faktorer som kan påverka 

intervjuresultaten. Vår personliga identitet, exempelvis kön, ålder och etniskt 

ursprung har visat sig påverka intervjupersonernas villighet att ge information. Det är 

däremot inget vi varken kan ändra på eller mäta i vilken utsträckning vår studie kan 

ha påverkats av. Vi har, utifrån Denscombes riktlinjer, strävat efter att ha varit 
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lyhörda, neutrala och artiga vid intervju- och observationstillfällena för att 

främja en stämning som möjliggjort ärliga svar. 

 
Ytterligare ett etiskt ställningstagande som Kvale och Brinkmann (2009) väljer att 

tydliggöra är den asymmetriska maktrelationen som råder mellan intervjuaren och 

respondenten. I en intervju finns inga jämbördiga parter, utan forskaren upplevs 

vanligen som mäktigast. Även om vi haft insikten av ett rådande maktförhållande och 

en ojämn fördelning mellan två forskare och en respondent har vi värderat forskarnas 

närvaro som fördelaktig. På så sätt har vi kunnat ta hjälp av varandra, framföra olika 

följdfrågor, tolka möjliga gester och kroppsspråk och underlätta transkriberingen 

samt den empiriska analys- och diskussionsdelen. Vi är också medvetna om, som 

Denscombe (2004) belyser, risken med att våra deltagare kan agera annorlunda än 

de brukar i situationer med hänsyn till forskningssyftet. Det finns en risk för att 

tillförlitligheten försämras. Utifrån Denscombe (2009) tar vi denna aspekt i beaktande 

på så sätt att vi observerar parvis i hopp om att öka validiteten men också genom att 

vi ämnar vara diskreta och på ett minimalt sätt påverka situationen från dess 

naturliga tillstånd. Reliabiliteten handlar om att resultatet från observation och intervju 

skall bli detsamma oavsett vem som utför undersökningen och vid vilken tidpunkt 

(Denscombe, 2004 och Kvale & Brinkmann, 2009). Detta går att likställa med 

noggrannhet i undersökningen och vi hanterar det här genom att utarbeta 

observationsscheman och intervjufrågor med en förhoppning om tydlig anknytning till 

studiens syfte. 
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5. Resultat 
 
I följande kapitel kommer vi att presentera de deltagande lärarna och 

resultatet från både intervju och observation. Vi har nedan valt att presentera 

resultatet med två underrubriker som vardera sammanfattar vad vi har 

observerat och vad som framkommit från intervjuerna. 

 

5.1 Presentation av deltagare 
 
Våra fyra deltagare för studien är: 
 
Lärare 1: Manlig högstadielärare, verksam i 4 år. Intervju och 

observationstillfälle 2014-04-22. 

Lärare 2: Kvinnlig högstadielärare, verksam i 31 år. Intervju och 

observationstillfälle 2014-04-22. 
 
Lärare 3: Manlig högstadielärare, verksam i 27 år. Intervju och 

observationstillfälle 2014-04-25. 

Lärare 4: Kvinnlig högstadielärare, verksam i 3 år. Intervju och 

observationstillfälle 2014-05-05. 

 

5.2 Lärare 1 
 
Lektionens övergripande syfte var att eleverna skulle lära sig dans (bugg). Den 

observerade gruppen var en niondeklass och upplägget för lektionen bestod i att 

lärare 1 gav en successiv stegring av processen genom att först instruera 

eleverna utan musik. Efter hand lades musik till och dansen utvecklades. 

 
5.2.1 Hur syns feedback? 
 
Den observerade läraren använde beröm för önskvärt beteende lika mycket (sju 

tillfällen) för alla typer av elever. Kritik gavs ej till en elevgrupp medan den andra 

erhöll kritik för icke önskvärt beteende vid sex tillfällen. Teknisk instruktion för 

önskvärt beteende gavs vid sex tillfällen till alla elevgrupper medan en elevgrupp 

erhöll teknisk instruktion för icke önskvärt beteende vid ett tillfälle till skillnad från 

den andra elevgruppen som inte fick någon teknisk feedback för icke önskvärt 

beteende. Den tekniska informationen för önskvärt beteende gavs vid ett tillfälle 

till båda elevgrupperna och var således likvärdig men den ena elevgruppen erhöll 

vid två tillfällen teknisk information för icke önskvärt beteende. 
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5.2.2 Hur beskrivs feedback? 
 
Lärare 1 beskriver feedback som en slags återkoppling på det man gör. Han 

talar om en typ av feedback som kritik. Han menar att kritik endast ges vid 

icke önskvärt beteende och hävdar att lärare till elever på högstadiet bör vara 

försiktiga med kritik då eleverna ofta är osäkra på sig själva. Istället menar 

läraren att positiv feedback bör vara i princip enbart förekommande. 

 

”Det tror jag att om man jobbar med elever på en högstadieskola så ska man vara rätt så lugn 
 

med kritiken.” 
 

 

Läraren nämner också instruktioner, på grupp- och individnivå. Att så ett frö 

för hela livet hos eleverna är något som lärare 1 nämner som motiv för hur 

denne agerar mot eleverna. Att se längre än lektioner och skoltid genom att 

försöka skapa tankar som kanske blir klara senare i livet för eleven. 

 
”Hjälpa den liksom, uppmuntra den så att den fortsätter försöka så den klarar det till slut.” 

 

 

Läraren talar också om hur ämnets förändring skapat förutsättningar för andra 

typer av elever. Detta genom att kommentera hur läroplanens nya utformning 

skapar möjligheter för, som läraren beskriver det, tjejer och mindre svaga 

elever att nå höga betyg. 

 
”Men nu är ämnet på väg att ändras, det ska bli förutsättningar för inte bara för tjejer utan 

 
också de som är lite svaga ska kunna nå höga betyg.” 

 

 

Koppling mellan mål och styrdokument är något som lärare 1 presenterar under 

teorilektioner. I början av varje termin visas dokument så att eleverna skall veta 

vad som gäller och sen pratar de om det då och då men det är inte något som är 

planerat och strukturerat under varje lektion. Lärare 1 nämner stora mål och 

delmål för att ta sig dit men beskriver samtidigt sig själv som att målsättning är 

något att utvecklas inom. Att ge feedback på individnivå är det som lärare 1 

upplever som svårast med feedback. Anledningarna som anges är svårigheten i 

att hinna med på grund av det tajta schemat men också följden av att inte själv 

vara expert på allt. Att motivera alla elever är också en svårighet som nämns. 
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Lärare 1 beskriver hur han kan upplevas vara lite tuffare mot pojkar än mot flickor när 

feedback ges eller i samtal med elever. Läraren beskriver att det tenderar bli mer 

skäll på pojkar än på flickor. I synen på traditionella könsmönster menar läraren att 

flickor är flickor och pojkar är pojkar och motiverar fysiska skillnader som blir tydliga 

på lektioner i Idrott och hälsa. Läraren talar om hur det traditionellt varit ett ämne där 

pojkar fått bättre betyg och där flickor haft problem att ta plats eller få vara delaktiga. 

 

5.3 Lärare 2 
 
Den observerande gruppen var en åttondeklass och lektionens övergripande 

syfte var konditionsövningar, då eleverna skulle påbörja ett nytt arbetsområde om 

kondition och hälsa. Lektionen startade upp arbetsområdet med olika aktiviteter 

och innehöll både stor variation på rörelse och pulshöjande lekar. Under 

lektionens gång fick eleverna motta olika utvecklingsmöjligheter för att kunna 

förbättra och möjliggöra ett utökat rörelsemönster för att undvika passivitet. 

 
5.3.1 Hur syns feedback? 
 
Lärare 2 gav en elevgrupp beröm för önskvärt beteende vid åtta tillfällen mot den 

andra elevgruppen som för liknande beteende fick beröm vid sju tillfällen. Detta var 

den mest frekventa formen av feedback som observerades. Vid ett tillfälle delades 

beröm för icke önskvärt beteende ut medan kritik för icke önskvärt beteende delades 

ut vid tre tillfällen till en elevgrupp mot vid ett tillfälle till den andra elevgruppen. 

Teknisk instruktion för önskvärt beteende gavs vid fem tillfällen till den ena 

elevgruppen och vid sex tillfällen till den andra. Teknisk information gavs vid fyra 

tillfällen till oberoende av vilken typ av elev som adresserades. 

 
5.3.2 Hur beskrivs feedback? 
 
Feedback är enligt lärare 2 ett verktyg till förbättring, som kan fullbordas både 

genom beröm eller kritik. Genom att observera och vara vaksam på det som 

händer runtomkring i salen och aktivt tilldela eleverna beröm eller tips till 

utveckling sker feedback, enligt läraren, kontinuerligt. På så vis känner sig alla 

elever sedda, ger energi och får dem att vilja träna vidare lika aktivt. 

Feedback måste vara ”[...] upplyftande, det får inte vara nedtryckande eller 

nedslående eller naturligtvis inte kränkande” för att ge eleverna nya krafter. 

 

26 



Feedback sker kontinuerligt under alla lektioner, men beroende på individ kan det 

enligt lärare 2 finnas behov av lika former av feedback. En van idrottsutövande 

elev kan behöva verktyg som hjälper eleven att skapa respekt eller omvandla sin 

kapacitet till något positivt för sin omgivning. Det viktiga, oavsett om feedback 

handlar om något positivt eller negativt, är att fokusera på det positiva och 

framföra eventuell kritik på ett positivt sätt. Om en övning inte går som läraren 

tänkt sig, är det viktigt att inte låta feedbacken vara nedtryckande genom att 

påpeka brister, utan framhäva vilka förmågor som behöver förbättras. 

 
”Jag vill gärna fokusera på positiva saker, om det finns mycket fel i utförande av aktivitet eller övning 

då blåser jag av och säger inte att ni gör fel, jag säger att ni behöver förbättra er.” 

 
Lärare 2 anser att varje elev strävar efter att bli bättre och där är lärarens ansvar och 

skyldighet att ge dem tips under processen. Syftet med feedback är enligt lärare 2 att 

skapa förståelse för ämnet Idrott och hälsa, att ge en möjlighet till utveckling vid varje 

lektion. Feedback bringar en känsla av duglighet hos eleverna och skapar en attityd 

av glädje och respekt för sig själv, omgivningen, läraren och för ämnet. 

 

För att koppla målsättning och styrdokument till feedback använder sig lärare 

2 i början av terminen av en genomgång med vilka kunskapsmål som är 

kopplade till vilket ämnesområde. Syftet är att förklara på ett enkelt vis hur 

aktiviteter och mål är sammankopplande med var, varför och hur. 

 
”Det är huvudsaken, du måste veta varför en sådan uppvärmning, varför ett sådant 

innehåll, varför en sådan avslutning. Jag förespråkar, vad man ska säga, de ska vara 

medvetna om varför och hur… ” 

 

Inför varje lektion tas även dagens planering upp och en genomgång om varför 

upplägget ser ut som det gör vilket skapar en medvetenhet över vad som händer. 

 
Det som kan anses som en svårighet gällande feedback är enligt lärare 2 att känna 

till varje elevs mående. Feedback måste vara anpassad till varje enskilt elev, om den 

är mottaglig eller inte, och kan upplevas komplicerat. Men för att skapa givande 

feedback är det en förutsättning. Inför varje lektion samlas alla elever i en ring där 
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alla automatiskt får en plats, alla blir sedda och är lika inför hela gruppen. Det 

ger lärare 2 en möjlighet att läsa av kroppsspråk och är behjälpligt vid 

avgörandet vilka elever som uppvisar ett behov av feedback under lektionen. 

 
”Är den mottaglig, är den inte? Och sen att man måste verkligen ge feedback anpassat till 

 
individen. Därför vi har olika förmågor att ta in information.” 

 

 
Någon skillnad finns inte mellan elevers olika nivåer, utan handlar om att hitta ett sätt 

att framföra olika innehåll av feedback beroende på vem den är adresserad till. 

 

5.4.1 Lärare 3 
 
Lektionens övergripande syfte var att eleverna, årskurs nio, skulle kunna orientera 

sig i bekant utemiljö på egen hand. Den observerade läraren gav inledningsvis av 

lektionen gruppvis information om upplägget och efterhand som eleverna utförde 

orienteringen på egen hand fick de individuell feedback på processen. 

 
5.4.2 Hur syns feedback? 
 
Lärare 3 gav beröm för önskvärt beteende till en elevgrupp vid åtta tillfällen och 

till den andra elevgruppen vid elva tillfällen. Kritik för icke önskvärt beteende gavs 

vid ett tillfälle och likvärdigt oberoende av elevgrupp. Teknisk instruktion gavs 

också en gång och likvärdigt oberoende av elevgrupp. Teknisk information var 

den mest frekventa formen av observerad feedback och visade sig vid 13 tillfällen 

för en elevgrupp och vid 14 tillfällen för den andra elevgruppen. 

 
5.4.3 Hur beskrivs feedback? 
 
Feedback beskrivs av lärare 3 som återkoppling på allt som sker i skolan, vad 

gäller lärande och varande. Läraren nämner positiv och negativ feedback och 

talar också om att feedback ges utefter lärandeprocessen eller som en följd av 

elevers beteende. En form av feedback som syftar till att hjälpa eleven att förstå 

sina begränsningar är också något som läraren uttrycker, att eleven individuellt 

förstår sin roll i gruppen. Läraren beskriver det som hämmande feedback. 

Korrigerande feedback är ytterligare en form av feedback som nämns, att 

eleverna utför en aktivitet för att sedan brytas, gå tillbaka och åter börja om. 

 
”Det kan också vara en korrigerande feedback, det vill säga att eleverna då flyr ut i någonting annat 

så att man måste hämta hem dem. Och då är jag också väldigt mån om att det inte så 
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sker utan att man då blåser av och så tydliggör man varför vi gör det här, vart ska vi, vad är 
 

det för något vi ska lära oss här och så vidare.” 
 

 
Lärare 3 önskar att interagera individuellt med varje elev under varje lektion och vill 

alltid att hans feedback skall vara en grund för fortsatt lärande och utveckling för den 

enskilde eleven vilket även tros gynna gruppen i slutändan. Detta nås, menar 

läraren, genom att hela tiden sträva efter ett positivt förhållande till varje enskild elev. 

Vidare nämns också vikten av att medvetandegöra feedback, att tala och tänka kring 

begreppet i syfte att fortsätta utvecklas som lärare. Svårigheten, enligt läraren, är 

tiden. Tiden möjliggör, enligt läraren, att feedback till gruppen är enkelt och mest 

förekommande och att det är den individuella feedbacken som blir lidande. 

 
”Ja, den största skulle jag vilja säga är tiden. Om jag säger att man ger feedback till 

en grupp eller en klass det tycker jag är väldigt, väldigt enkelt. Men min ambition är 

alltid att försöka nå varje enskild individ, men det kan jag säga att det lyckas jag inte. 

Men jag försöker att få en kontaktyta med alla elever under en lektion.” 

 

Koppling till mål och styrdokument visar lärare 3 allra oftast genom muntlig 

information och försöker i mån av möjlighet och tid också visa visuellt, genom 

någon form av skärmpresentation. Han strävar efter att tydliggöra för eleverna 

varför olika moment utförs genom att visa var i styrdokumenten informationen 

kommer ifrån. Det kan, enligt läraren, ske i början av lektionen eller i ett 

arbetsområde men likväl närhelst under lektioner. 

 

Lärare 3 säger sig ge feedback situationsanpassat, oberoende av vem som 

adresseras. Läraren vill inte tolka det som att det finns något som av naturen 

tillhör flickor eller pojkar. Dock menar läraren att det finns en upplevd generell 

skillnad mellan hur de olika könen beter sig. Pojkar beskrivs som mer 

projektinriktade och fokuserade på uppgiften medan flickor tenderar att vara 

mer relationella på så sätt att de tycker relationer är av större vikt. Dessa 

upplevda skillnader är något som läraren försöker ha med sig i bakhuvudet 

men menar att det alltid är den enskilde eleven som han utgår ifrån. 

 

5.5 Lärare 4 
 
Lektionens övergripande syfte var att eleverna i sjunde klass skulle examineras i dans. 

 
29 



Den observerade läraren förklarade tydligt upplägget och hade en kollega som 

filmade eleverna för att underlätta sin framtida bedömning. Eleverna började med 

att repetera dansrörelserna och fick kontinuerlig feedback av läraren. 

 
5.5.1 Hur syns feedback? 
 
Lärare 4 gav beröm för önskvärt beteende vid fyra tillfällen till vardera 

observerade elevgrupper. Kritik för icke önskvärt beteende gavs också likvärdigt 

mellan elevgrupperna och vid två tillfällen. Teknisk instruktion var den mest 

frekventa formen av observerad feedback och gavs även det likvärdigt mellan 

elevgrupperna och vid 14 tillfällen. Teknisk information för önskvärt beteende 

gavs vid sex tillfällen till en elevgrupp och vid fem tillfällen för till den andra 

elevgruppen. Teknisk information för icke önskvärt beteende gavs vid tre tillfällen 

till en elevgrupp mot två tillfällen till den andra elevgruppen. 

 
5.5.2 Hur beskrivs feedback? 
 
Lärare 4 beskriver feedback som en form av beröm som sker i direkt anslutning 

till elevens agerande i syfte till fortsatt utveckling. Den ska ge eleverna en känsla 

av att ”jag kan” och ska få eleven att vilja försöka tills målet är uppnått. Även om 

inte beröm av läraren beskrivs som den mest effektiva formen av feedback är det 

ändå den hon upplever som mest frekvent. Hon vill poängtera att beröm ofta inte 

ger en vidare förklaring till vad eleven gör bra och därmed mister syftet att ge 

information om hur nästa steg i utvecklingen kan nås. 

 
”Asså, det blir ju ofta sådana klassiska ”Bra!”. Men, jaha? Vad var det egentligen som 

var bra? Man kommer kanske inte alltid till nästa steg och kunna ge den här lilla extra 

feedbacken som gör att de utvecklas.” 

 

Beröm ges i en större utsträckning till elever som redan ligger på en hög nivå, och på 

grund av tidsbrist läggs en större vikt åt att försöka instruera de svagare eleverna. 

 
”Så har man 45 minuter på sig, man ska hinna se alla och det är svårt att hinna ge 

den feedbacken man vill ge till alla. Och då satsar jag väl lite mer på de som jag vill 

komma upp lite, helt enkelt. ” 
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Som lärare 4 nämnde är tiden ett hinder för att kunna utveckla feedback, att 

kunna se alla och ge ökad teknisk instruktion. Beröm nämner hon som lätt att ge, 

men saknar en specificering och en utveckling för vad berömmet är riktat till. 

Feedbackens mottagare påverkar också huruvida feedback ska ses som effektiv. 

Hon anser att elevers förmåga att kunna ta till sig feedback kan försvåra, när 

eleven antingen har svårt att acceptera sina besvär eller att eleven inte håller 

med. Hon uttrycker att det ej finns några egentliga skillnader mellan olika 

elevgrupper, men trots det tror sig göra skillnader mellan flickor och pojkar. Hon 

beskriver att hon upplever sig som ”mjukare” mot flickor och ”rakare” mot pojkar. 

 

Kopplingen till mål och styrdokument framhäver lärare 4 vara tydligt förankrat. 

I början av varje nytt område ges eleverna inte bara muntlig information om 

vilka mål som ska uppnås och bedömas, utan även praktiska exempel som 

underlättar förståelsen och skillnaden mellan de olika bedömningsnivåerna. 

 

”Jag går igenom och försöker visa exempel på vad en E-rörelse kan vara och en C och en A, 
 

försöker visa lite skillnader på dem så att de ska förstå det.” 
 

 

Hon beskriver den observerade klassen som målmedveten och intresset för 

ett bra betyg är stort hos samtliga. Av den anledningen uppkommer det 

kontinuerligt under lektionen frågor och diskussioner om vilka kriterier och mål 

som knyts an till vilken betygsnivå. 
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6. Analys och diskussion 
 
Nedan använder vi oss av vår databearbetningsmetod utifrån en hermeneutisk 

analys för att analysera studiens resultat. Vi försöker sammanfatta likheter och 

skillnader mellan den tidigare forskning vi redogjort för och vår insamlade empiri. 

 

6.1 Syfte och beskrivning av feedback 
 
Hattie och Timperley (2007) och Säljö (2010a) beskriver feedback som information 

tillhandahållen av exempelvis en lärare om aspekter av en prestation eller förståelse, 

vilket också samtliga lärare i vår studie håller om. Däremot kan vi hos lärarna vi studerat 

se en skillnad i huruvida deras feedback, så som vi skulle säga, är prestations-eller 

individfokuserad. Lärare 1 och 4 uttrycker feedback framförallt som ett redskap för att 

sträva framåt för elevers välmående och personliga utveckling. Lärare 2, 3 och 4 

använder feedback i syfte att framförallt utveckla elevers prestationer. I lärarnas koppling 

mellan prestationsutveckling och feedback kan vi se ett samband till hur Wolters (2002) 

förklarar feedback gällande iakttagelse, korrigering och förbättring. För att kunna se ett 

sammanhang mellan vad som kan korrigeras och förbättras i relation till det som 

iakttagits belyser Annerstedt (2007) vikten av kunskap för att feedback i slutändan ska bli 

meningsfull och motivera eleverna till vidare utveckling. Wolters (2002) beskriver lärares 

frekventa användande av verbal feedback som en följd av kunskapsbrister och menar på 

att en ökad kunskap kan leda till ett ökat användande av andra former av feedback än 

den verbala. Lärare 2, 3 och 4 tolkar feedback framförallt som ett redskap för elevers 

prestationsutveckling. Här såg vi under det observerade lektionstillfället att lärare 4 gav 

teknisk instruktion som mest frekvent form av feedback medan lärare 2 och 3, som 

beskrev sin ambition kring feedback på liknande sätt som lärare 4, istället gav 

övervägande del beröm eller teknisk information. Lärare 1 beskriver feedback som ett 

redskap för personlig utveckling och använder mest frekvent beröm som utdelad form av 

feedback. Huruvida det Wolters och Annerstedt skriver om att verbal feedback kan 

upplevas som beroende av en kunskapsbrist är för oss svårt att avgöra, men kan inte 

bortses från som möjlig orsak till avsaknaden av alternativa metoder. Lärare 1 beskriver 

just att ämnesområden som kunskapsmässigt upplevs svårare kan leda till att feedback 

och teknisk instruktion blir lidande. Lärare 1 och 4 beskriver sin feedback som ett 

redskap för att stärka individen. Ett sådant förhållningssätt går att koppla till det Weinberg 

och 
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Gould (2008) skriver om hur stärkt självkänsla kan leda till en ökad motivation att 

ta sig an uppgifter. Även lärare 2 och 3 nämner att de gällande positiv kontra 

negativ feedback ämnar använda företrädelsevis den positiva i syfte att fokusera 

på önskvärt beteende eller positiva prestationer. Ur den tidigare forskningen kan 

vi se hur Hattie och Timperley (2007) beskriver fördelen med positiv feedback i 

att eleven kan återvända och ytterligare försöka utföra en prestation till följd av att 

den inte upplevt en känsla av misslyckande kring uppgiften. Stensmo (2008) 

rekommenderar just förstärkning av det önskvärda i ett beteende som nyckeln till 

framgång och Brophy (1981) betonar vikten av att belysa vad i beteendet som är 

önsk- och eftersträvansvärt. Samtidigt skriver Hattie och Timperley (2007) och 

Stensmo (2008) att negativ feedback kan få positiva effekter om den är informativ 

och tydlig för mottagaren. Positiv feedback som bortser från dessa aspekter 

riskerar istället att bli direkt kontraproduktiv för mottagaren. 

 

Beröm framkommer i den tidigare forskningen som den mest frekventa formen av 

feedback från lärare (Hattie & Timperley, 2007). Vår studie visar dock att så inte 

är fallet utan två av fyra lärare använder andra typer av feedback mest frekvent. 

Samma författare nämner ur sina analyserade studier att beröm ges framförallt till 

svaga elever. I vår studie uttrycker lärare 4 att hon medvetet ägnar svaga elever 

större uppmärksamhet i syfte att dessa elever ska klara de grundläggande mål 

som finns. Även lärare 1 uttrycker en upplevs skillnad mellan olika typer av elever 

vilket också visar sig i observationen då en elevgrupp adresseras mer frekvent än 

en annan. Lärare 2 och 3 uttrycker att de inte gör skillnad på olika typer av 

elever. Vad de säger i det här fallet stämmer väl överens med vad vi observerat. 

 

Alla lärare i vår studie uttrycker att de vill ge individanpassad feedback men 

belyser samtidigt vissa svårigheter med detta. Utifrån våra observationer kan vi 

utröna små skillnader i vilken typ av elever som ägnas uppmärksamhet men 

skillnaderna är enligt oss för små för att vi ska kunna avgöra orsaken till dem. 

Redelius (2008) beskriver vikten för lärare av att rikta sin uppmärksamhet till alla 

elever oavsett, exempelvis, kön för att inte riskera att undgå en individualiserad 

undervisning. Nicaise et al. (2007) beskriver en risk i att bli för individualiserad i 

sin feedback då elevgrupper som är i större behov av uppmuntran eller tekniska 

ledtrådar riskerar att kategoriseras som mindre skickliga än andra elevgrupper. 
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6.2 Målsättning 
 
Alla lärare i vår studie uttrycker att de visar ämnets mål och syfte för sina elever 

men det finns en observerad variation i på vilket sätt samt i vilken omfattning 

detta görs. Alla lärare säger sig i början av varje termin samt arbetsområde 

överskådligt för eleverna visa på ämnets syfte och vilka mål eleverna skall sträva 

efter. Lärare 2, 3 och 4 säger sig vidare följa upp denna information till varje 

lektionstillfälle. Lärare 1 uttrycker en upplevd svaghet i arbetet med målsättning 

och hänvisar kopplingen mellan mål och styrdokument till separata teorilektioner. 

I syfte att med hjälp av feedback och målsättning skapa motivation hos elever 

betonar tidigare forskning vikten av tydliga, specifika mål i relation till elevernas 

nivå (Hattie & Timperley, 2007, Stensmo, 2008, Wolters, 2002 och Weinberg & 

Gould, 2008). Hattie och Timperley samt Weinberg och Gould belyser att en 

idealisk inlärningsmiljö skapas när både elever och lärare besvarar vad, hur och 

varför något skall göras. Detta tycker vi att lärare 2, 3 och 4 säger sig vilja med 

sin feedback. Vår observation har ej visat på motsatsen. Vi har inte varit med vid 

uppstart av arbetsområden men såg under våra observationer av dessa lärare 

kopplingar till mål och styrdokument utifrån deras feedback till eleverna. 

 

Vår ambition när vi frågade om lärarnas användning och koppling mellan mål 

och styrdokument var att kunna utläsa hur de använde sin feedback i relation 

till att förtydliga mål och uppgifter för eleverna. Vi förväntade oss att samtliga 

lärare använde styrdokument på ett tydligt och kontinuerligt sätt vilket i 

slutändan inte var så tydligt som vi förväntat oss. Vår upplevelse är att de 

lärare som tydligast, för sig själva och för eleverna, klargjort vad och varför en 

uppgift görs lättare kunde ge feedback kopplad till prestation och mål. 

 

6.3 Svårigheter 
 
Lärare 1, 3 och 4 anger tid som ett hinder för att fullt ut kunna arbeta effektivt med 

feedback. Tiden i förhållande till antal elever minskar möjligheterna att fullt ut kunna 

hjälpa och utveckla varje elev framåt. Lärarna har olika strategier för att hantera detta 

problem. Lärare 1 och 3 minskar den individuella feedbacken för att istället fokusera 

på information gruppvis medan lärare 4 fokuserar på svaga elever. Skolverket (2011) 

betonar vikten av att arbeta individualiserat för att låta varje elev nå sina mål. Vi 

menar att detta riskerar att förbises enligt lärarnas förhållningssätt. Lärare 2 ser 
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elevers olikheter gällande mognad och nivå som hinder för att ge optimalt 

anpassad feedback. Hon menar att det ställer krav på hennes kännedom om 

varje elev för att denna skall ges sina bästa möjliga redskap mot framgång och 

svårigheten med elevers mottaglighet av feedback nämns även av lärare 4. 

Dessa reflektioner rimmar väl med det Skolverket skriver om individualisering. 

 

Vi anser att lärare 1 och 4 utför feedback ungefär på samma sätt som de säger 

sig tänka kring begreppet medan lärare 2 och 3 säger sig vilja ge elever redskap 

för framtida utveckling men i praktiken brister gällande sitt användande av teknisk 

instruktion. Alla lärare utför i praktiken vad de säger gällande beröm och kritik. 

Gemensamt för samtliga är att de ämnar fokusera på positiv feedback och en 

minimal användning av kritik vilket avspeglar sig i våra observationer. 

 

Gällande målsättning anser vi att samtliga lärare använder mål och styrdokument i 

sin feedback på ett sätt som avspeglar sig i vad vi sett när vi observerat dem. Lärare 

1 uttrycker en upplevd svårighet mellan att tydliggöra styrdokument för eleverna och 

detta visar sig i en bristande användning av kopplingar till ämnets syfte och mål 

under observerad lektion. Han arbetar dock fortfarande med målsättning och trots att 

denna inte är starkt knuten till läroplanen anpassar han sin feedback till sina mål 

genom en riklig användning av tekniska instruktioner. Här kan vi tydligt se hur en 

bristande kunskap hos lärare inom ett ämne påverkar den feedback som når 

eleverna. Lärare 2, 3 och 4 uttrycker sig arbeta mer kontinuerligt med att, för 

eleverna, tydliggöra mål och styrdokument vilket vi upplever oss ha sett en tydligare 

skildring av under våra observationer. Trots att vi sett att dessa lärare använder sig 

av målsättning och kopplingar till styrdokument under lektioner så ser vi en variation i 

användandet av tekniska instruktioner. Just tekniska instruktioner är den aspekt av 

den verbala feedbacken som tydligast visar på hur eleven skall gå till väga för att nå 

ett utsatt mål. Vi ser alltså en skillnad i hur duktiga lärarna är på att tydliggöra vägen 

mot målet för sina elever, även om målen och ambitionen med målsättningen är 

goda. Kvaliteten på deras feedback skiljer sig åt men detta är inte något som de 

uttrycker och ej heller något vi undersöker. Vi har istället undersökt vad de vill med 

sin feedback och vilka försök till detta vi kunnat observera. 
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Lärare 1, 3 och 4 anger tid som den största svårigheten för att ge optimal feedback 

till sina elever. Av dessa anger lärare 1 och 3 att de till följd av tidsbristen lägger 

fokus på sin feedback mot grupper snarare än individer och lärare 4 fokuserar mer 

på svaga elever i syfte att dessa ska nå grundläggande mål. Lärare 2 anger att varje 

elev är unik och uttrycker en individanpassad feedback som det svåraste. För att ge 

optimal feedback till alla, menar hon, måste läraren känna sina elever väl och läsa av 

deras aktuella mående. Alla lärare i vår studie har på ett eller annat sätt uttryckt en 

ambition av att stärka eleverna psykiskt. En misslyckad individanpassning gällande 

feedback riskerar, menar vi, få minskad önskad effekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

36 



7. Avslutande diskussion 
 
Vår studie mynnar ut i en jämförelse mellan vad lärare säger om sin feedback och vad vi 

observerar. Gällande målsättning, som enligt tidigare forskning (Hattie & Timperley, 

2007) är av stor betydelse, ser vi tydliga kopplingar mellan vad som sägs och vad som 

görs. Eftersom målsättning tolkas av vår studies deltagare som en mindre del av 

lektionen, eller ett avsnitt i början av termin eller i ett arbetsområde, tror vi det varit lättare 

för de observerade lärarna att dra paralleller till vad de tror sig göra och vad de faktiskt 

gör. I vissa fall har vi inte kunnat observera målsättning under lektionen vilket har 

resulterat i att vi ej kunnat bepröva lärarens ord i praktiken. Dock har vi i de fall där 

arbete med målsättning uttryckts kunnat observera kopplingar mellan uttalade mål och 

den feedback som delas ut. Den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2010a) beskriver 

instruktioner som viktigt medel för att nå ytterligare färdighetsnivåer och att det är 

instruktionernas relevans som skapar största möjliga lärande. Samtliga lärare i vår studie 

uttrycker att feedback för dem handlar om att utifrån vad som skett skapa en utveckling 

och i detta tycker vi att det finns stora likhetstecken mellan vad våra observerade lärare 

vill med sin feedback och hur den proximala utvecklingszonen bör användas genom 

instruktioner. Lärarna skiljer sig snarare i hur de använder olika typer av feedback och 

beroende på vilka mål de satt upp för sin undervisning. Beröm är den mest 

förekommande formen av feedback från två av våra fyra undersökta lärare. För övriga 

två undersökta lärare är det teknisk feedback som mest frekvent förekommer. Att den 

tekniska feedbacken inte är mer frekvent talar emot att lärarna styr sin feedback 

genomtänkt efter sina mål. Däremot går det att argumentera för att vår undersökning 

enbart tittar till hur lärarna agerar i feedback utifrån vad de sagt om feedback och således 

inte säger någonting om kvaliteten på den feedback som ges. Är det så att målen är 

orimliga eller otydliga men läraren ändå arbetar medvetet mot dem menar vi att det finns 

en överhängande risk för att eleverna i slutändan blir lidande utifrån den feedback som 

når dem. Detta syns inte i vår studie och därför väljer vi att kommentera det. Att kunna 

bryta ner en övning i flera mindre delar och samtidigt skapa möjlighet att i delarna se hur 

helheten påverkas är det eftersökta beteendet från den som ger feedback utifrån den 

proximala utvecklingszonen. För att på ett adekvat sätt kunna dela upp en övning i flera 

mindre delar och låta delarna påverka och skapa helheten krävs en god förståelse och 

en klar bild för sig vad helheten innebär. Även här är det i vår studie svårt att bedöma 
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kvaliteten på denna feedback. Vad vi i vår studie ser är ambitionen hos 

lärarna, i att dela upp och utveckla övningar för elevernas skull. Här har vi hos 

samtliga lärare sett en ambition i att göra på önskvärt sätt. 

 

Gällande hur eleverna får individanpassad feedback från sina lärare spelar 

lärarnas förhållningssätt till varje individ stor roll. Två lärare uttrycker att tiden 

påverkar deras individuella feedback negativt och två lärare anpassar sin tid 

och sitt tillvägagångssätt i syfte att i större utsträckning kunna ge 

individanpassad feedback till varje elev. I våra intervjuer ställde vi frågor kring 

individualisering genom att fråga om skillnader mellan flickor och pojkar. De 

lärare som uttryckte skillnader mellan flickor och pojkar är också de lärare 

som i lägre omfattning individanpassar sin feedback för att istället fokusera sin 

feedback mot större grupper. Lärarna som inte uttryckte skillnader mellan 

flickor och pojkar anpassade sin feedback i större omfattning efter individ. 

 
Vår förförståelse av lärares användning av feedback bestod av skepsis till att lärare inte 

alltid utför feedback som de uttrycker att de arbetar med begreppet. Resultatet visade att 

lärare är konsekventa mellan ord och handling gällande positiv feedback (beröm) men 

vår tolkning av deras ambition att utveckla elevers prestationer är att två av lärarna 

brister då de inte använder teknisk instruktion mest frekvent och därigenom inte på ett 

optimalt sätt motiverar för sina elever hur de ska nå uppsatta mål. 

 

 

7.1 Metoddiskussion 
 
Nedan tittar vi bakåt och resonerar kring hur vår metod i praktiken fungerat 

och påverkat studien. Vi ämnar att på ett kritiskt sätt granska metodval, urval, 

genomförande och databearbetning. 

 

Vi funderar kring om fler observationstillfällen av våra observerade lärare hade 

gjort det tydligare för oss gällande paralleller, skillnader och likheter i feedback. Vi 

hade också möjligen kunnat ange vilken form av lektionsupplägg vi önskat 

observera för att tydligare och lättare kunnat dra paralleller och se skillnader och 

likheter mellan lärarna. Genom att titta på fler lektioner hade validiteten kunnat bli 

positivt påverkad, då lärares ord fått en större prövning mot vad vi sett. 
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Det står bland annat i tidigare forskning (Hattie & Timperley, 2007) att beröm är en 

av de minst effektiva formerna av feedback. Det går utifrån detta att kritisera vår 

studie för valet att ändå observera frekvensen av feedback som beröm. Vi motiverar 

valet av beröm som beteendekategori utifrån att vårt undersökningssyfte inte är att 

undersöka feedbacks effektivitet. Anledningen till att det ändå står bland den tidigare 

forskningen är för att det är en förklaring till vad feedback är och att lärarnas kunskap 

om detta prövas under intervjutillfället. Eftersom syftet med vår studie är att 

undersöka huruvida lärare är medvetna om hur de använder feedback får 

begreppen, enligt oss, relevans. Vi vill göra gällande att vår förförståelse baserad på 

empirisk erfarenhet motiverar beröm som vanligt förekommande och att detta, utifrån 

studiens syfte, gör begreppet relevant att använda. 

 
Vi kände våra observerade deltagare olika mycket. Två lärare har vi tidigare praktiserat 

hos eller vikarierat för, och två stycken hade vi aldrig tidigare träffat utan de sattes vi i 

kontakt med via mellanhänder. Vad vi efter intervjuerna bland annat reflekterat kring var 

hur vår tidigare relation påverkade mötet. Vi upplever att vi lättare kunde läsa av 

kroppsspråk och subtila signaler från de lärare vi hade en relation med. De lärare vi 

tidigare inte träffat ville, upplevde vi, i större mån visa upp en god bild av sin skola och 

verksamhet. De hade uttryckligen valt en grupp elever som beskrevs som ”fungerande 

och bra” och detta kanske inte i slutändan ger en korrekt bild av verkligheten. För att 

förtydliga vad vi menar upplever vi att de lärare som vi hade en tidigare relation med gav 

en ”ärligare” bild av verksamheten, dels genom sitt öppna bemötande (vi fick komma på 

valfri lektion) men också genom vår förförståelse för verksamheten och de grupper som 

där verkar. Utifrån att alla lärare vi observerat hade olika lektionsupplägg blev resultatet 

”uppdelat” och svårt att jämföra sinsemellan lärarna. Detta är okej, utifrån vårt syfte att 

inte ge generaliserbara svar utan att medvetandegöra hur feedback avspeglar sig i 

förhållande till vad som sägs om det. Vi kritiserar inte metoden eller urvalet vi använt utan 

vi är medvetna om att det i varje val vi gör finns alternativ som vi medvetet eller 

omedvetet väljer bort. Detta är faktum och en problematisering som hade gjorts gällande 

från vår sida, oavsett hur vi hade gått till väga. Generaliserbarheten anser vi inte kunnat 

styrkas, oavsett om fler observationstillfällen för varje deltagare hade skett eller andra 

urvalsmetoder brukats. Vår kvalitativa uppsats är inte avsedd för att kunna 
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generalisera, utan skapa reflektion och att problematisera feedback inom 

undervisningen för Idrott och hälsa. 

 
Vi upplever att observationsschemat var tydligt och bra på så sätt att våra resultat 

skilde sig mycket lite åt trots att observationerna utfördes från separata håll i rummet. 

Likvärdigheten för observationsresultatet anser vi därmed styrka en hög reliabilitet. I 

vår intervju- och observationsguide har vi tydliga kopplingar till flickor och pojkar. För 

att kunna undersöka individanpassad feedback kände vi oss nödgade att göra en 

uppdelning av olika typer av elever. I syfte att underlätta våra observationer och där 

slippa titta på varje enskild elev gjorde vi därför skillnaden mellan kön. 

 

Databearbetningen utgick ifrån studiens frågeställningar och då dessa upplevdes 

som svåra att besvara separat delade vi istället upp frågeställningarna i kategorier 

baserade på en sammanfattning av vad vår empiri visade. Kategorierna förenklade 

och förtydligade en sammanställning av det som framkommit och underlättade för 

oss i vår analys av resultatet. Detta som en följd av tydliga uppdelningar och ett 

enkelt sätt att sortera en större mängd data. Kategorierna var genomgående kärnan i 

det som framkom hos samtliga deltagare i vår studie och ur dessa gjorde vi även 

jämförelser mellan och kopplingar till den proximala utvecklingszonen. Vi upplever att 

databearbetningen fungerade väl i praktiken då den underlättade ett förtydligande av 

vad som framkommit ur intervjuer och observationer. 

 

 

7.3 Slutsats 
 
I slutsatsen kommer vi att redogöra för vad vi kommit fram till i vår studie 

genom att försöka besvara frågeställningar. 

 
Vår första frågeställning lyder: ”Hur beskriver lärare i Idrott och hälsa sin feedback?”. 

Samtliga deltagare i vår studie uttrycker feedback som en information om en prestation, 

men där vi kan skildra en diskrepans huruvida lärarna fokuserar på elevers fortsatta 

utveckling utifrån individ och/ eller prestation. Lärare 1 och 4 använder framförallt 

feedback för att sträva efter personlig utveckling och elevers välmående. Lärare 2, 3 och 

4 anser att feedback är ett redskap för att vidareutveckla elevers prestationer. Samtliga 

deltagare vill belysa hur feedback ska användas i relation till 
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positiva prestationer och önskvärda beteenden och har som ambition att ge varje 

enskild elev individanpassad feedback. Av våra deltagare nämner lärare 1 hur en 

individualiserad feedback upplevs som svårare i samband med en upplevd avsaknad 

av kunskap och leder till att teknisk instruktion blir lidande. I vår studie uttrycker 

lärare 4 att hon medvetet ägnar svaga elever större uppmärksamhet i syfte att dessa 

elever ska klara de grundläggande mål som finns. Lärare 1, 2 och 3 uttrycker att de 

inte gör skillnad på olika typer av elever. Lärare 1 hänvisade teoretiska kopplingar till 

särskilda teorilektioner eller som något att presentera vid terminsstart. Övriga lärare 

uttryckte att arbetet med att synlig- och tydliggöra styrdokumenten för eleverna var 

något som skedde fortlöpande i deras undervisning. 

 

Studiens andra frågeställning är: ” Hur genomförs feedback av undervisande lärare i 

Idrott och hälsa?”. Under våra observationer såg vi att lärare 1 och 2 gav beröm som 

mest förekommande typ av feedback till sina elever. Lärare 3 använde sig mest 

frekvent av teknisk information medan teknisk instruktion var den typ av feedback 

som lärare 4 använde sig mest av. Kritik var den typ av feedback som var minst 

förekommande för lärare 2, 3 och 4. För lärare 1 var det teknisk information som var 

minst vanligt. Gällande målsättning såg vi att samtliga lärare gav feedback med 

anknytning till sitt uttalade syfte. Däremot fanns det skillnader i hur konsekvent de 

kopplade styrdokument till lektionsinnehåll. 

 
Studiens tredje frågeställning lyder: ”På vilka sätt avspeglar sig feedback från lärare i 

Idrott och hälsa i undervisningen, i förhållande till deras ord om feedback?”. Vår studie 

visar att samtliga lärare vill att deras feedback ska syfta till positiva prestationer och 

önskvärda beteenden från eleverna, vilket även visade sig vid observationerna genom att 

beröm var mer förekommande än kritik. Lärare 1 fokuserar framförallt på att stärka 

elevernas psykiska välmående, vilket vi sett tecken på i vår observation. Den mest 

förekommande typen av feedback från lärare 1 är beröm och det är den 

beteendekategori i vårt observationsschema som klassas som den främsta 

motivationsfaktorn. Däremot ser vi en skillnad i lärarens användande av kritik som skiljer 

sig mellan olika elevgrupper. Läraren uttrycker i intervjun att han är hårdare mot en typ 

av elevgrupp, vilket även visade sig i observationen. Lärare 2 uttrycker en mer 

framträdande fokusering på elevers prestationsutveckling och i vår observation 

(tillsammans med beröm) var teknisk instruktion den mest förekommande 
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feedbacken. Teknisk instruktion, menar vi, tyder på en intention från läraren att 

iaktta, korrigera och förbättra sina elever och driva en prestationsutveckling 

framåt. Lärare 3 uttryckte liknande mål som lärare 2, genom att låta feedback 

vara verktyget till att möjliggöra framsteg i elevers prestationer. Det som vi kan 

skildra i vår observation är att lärare 3 ger mer teknisk information än teknisk 

instruktion, vilket inte avspeglar lärarens intentioner. Lärare 4 ville att hennes 

feedback skulle ge en utveckling på både individ- och prestationsnivå och vår 

observation av hennes lektion visade att utförandet stämde bra överens med 

hennes uttalade syften. Vi observerade teknisk instruktion, teknisk information 

och beröm som vanligt förekommande under lektionen. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att lärare 1, 2 och 4 sade sig ge den feedback som vi 

såg i våra observationer. Vår ambition med studien var att framställa hur det i 

verkligheten såg ut och huruvida det kunde kopplas till Skolverkets centrala uppdrag 

och värdegrund. Vi anser att lärarna vi studerat överlag försöker se varje elev som 

unik. Lärare 4 skiljer sig något från övriga genom att hon uttalat fokuserar mer på 

svaga elever, alltså en typ av elev. Våra resultat visar på betydelsen av reflektion 

kring feedback men också på behovet av ämneskunskaper och personlig mognad 

hos läraren. Lärarna säger sig vilja se alla elever som unika men praktiken visar på 

hur de av olika anledningar istället fokuserar på feedback gruppvis. Anledningar som 

ges till detta är att det är lättare och mer tidseffektivt. 

 
7.3.1 Didaktiska implikationer 
 
Vårt resultat visar inte på några uppenbara brister hos lärarna gällande feedback så 

det är svårt att peka på något specifikt att tänka på eller förbättra. Dock har det i 

intervjuer uttryckts en lättnad och belåtenhet över att få fundera kring och prata om 

sitt förhållningssätt, i det här fallet kring feedback. Reflektion upplever vi skapar 

funderingar kring ens eget förfarande och i slutändan menar vi att all reflektion är 

stimulerande i positiv riktning. Detta som en följd av att man då kortfattat antingen blir 

medveten om sina brister och kan korrigera dessa eller blir medveten om vad man 

gör bra och således vilket beteende som bör fortsätta förekomma. En medvetenhet 

kring sitt agerande är, tror vi, bra i alla pedagogiska sammanhang. 
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7.3.2 Förslag på vidare forskning 
 
Vi har inte sett på vilket sätt tid påverkar feedback men lärare har uttryckt tid som ett 

hinder. Det skulle kunna vara intressant att studera feedback och dess effektivitet 

eller vilken tid varje elev får av personlig feedback. Utifrån att det i intervjuer uttryckts 

behov av reflektion kring feedback i det här fallet skulle det kunna undersökas 

huruvida det finns ett kollektivt behov av centrala personer eller tillvägagångssätt för 

att medvetandegöra och/ eller reflektera kring feedback? 
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9. Bilagor  
 
 
 
9.1 Observationsschema  

 

 

Flickor  Pojkar   
 

      
 

Orsak 
Önskvärt Icke  önskvärt Önskvärt Icke önskvärt 

 

beteende beteende beteende beteende 
 

 

  
 

      
 

Beröm      
 

      
 

Kritik      
 

      
 

      
 

Teknisk      
 

instruktion      
 

      
 

Teknisk      
 

information      
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9.2 Intervjufrågor  
 

 
1. På vilket sätt tolkar du feedback?  

 
2. På vilket sätt anpassar du din feedback utifrån pojkar och flickor?  

 
3. På vilket sätt tolkar du traditionella könsmönster?  

 
4. Vilka olika typer av feedback skulle du beskriva att du använder dig 

utav? Motivera dina val av feedback.  
 

Ex. på följdfrågor: 
 

På vilket sätt ger du feedback åt en elev som försöker göra en kullerbytta? 
 

På vilket sätt ger du feedback åt en elev som uppvisar ett oönskat 

beteende, exempelvis störning vid lektion? 

 

5. På vilket sätt visar du kopplingen mellan mål och styrdokument till 

eleverna under lektionstid?  

6. På vilket sätt tydliggör du ett målinriktat arbete under lektionstid?  
 

7. Vilka svårigheter ser du i samband med olika former av feedback?  
 

8. Hur vill du att din feedback ska påverka eleverna?  
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9.3 Informationsbrev 
 

 

Hej, 
 
Frida Lideberg och David Pinot heter vi och under våren skriver vi vårt examensarbete på 

lärarhögskolan i Halmstad. Samhällskunskap samt Idrott och hälsa är våra ämnen och 

dessa skall vi i framtiden undervisa högstadie- och gymnasieelever i. Examensarbetet 

vårt syftar till att undersöka feedback ur ett lärarperspektiv. 

 

Intervju och observation av Er lärare är den metod vi skall använda. Detta är för 

Er del självklart frivilligt och kan när som helst avbrytas. Era uppgifter kommer att 

hanteras med varsamhet och ni kommer att i rapporten förbli anonyma. Intervjuer 

kommer att spelas in för att säkerställa att svaren återges korrekt och vi ämnar 

använda enbart det material som är relevant för studiens syfte. 
 
Genom att Ni är med i vår studie är det Ni som ger bilden av feedback ur ett 

lärarperspektiv. Då vi av tidsmässiga skäl inte har möjlighet att intervjua och 

observera mer än 4 lärare får era svar troligen stor vikt i studien. Vi ämnar 

självklart vara tydliga med denna aspekt men förstår samtidigt att det kan 

kännas jobbigt att ges sådant inflytande över en undersökning. 

 

Mvh, Frida och David. 
 
 
 

 

Handledare: 
 
Lars Kristén 
 
Jan-Olof Johansson 
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