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– En kvalitativ studie om gymnasielärares feedback i idrottsundervisningen. 
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Forskning har visat att beröm tenderar att ge negativa effekter på lärande och att det 
därmed inte leder eleven framåt i sin utveckling. Forskningen menar att beröm istället 
fungerar som en form av summativ bedömning. Mot denna bakgrund var mitt syfte att 
genom en kvalitativ studie, via lektionsobservationer och lärarintervjuer, undersöka hur 
idrottslärare använder feedback i sin undervisning och därmed i vilken form den uttrycks i 
och vilken funktion den har. Resultatet visade att lärarna använder beröm som den 
primära källan för feedback, med kommentarer som ”Bra!”, ”Bra jobbat!”, ”Härligt!” och 
”Snyggt!”. Det är endast i dansundervisning eller i samband med skriftliga arbeten som 
lärarna ger feedback på andra nivåer, som syftar mot ett konkret lärande för eleven. 
Resultatet visar dessutom att ämnet idrott och hälsa tenderar att använda bedömning som 
en form av kunskapskontroll istället för formativ bedömning mot lärandemål, där eleverna 
ges möjligheter att utvecklas. Avslutningsvis kan sägas att studien belyser svaga länkar i 
idrottsundervisningen, som brister i bedömningen och huruvida lärarens feedback syftar 
mot fortsatt lärande eller inte.  
_______________________________________________ 
Nyckelord: feedback, idrott och hälsa, progression, bedömning, pedagogik 
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1 Inledning 

Nyligen presenterade forskning resultat som tyder på att för mycket beröm och 
positiv förstärkning till barn kan hämma utvecklingen och även självförtroendet hos 
barnet. I dagens målrelaterade skola står kommunikationen mellan lärare och elev 
ständigt i fokus och forskningen visar att elever som får feedback och respons på sina 
skrivuppgifter utvecklar sitt skrivande.  
      Vid tidigare examensarbete och kontakt med skolvärlden från gymnasieskolan och 
grundskolans senare år har jag kunnat konstatera att det råder inkonsekvens 
angående lärares förmåga och vilja att ge respons på elevtexter. Dessutom har jag 
indikationer som visar att lärarens feedback sällan är tydlig för eleven, vilket antas 
kunna försvåra det fortsatta arbetet för eleven. En förutsättning för att korrigera är 
att eleven förstår vad läraren avser och vad lärarens feedback syftar till.  
      I samband med mitt examensarbete i ett teoretiskt ämne visade resultatet att 
responsens kvalité är viktig för att eleven ska utvecklas. Senare har resultaten följt 
mig i min pedagogiska grundsyn och då jag senare har utbildat mig i ämnet idrott och 
hälsa känner jag att kommunikationen är vårt främsta verktyg för att utveckla eleven. 
Till skillnad från teoretiska ämnen ställs idrottsläraren direkt inför utmaningen 
(möjligheten) att ge respons och feedback till eleven. Däremot sker det i största 
utsträckning verbalt, vilket skiljer sig från andra ämnen i skolan. I ämnen som 
svenska, engelska, historia eller samhällskunskap kan feedback ske skriftligt, där 
läraren har tid för reflektion och kan med eftertänksamhet välja sina ord.  
      Skriftlig feedback är inte tidsbunden på samma sätt som verbal feedback, däremot 
är den ofta direkt kopplad till en uppgift eller specifik situation. Tidsperspektivet är 
dock en viktig aspekt när det kommer till möjligheten att välja sina ord. Med längre 
reflektionstid finns möjlighet att välja ord och formuleringar som inte speglar 
idrottens undervisningssituation.  
      Feedback har i forskningen visat vara ett pedagogiskt verktyg för att utveckla 
individer, vilket ofta utnyttjas i teoretiska ämnen, men hur ser det ut i 
idrottsundervisningen? Min uppfattning är att idrottsläraren tvingas att fatta beslut 
och formulera sig i ögonblicket och som blivande idrottslärare är jag intresserad av 
att undersöka hur dagens idrottslärare ger feedback och hur de tänker kring sitt sätt 
och sin möjlighet att skapa lärande via feedback.  
 

1.1 Syfte 

Inom teoretiska ämnen är det vanligt att elever får feedback genom bland annat 
skriftlig respons från läraren. Med konkret respons ges eleven ytterligare 
förutsättningar att utvecklas, ta till sig ny kunskap och nå nästa nivå i sin 
utvecklingszon. Men hur sker detta i ett praktiskt ämne som idrott och hälsa?  
      Mitt syfte är att undersöka hur fyra idrottslärare använder feedback i sin 
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undervisning, vilken form den uttrycks i, och vilken funktion den har.  Studien syftar 
även till att belysa dessa idrottslärares uppfattningar om feedback i ämnet idrott och 
hälsa.  
 

1.2 Begreppsdefinition  

feedback [fi:´dbæk], återkoppling, reglertekniskt begrepp som innebär att 
information om det styrda systemets beteende  återförs till den styrande 
mekanismen. Därigenom kan systemet styras mot det önskade målet trots 
förändringar eller störningar i omgivningen. (Nationalencyklopedin) 

 
Ovanstående definition från Nationalencyklopedin beskriver hur feedback avser att 
skapa utveckling. I Svenska Akademins ordlista definieras begreppet som 
”återkoppling för reglering av process; respons”.   
      Mot bakgrund av begreppets ursprungliga betydelse vill jag citera Christian 
Lundahl: 
 

Feedback, eller återkoppling, är kärnan i bedömning för lärande. Den handling en 
återkoppling innebär ökar elevens möjlighet till interaktion och deltagande i 
lärprocessen. För att återkopplingen ska leda till ett ökat lärande krävs dock att 
läraren analyserar hur skillnaden mellan elevens nuvarande position och det 
förväntade målet ska kunna överbryggas. (Lundahl, 2011:127) 

 

John Hattie & Helen Timperley (2007) menar att feedback är information från en 
person till en annan, grundad på dennes prestation eller förståelse. Feedback är 
således en följd av prestationer.  
 

Feedback is conceptualized as information provided by an agent […] regarding 
aspects of one's performance or understanding. […] feedback thus is a ‘consequence’ 
of performance. (Hattie & Timperley, 2007:81) 

 

Feedback har i den här studien syftet att vara ett verktyg för utveckling av kunskaper 
och färdigheter, i likhet med Lundahls (2011) definition. 
 

2 Litteraturgenomgång  

Studier om kommunikation, respons och feedback har belysts från många perspektiv 
genom åren. I följande avsnitt presenteras tidigare forskning vilken belyser feedback 
utifrån olika synsätt och undervisningssammanhang. Forskningen behandlar både 
idrott och övrig undervisning. 
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2.1 Det sociokulturella perspektivet  

Det är i dagens skola och i andra utbildningsorganisationer vanligt att lärande ses 
utifrån sociokulturella perspektiv, där fokus läggs på det sociala mötet; samtal och 
interaktion mellan människor. De sociokulturella teorierna hävdar att lärandet sker i 
interaktionen och att skolan därmed är en plats för sociala möten och lärande. De 
sociokulturella teoriernas grundare anses vara de två ryska forskarna Lev S. Vygotskij 
(1896–1934) och Michail Bachtin (1895–1975).  
      Roger Säljö (2000),professor i pedagogik, förklarar att utgångspunkterna för ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande är hur människor tillägnar sig och utnyttjar 
fysiska och kognitiva resurser, där fokus riktas på samspelet mellan individ och 
kollektiv. Han hävdar vidare att ”kommunikation/interaktion mellan människor är 
avgörande” (s.22) för att utveckling och kunskaper ska överleva och föras vidare.   
 

I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling blir därför 
kommunikativa processer helt centrala. Det är genom kommunikationen som 
individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. (Säljö, 2000:37) 

 

Det är trots det inte enbart kommunikationen i sig som är av betydelse för lärandet. 
Istället förklarar Säljö att innehållet, och hur vi kommunicerar är en central del för 
hur väl ”människor skall kunna ta till sig insikter och färdigheter” (s.47).  
      I formella sammanhang, som skolan, är däremot kommunikationen baserad på 
andra villkor än i informella. I skolan är lärandet själva målet, förklarar Säljö, varför 
han menar att det kan skapa svårigheter i kommunikationen mellan lärare och elev. 
Det är därför nödvändigt att vara medveten om språket, oavsett om det är verbalt 
eller inte, enligt Säljö (2000).  
 

2.2 Feedback 

Iaktta, korrigera och förbättra är centrala begrepp för feedback, menar Wolters 
(2002). Genom att kunna iaktta rörelser, situationer och prestationer kan läraren 
avgöra vilken typ av feedback som behövs. Däremot förklarar Wolters att begreppen 
korrigera och förbättra implicit innebär att läraren upptäckt ett fel. För att korrigera 
behöver läraren veta vad som ska iakttas. Dessutom förutsätter det att läraren kan 
definiera vad som är rätt och fel, förklarar Wolters. Samtidigt påpekar hon att i mer 
öppna färdigheter, där rörelsen trots allt fungerar väl, kan korrigering å ena sidan ge 
negativa resultat på prestationen. I mer tydliga fall av rätt och fel i genomförandet, 
som vid en kullerbytta, är korrigeringar å andra sidan nödvändiga och därmed fullt 
berättigade, menar Wolters.  
      Annerstedt (2007:5-6) förklarar att läraren har tre beslut att fatta:  
 

1. Har den lärande utfört färdigheten på ett riktigt sätt? 
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2. Om den lärande inte har utfört färdigheterna på ett riktigt sätt, vilka aspekter 
av utförandet är inte korrekta? 

3. När man har identifierat den verkliga orsaken till rörelsemisslyckandet, vad 
skall man då erbjuda? 

 
Wolters (2002:59) menar att läraren först och främst måste reflektera kring syftet 
med sin undervisning och svara på tre andra frågor i samband med iakttagandet: (1) 
vad ska iakttas? (2) har jag tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna 
iaktta? (3) vilka hjälpmedel har jag? ”Iakttagelse är alltså den avgörande 
förutsättningen för korrigering och förbättring” (Wolters, 2002:57). 
       Men för att feedback ska fungera i ett lärande syfte behöver den, enligt Hattie & 
Timperley (2007:86), ge svar på tre andra centrala frågor: 
      

1. Where am I going? (What are the goals?) 
2. How am I going? (What progress is being made toward the goal?) 
3. Where to next? (What activities need to be undertaken to make better pro-
gress?) 

 
De menar att den feedback som ges behöver ge svar på dessa tre frågor, vilka ämnar 
avse: ”feed up, feed back, and feed forward” (Hattie & Timperley, 2007:86), för att 
vara utvecklande. Jönsson (2010) menar dessutom att de tre frågorna sätter en 
minimigräns för hur lite information som behövs för att den ska vara meningsfull. 
Däremot påpekar han att återkopplingen även kan bli för utförlig, vilket inte är 
önskvärt då det kan få negativa effekter på lärandet: ”[…] feedback bör portioneras ut 
i lagom stora doser, och helst inte innehålla överflödig information annars finns det 
risk att eleverna inte kan använda den feedback de fått” (Jönsson, 2010:77).  

 
The claim is made that the main purpose of Feedback is to reduce discrepancies 
between current understanding and performance and a goal. Strategies students and 
teachers use to reduce this discrepancy may be more or less effective in enhancing 
learning, so it is important to understand the circumstances that result in the 
differential outcomes. (Hattie & Timperley, 2007:86) 

 
Effektiv feedback måste därför ge svar på de tre frågeställningarna om: vart vi är på 
väg? hur vi tar oss dit? och hur når vi nästa delmål? Målrelaterad feedback är, enligt 
Hattie & Timperley (2007), mest effektiv när både eleven och läraren delar målet. 
Dock påpekar de att det många gånger uppstår svårigheter att förstå målrelaterad 

feedback, vilket ställer höga krav på läraren. Dessutom påpekar de att feedback är 
kontextbundet och behöver därför vara tydlig för att inte skapa ett vakuum, ett 
tomrum mellan elevens nuvarande position och den position feedbacken avser skapa 
väg för. Det är således av stor betydelse att läraren är uppmärksam och följer upp vad 
som händer efter det att eleven mottagit feedback. De menar att under vissa 
omständigheter kan instruktioner vara effektivare än feedback, varför det är viktigt 
att vara medveten och tydlig kring vilken kontext feedback ges.  
      I likhet med Hattie & Timperley (2007)  visar Walker (2009:75) att eleverna i 
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hennes studie önskar få feedback som är tydlig, visar på vad och varför feedbacken 
ges, hur de kan komma vidare och vad de ska tänka på för att utvecklas: 
 

 […] they wished to be told what they had got wrong, and why, and how to do better. 
It should be noted that the ‘why’ indicates a wish for an explanation.  
     

2.3 Olika nivåer av feedback  

Forskning visar att vi behöver reflektera kring många frågeställningar innan vi kan ge 
utvecklande feedback. Det kan även användas för flera olika syften. Det kan bland 
annat främja elevens lärande, men hur väl beror på hur vi ger feedback. Genom 
feedback kan information om elevers styrkor och svagheter belysas, vilket är 
nödvändigt om elever ska kunna närma sig målen, förklarar Jönsson (2010). 
      Hattie & Timperley (2007) har genomfört en metaanalys om feedback, där de 
analyserat över 7 000 studier om ämnet, och presenterar fyra nivåer av feedback: 
uppgifts-, process-, metakognitiv- och personlig nivå. Enligt Hattie & Timperleys 
studie ger feedback på metakognitiv- och processnivå mest effekt på lärandet, 
samtidigt som feedback relaterad till personlig nivå, som beröm riktad till individen 
och inte prestationen, tillrättavisande, betyg, eller positiva och negativa värderingar, 
visade sig ge minst effekt på lärande. 
      Feedback på uppgiftsnivå innebär enligt Hattie & Timperley att återkopplingen 
ofta är knuten till den specifika uppgiften, där fakta- och begreppskunskap vanligtvis 
står i fokus. De menar att feedback på uppgiftsnivå sällan fungerar i motiverande 
syfte, vilket innebär att lärande ofta får svaga effekter. Däremot påpekar de att 
feedback på uppgiftsnivå är som mest effektiv när det finns felaktiga tolkningar, inte 
brist på kunskap och förklarar vidare:  
 

It is most effective when it aids in building cues and information regarding 
erroneous hypothesis and ideas and then leads to the development of more effective 
and efficient strategies for processing and understanding the material. (Hattie & 
Timperley, 2007:102)  

 
Feedback på processnivå förklaras enligt Jönsson (2010:78) vara knutet ”till process- 
eller färdighetskunskaper”. Hattie & Timperley (2007) menar att feedback på 
processnivå ska ge ledtrådar och information så att eleven kan bilda sig en djupare 
uppfattning och förståelse som är användbar i andra uppgifter och sammanhang än i 
den specifika uppgift den ges. Processrelaterad feedback resulterar till ökat 
självförtroende och ”greater investment of effort”, menar Hattie & Timperley 
(2007:102).  
      Genom att ge feedback på uppgifts- och processnivå är avsikten att öka elevens 
lärande och förståelse för att kunna prestera bättre. Med feedback på metakognitiv 
nivå är det inte ämneskunskaper som är i fokus. Istället är det dels avsett för att 
eleven ska skapa strategier för lärande, möjlighet att själv bedöma sitt lärande och 
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dels strategier för hur feedback kan användas, förklarar Hattie & Timperley. Vidare 
poängterar forskarna Kluger & DeNisi (1996), vilka utfört en metaanalys på över 
3 000 artiklar och genomfört 23 663 observationer, å ena sidan att feedback som 
stimulerar den metakognitiva nivån har positiva effekter på lärande. Å andra sidan 
visar deras studie även att återkopplingen på metakognitiv nivå måste vara förenad 
med en tydlig kontext för att vara effektiv och fungera positivt på lärande. Hattie & 
Timperley (2007) beskriver nivån synonymt med självreglering och självstyrande 
(self-regulation level), vilket innebär att eleven själv söker kunskap och feedback, där 
lärarens återkoppling syftar till att eleven finner en inre motivation och drivkraft. 
Jönsson (2011) menar att kamratrespons, då eleverna ger feedback till varandra, är 
en metod som syftar till självbedömning och därmed på en metakognitiv nivå. Genom 
att granska och ge feedback till någon annan ökar även möjligheterna att analysera 
sin egen insats och därefter finna lösningar för att nå målet och fortsätta utvecklas, 
förklarar Jönsson. 
      Feedback på metakognitiv nivå kräver således en tydlig koppling till uppgiften 
påpekar Kluger & DeNisi (1996). De konstaterar att meningsfull feedback behöver ge 
svar på hur uppgiften utförts, vad målet är och vad som kan göras bättre. 
      Den fjärde nivån som presenteras av Hattie & Timperley (2007) är feedback på 
personlig nivå, vilket innebär att återkopplingen riktas till eleven som person och inte 
till prestationen. Enligt Hattie & Timperley har personinriktad feedback sällan positiv 
effekt på lärande. De menar att feedback på den här nivån, som beröm, inte ger svar 
på de tre frågeställningarna (Where am I going? How am I going? Where to next?) 
och har på grund av det mycket liten effekt på lärandet. Tunstall & Gipps (1996) 
menar däremot att värderande feedback, som beröm eller kritik på beteende, kan 
vara av positivt värde i socialiserande syfte. 
  

2.3.1 Andra former av feedback 

Hoel (2001) skriver hur konkret feedback; respons på elevtexter ger positiva effekter 
på elevens skrivutveckling. Hon menar att respons på elevtexter, från lärare och 
elever, ger positiva effekter hos både mottagare och responsgivare. I likhet med Hoel 
visar även Norberg Brorsson (2007) i sin studie att respons har positiva effekter på 
skrivande. Vidare kräver olika lektionssituationer antingen muntlig eller skriftlig 
feedback, där Shute (2008) dock påpekar att muntlig feedback riskerar att ge 
negativa effekter då den kan tolkas som mer personlig. Däremot påpekar Jönsson 
(2010) att det inte är en avgörande faktor om feedback ges verbalt eller inte, utan att 
forskningen visar att det är kvalitén i innehållet som har betydelse.    
      Beteendefeedback lyfts fram av Annerstedt (2007), där han förklarar att 
återkopplingen utgår från att vara positiv, negativ eller rättande. Enligt Annerstedt är 
rättande feedback vanligast, vilket ges när något görs fel eller när något kan 
förbättras. Å ena sidan är positiv feedback, som beröm, sparsamt förekommande, 
förklarar Annerstedt.  Å andra sidan menar Kluger & DeNisi (1996), Hattie & 
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Timperley (2007) och Shute (2008) att både positiv och negativ feedback tycks ge 
positiva effekter på lärande. De menar bland annat att elever hanterar feedback olika, 
där positiv feedback kan stimulera i vissa fall, medan det i andra krävs negativ 
feedback för att eleven ska prestera. Däremot påpekar Hattie & Timperley (2007) att 
lågpresterande elever behöver mer positiv feedback då den motsatta kan sänka 
motivationen och ge negativa effekter.   
 

2.4 Feedback kopplat till Gy11 

I gymnasieskolans läroplan påträffas flera formuleringar som, enligt min tolkning, 
kan relateras till feedback; dels lärarens uppdrag att utveckla eleverna, och dels att få 
eleverna att kunna analysera, värdera och bedöma sin egen förmåga och insats.  
      I Skolverket (2011:10) framgår att alla som är verksamma i skolan ska ”ge stöd och 
stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt”, samt att läraren ska 
” utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”, 
”stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära”. Dessutom ska 
läraren ”i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska 
kunskaper som främjar elevernas lärande”. 
       Utöver dessa riktlinjer ska läraren även skapa förutsättningar för att eleven kan 
”utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 
utveckla hela sin förmåga” (Skolverket, 2011:11). Varje elev ska även kontinuerligt få 
”information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna” (s.13).  
      Vid betygsättning ska läraren ”beakta även sådana kunskaper som en elev har 
tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella undervisningen” (s.13). 
      I ämnet idrott och hälsa ska eleven utveckla: 

 

Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer 
påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar 
för sin hälsa. (s.83) 
 
Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och 
vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa. (s.83) 

I Skolverket (2011) framgår även av kunskapskraven för betyget E att:  
 

Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och 
kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för 
att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet. (s. 85) 

 

I likhet med Skolverkets (2011) kunskapskrav och de utbildningsmöjligheter som 
eleven ska erbjudas, påpekar Jönsson (2008) att det inte räcker med att läraren ger 
feedback till eleven för att lärande och utveckling sker. Jönsson menar, såsom Hattie 
& Timperley (2007) och Nicaise, Bois & Amorose (2006), att eleven måste ges 
förutsättningar för att på egen hand tolka, utvärdera och finna lösningar för fortsatt 
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lärande.  
      För att uppnå betyget E framgår tydligt att ”eleven kan bedöma sina egna 
utvecklingsbehov”. Enligt Jönsson (2008:48) behöver eleven mer utmanande 
feedback som inte explicit talar om vad som ska göras:  
 

[…] feedback should not only be handed over to the student, telling her what needs 
to be done. Instead, the student must learn to construct her own feedback, which 
could be done in interactivity with the teacher and/or by practice self-assessment. 
 

2.5 Feedback i idrottsundervisningen 

Forskning visar att pojkar och flickor får olika mycket feedback. Detta framgår bland 
annat av Nicaise, Bois & Amorose (2006), vilka även visar att flickor får sparsamt 
med feedback på sin kompetens och prestation, och istället vanligen på en personlig 
nivå jämfört med pojkar. I likhet med Kluger & DeNisi (1996) och Hattie & Timperley 
(2007), vilka menar att feedback på personlig nivå sällan har positiva effekter på 
lärandet, anser Nicaise m.fl. (2006) att lärare behöver vara medvetna om 
genusförhållandena och hur de i sin lärarroll interagerar med eleverna under sina 
lektioner. De menar även att läraren behöver känna till skillnader mellan olika 
individer och anpassa sin feedback därefter: 
 

[…] teachers need to be aware of engaging in gender-differentiated behaviors in 
their classrooms. Most gender equality projects propose to develop critical self-
awareness of teachers through a process of self-observation on their own classroom 
interaction patterns. In other words, teachers should try to become aware of how 
they interact with each of their students in different situations. (Nicaise, Bois & 
Amorose, 2006:54) 

 

Som tidigare påpekats förklarar Shute (2008) att muntlig feedback kan ge negativa 
effekter på lärande. I idrottsundervisningen är dock situationen ofta bunden till 
verbal kommunikation mellan elev och lärare, varför just den formen av feedback 
också brukas. Av den anledningen är det även av stor betydelse hur lärare väljer att 
formulera sin feedback, vilket kan relateras till Wolters (2002) som påpekar att 
läraren måste reflektera över syftet med undervisningen och vad som ska iakttas.  
      Att använda feedback ur motiverande syfte uppfattas utifrån forskning vara 
vanligt. Positivt värderande omdömen anses av många lärare vara effektiva på 
lågpresterande elever (Hattie & Timperley, 2007; Redelius, 2007; Lundahl, 2011). 
Däremot hävdar Kluger & DeNisi (1996) att den typen av feedback istället tenderar 
att ge negativa resultat. Dessutom diskuteras även om betyg fungerar som 
motivationshöjare eller inte. Både i Lundahls (2011) och i Redelius (2007) studier 
hävdar vissa lärare att betyg har positiv påverkan på både hög- och lågpresterande 
elever. Däremot påstår Kluger & DeNisi (1996) att betyg har motsatt effekt på, 
framför allt, lågpresterande elever. Vidare menar även Hattie & Timperley (2007) att 
feedback i form av betyg kan ha en yttre motivationseffekt, där drivkraften är högre 
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betyg, men att det inte utvecklar det kognitiva lärandet.  
     I likhet med Tunstall & Gipps (1996) tanke att det finns en socialiserande poäng 
med feedback, förklarar även Thedin Jakobsson (2007:181) att många verksamma 
idrottslärare anser att idrottsundervisningen främjar personlig utveckling. Många 
lärare anser att det hör till deras uppgift att ”möjliggöra fysisk, psykisk och social 
utveckling”.  
 

2.6 Lärande bedömning 

I dagens målrelaterade betygssystem ska elevernas prestationer bedömas individuellt 
efter i förväg preciserade kriterier, till skillnad från tidigare betygssystem där eleven 
presterar och bedömdes i förhållande till andra (Redelius, 2007).  
      Jönsson (2010) påpekar att bedömningen i skolan vanligtvis är av summativ art. 
Däremot framgår det av forskning att feedback fungerar väl i mer formativt 
bedömningssyfte. Jönsson (2010:76) menar att eleverna ofta får summativ feedback, 
som antalet poäng på provet eller andelen procent som var rätt. Vidare poängterar 
han att omdömen som ”Når målen”, ”Godkänd” och ”Bra jobbat!” inte hjälper eleven 
framåt i sin utveckling, vilket även Lundahl (2011) påpekar. Han beskriver hur dessa 
värderande omdömen inte ger eleven någon konkret information att gå vidare med. 
Istället bör lärare, enligt Lundahl, uttrycka sig mer beskrivande i sin feedback, där 
positiva omdömen tillsammans med återkoppling på metakognitiv- och processnivå 
blir konkreta, och därmed meningsfulla för lärande.   
      Lundahl (2011) påpekar även att lärarens förmåga att ge feedback har betydelse 
för elevens lärande. Han förklarar att bedömningen i skolan behöver syfta framåt för 
fortsatt lärande, där bedömningen tar form som feedback. Dessutom hävdar Lundahl 
att feedback som bedömning behöver ske regelbundet och integreras i 
undervisningen.  
      Vidare påpekar Lundahl (2011) att formativ bedömning avser att ge drivande 
återkoppling under inlärningsprocessen, men även att peka ut mål och ange ”var i 
lärprocessen eleven befinner sig” (s. 54). Dessutom fäster Lundahl 
uppmärksamheten på lärarens betydelse för elevens lärande, vilken han, med stöd av 
forskning, förklarar ha stor inverkan:  
 

[…] lärarens skicklighet kan i många fall vara av större betydelse för lärandet än 
elevens initiala förmåga att lära. Det som behövs för att utveckla skolans resultat 
kan således främst sägas vara att utveckla lärarnas undervisningskompetens. (s.68) 
 

2.7 Sammanfattning 

Forskningen visar att feedback kan ta form på flera olika sätt beroende på situation. 



 

 

14 

Men oavsett kontext finns det gemensamma riktlinjer att förhålla sig till och 
reflektera kring, som timing, muntlig eller skriftlig feedback, vad är syftet och vad ska 
iakttas, inom vilken nivå (uppgift-, process-, metakognitiv-, och personlig nivå) som 
fokuseras eller om det är positiv eller negativ feedback som är mest effektiv för 
lärande. 
 

If feedback is directed at the right level, it can assist students to comprehend, 
engage, or develop effective strategies to process the information intended to be 
learned. To be effective, feedback needs to be clear, purposeful, meaningful, and 
compatible with students' prior knowledge and to provide logical connections. It 
also needs to prompt active information processing on the part of learners, have low 
task complexity, relate to specific and clear goals, and provide little threat to the 
person at the self level. The major discriminator is whether it is clearly directed to 
the task, processes, and/or regulation and not to the self level. (Hattie & Timperley, 
2007:104) 

      
Vidare anser Hattie & Timperley (2007) att fler studier om feedback i undervisningen 
är av intresse för det pedagogiska forskningsfältet, där både kvalitativa och 
kvantitativa undersökningar eftersöks, varför just denna studie fyller en – om än 
tämligen liten – funktion. 

 
Feedback […] is one of the most powerful influences on learning, too rarely occurs, 
and needs to be more fully researched by qualitatively and quantitatively 
investigating how feedback works in the classroom and learning process.  (Hattie & 
Timperley, 2007:104) 
 

3 Metod och material 

I följande avsnitt redogörs studiens metodologiska ansats och dess material. 
Avsnittet är indelat i flera mindre delavsnitt för att tydligare precisera studiens metod 
och dess material.  
 

3.1 Forskningsstrategi  

Valet av att genomföra den här studien vilar på intresset för kommunikation och 
ämnet idrott och hälsa. En tydlig riktlinje var att jag önskade göra en kvalitativ studie 
av ämnet med förhoppningen att väcka nya frågor och forskningsfält inom området 
för idrottsundervisningen. Det fanns även ytterligare en tanke med att utföra en 
kvalitativ studie då det kan skapa ingångspunkter för mer kvantitativa studier. Mot 
denna bakgrund skapade jag tre strategier att förhålla mig till under arbetet och 
planeringen: 
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• Tidsaspekten: Ett lagom stort material; inte för lite – inte för mycket. 
• Kvalitativ metod: Få fram mer djupgående resultat snarare än att skrapa på 

ytan.  
• Tillförlitlighet: Att skapa en medvetenhet av vad jag ämnar få svar på – en me-

tod med god validitet.  
 
Genom att planera med stöd av dessa strategier utformade jag en tidsplanering och 
grundade mina metodval med stöd av Stukát (2011). Av tidigare forskning framgår 
att pedagogiska studier av praktiska ämnen inte tagit stor plats. Det gjorde att jag 
fann min roll och att studien fyller ett syfte i vidare mening.  
 

3.2 Metod 

Studien genomfördes med en kvalitativ inriktning, där syftet har varit att studera ett 
fåtal informanter och inte en större grupp. Det kvalitativa metodvalet av intervjuer 
har därför syftat till att nå en djupare inblick och förståelse för hur läraren tänker och 
handlar. Intervjuerna har därför kategoriserats som halvstrukturerade intervjuer, där 
syftet varit att täcka in ett tema genom att låta samtalet följa en spontan ordning, 
men trots det inte falla ur ramarna för syftet.   
      Observationerna har syftat till att ge en bild av hur varje lärare kommunicerar 
genom feedback, där jag mer eller mindre skuggat respektive lärare. Min 
metodologiska ansats ses därmed ur ett kvalitativt perspektiv, där syftet inte är att 
generalisera, då materialet inte fyller en sådan kvot, utan mer synliggöra de unika fall 
som studerats för att generera nya infallsvinklar och forskningsfält för mer 
generaliserande syften. Metodvalen har valts med medvetenhet utifrån Stukát (2011) 
för att öka studiens validitet.  
 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Studien genomfördes med ett kvalitativt perspektiv via totalt sju lektionsobservatioer 
och fyra lärarintervjuer.  

3.2.1.2 Observationer 

Under observationerna följde jag läraren inom hörbart avstånd och antecknade om 
läraren gav beröm, tekniska tips eller ställde frågor till eleven. Jag valde att 
genomföra lektionsobservationerna före intervjun med respektive lärare. På så sätt 
kunde jag använda observationerna som intervjuunderlag och skapa en mer 
personlig kontakt med varje lärare.  
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3.2.1.2 Intervjuer 

Utifrån studiens syfte har jag valt att genomföra halvstrukturerade intervjuer, vilket 
enligt Stukát (2011) öppnar för djupare reflektioner och resonemang. Syftet var att 
finna varje lärares personliga uppfattning och resonemang kring feedback. Med 
halvstrukturerade intervjuer gavs lärarna tid att reflektera, förklara och resonera om 
sin lärarroll och sitt sätt att se på feedback.  Därmed valdes strukturerade intervjuer 
bort, då de tenderar att ge ytligare resonemang, vilket inte hade uppfyllt syftet med 
studien. 
      Intervjuerna genomfördes på respektive lärares arbetsplats. Varje lärare valde 
själv lokal och tid, medvetandes om att intervjutiden bör vara avsatt för 90 minuter 
för att undvika yttrande stressfaktorer som kan påverka resultatet. Därför fick varje 
lärare bestämma vilken tid som lämpade sig bäst för en längre intervju. Tiden 
varierade mellan 50-70 minuter. Varje intervju utgick från samma grund, där flera 
öppna frågeställningar fanns med för att täcka in studiens syfte.  
      Intervjuerna spelades även in, då det gav större frihet till samtal och färre 
distraktionsmedel. Dessutom gav det mig mer tid att lyssna, analysera och återge 
lärarnas åsikter och resonemang från intervjuerna, vilket hade minskat betydligt om 
jag skulle antecknat vad lärarna sagt direkt vid intervjutillfället.   
 

3.3 Material 

Studiens material består av sju lektionsobservationer och fyra intervjuer. Materialet 
från observationerna antecknades med stöd av ett observationsschema som sedan 
användes till grundmaterial för intervjuerna. Samtliga intervjuer spelades in och 
transkriberades därefter. Materialet från transkriberingarna utgjorde sedan grunden 
för framställningen av resultatet, där det centrala och huvudsakliga innehållet lyftes 
fram. Sammantaget består materialet av anteckningar från sju lektionsobservationer 
och fyra lärarintervjuer.  

3.3.1 Urval  

Syftet med studien baseras inte på någon uttänkt eller planerad urvalsgrupp, förutom 
att jag har valt att genomföra undersökningen på gymnasiet. Det valet togs i samband 
med min egen utbildningsnivå. Totalt deltar fyra lärare, vilka arbetar på tre olika 
gymnasieskolor. Urvalet av skolor valdes genom att jag skickade inbjudan och 
information om mitt examensarbete och vilket syfte studien har till gymnasieskolor i 
ett lokalt område i Mellansverige. Av totalt tio tillfrågade skolor och idrottslärare 
valde tre att delta. Det innebar att jag tillfrågade den skolan med flest idrottslärare 
om det fanns någon mer som ville delta. Det slutade med totalt fyra lärare, som 
arbetar på tre olika skolor. Valet av att få informanter från flera skolor grundar sig i 
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syftet att nå en högre grad av anonymitet och geografisk spridning, om än i lokal 
bemärkelse. I övrig fattades inget medvetet eller planerat val av klasser för 
observation, ålder på lärare eller ämneskombinationer.  
 

3.4 Tillvägagångssätt 

Först och främst bestämdes studiens syfte och därefter en planering för studiens 
delar och upplägg. Min första del var att sätta mig in i ämnet och skriva en 
litteraturgenomgång. Därefter skapade jag ett missivbrev som skickades via e-post till 
flera skolor och idrottslärarna på respektive skola. När jag fått klartecken från de 
första skolorna och lärarna strukturerade jag ett observationsschema och 
intervjufrågor. Intervjuerna testades på en idrottslärare i grundskolans senare år då 
jag valde att inte intervjua en och samma lärare två gånger och därför blev 
testpersonen från en annan skolnivå och testgrupp. Intervjuerna korrigerades 
därefter och sedan genomfördes de första observationerna. Intervjuerna spelades in 
via ljudupptagning vilken sedan användes för transkribering.  
 

3.5 Studiens tillförlitlighet  

Resultatet av studien är inte generaliserbart och det ska därför inte läsas med sådan 
utgångspunkt. Studien utgör istället ett stickprov, vilket kan vara värdefullt att vara 
medveten om. Vidare bör påpekas att studiens tillförlitlighet, att den ”mätt” det den 
avsett att ge svar på, däremot kan ses som god, då observationerna först och främst 
syftar till att skapa en uppfattning och en bild av varje lärare, varför det även fanns 
ett medvetet val av att observera två lektioner per lärare. En lektion uteblev dock. 
Genom att observera lärarna vid flera lektionstillfällen ökade möjligheterna att skapa 
en sanningsenlig bild av lärarna. Observationsanteckningarna har även lagts fram vid 
intervjuerna, där lärarna haft möjlighet att påpeka om de ansett att något inte 
stämmer, vilket således inte inträffat.  
      Eftersom en pilotintervju genomfördes har jag även kunnat omformulera vissa 
intervjufrågor och därmed skapa ett hållbart intervjumaterial. Dessutom har olika 
typer av följdfrågor preciserat lärarnas resonemang och åsikter, vilket transkriberats 
och därefter återgetts i form av referat i resultatet. Den halvstrukturerade 
intervjuformen skapar därmed möjlighet att nå ett djupare resonemang och ärligare 
svar från informanterna. Mot denna bakgrund kan studien, trots att den inte 
uppfyller någon generaliserbarhet, ändå läsas med god tillförlitlighet.  
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3.6 Etiska ställningstaganden 

Studien följer fyra etiska principer som tas upp av Stukát (2011). Han förklarar att 
dessa fyra principer kan ses som ”allmänna huvudkrav på forskningen” (s.139), varför 
dessa är viktiga att beskriva och tillgodose.  
      Informationskravet: Samtliga deltagare i studien har i god tid informerats om 
dess syfte och vad som förväntas av deltagarna. De har, både skriftligt och muntligt, 
informerats om att de själva bestämmer över sin medverkan och att de därmed har 
rätt att avbryta sin delaktighet och att de i samband med det helt skrivs av från 
undersökningen. Deltagarna har även blivit informerade via ett missivbrev om 
studiens syfte och tillvägagångssättet för hur data samlas in och bearbetas. Dessutom 
har de haft tillgång till mina kontaktuppgifter för att snabbt och enkelt kunna ta 
kontakt om det behövts.  
      Samtyckeskravet: Det ingår i kravet om samtycke att deltagarna själva 
bestämmer över sin medverkan, vilket framgår redan i informationskravet att de tagit 
del av. Dessutom har jag tagit hänsyn till samtyckeskravet genom att deltagarna 
medverkat frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Det ska i sådant fall 
inte innebära problem eller få negativa konsekvenser. Det har inte funnits någon 
yttre påverkan eller tvång att fullfölja sin medverkan.  
      Konfidentialitetskravet: Hänsyn har tagits till de medverkandes anonymitet då 
samtliga namn är fingerade och information om exakt ålder, skola eller 
ämneskombinationer har utelämnats. All data har behandlats konfidentiellt och 
deltagarna går inte att spåra. Dessutom skrivs alla deltagare i samma kön för att 
ytterligare säkerställa deltagarnas anonymitet. Det har inte varit av intresse eller 
studiens syfte att jämföra genus, varför detta val har fattats. Det har varit av stort 
intresse att deltagarna ska känna sig trygga och att deras identitet inte ska gå att 
spåra.  
      Nyttjandekravet: Det sista av de fyra huvudkraven av forskarens etiska principer 
innebär att all information som samlats in, all tillgänglig data, endast får nyttjas för 
studiens forskningsändamål. Det medför att informationen inte får användas för 
annat bruk än i samband med läroböcker, tidningsartiklar etc, förklarar Stukát 
(2011). 
 

4 Resultat 

I följande avsnitt presenteras först resultatet från observationerna, där de fyra 
lärarnas lektioner redogörs var för sig. Därefter följer en gemensam redovisning av 
resultatet från intervjuerna. Intervjuerna redovisas via sammanfattande referat och 
citat, där lärarnas resonemang och synpunkter framkommer. Samtliga namn är 
fingerade.  
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4.1 Observationer 

Nedan presenteras resultatet från observationerna, vilka syftar till att visa en 
sammanfattande bild av hur varje lärare ger feedback under lektionerna. Varje lärare 
presenteras var för sig med tillhörande personbeskrivning.  
 

4.1.1 Lärare 1: Anna 

Anna är i övre medelåldern och har arbetat 27 år som lärare; 10 år på grundskolan 
och 17 år på gymnasiet. Hon undervisar i både idrott och hälsa 1 och 2, samt 
specialisering, och har idag mellan sju och nio klasser. Totalt undervisar hon cirka 
210-270 elever i idrott. 
 
Lektion 1: Bollspel – Fotboll  
Lektion 2: Träningspass – cirkelträning som korta intervaller 
 
Av observationerna framgår att Anna ger mycket beröm till eleverna och hon ser det 
som sin främsta form av feedback. Berömmet syftar till att motivera och inspirera 
eleverna. Eleverna ska känna att de gjort något bra, förklarar Anna. Det förekommer 
även att Anna visar och korrigerar rörelser med fokus på teknik, för hur vissa 
övningar ska genomföras under ett träningspass. Anna har ofta ögonkontakt med 
eleverna och visar med kroppsspråket om eleven gör rätt. Till största del är det beröm 
som bra, härligt, kämpa på, jobba på, kom igen, bra jobbat som förekommer.  
 

4.1.2 Lärare 2: Karin 

Karin är i yngre medelåldern och har arbetat som lärare i sju år. Hon har undervisat 
på gymnasiet i 1.5 år. Dessförinnan arbetade hon i grundskolans senare år. Idag 
undervisar hon totalt fem klasser i idrott och hälsa 1 b; cirka 150 elever. Av dessa är 
det två klasser som hon har vid två tillfällen per vecka.   
 
Lektion 1: Bollspel – multisport 
Lektion 2: Bollspel – badminton  
 
Av lektionsobservationerna framgår att Karin använder beröm och positiv 
uppmuntran för att förstärka en prestation. Hon använder ord som ”bra”, ”snyggt”, 
”bra jobbat”, ”härligt”. Under Karins lektioner förekommer ingen feedback på teknik 
och det ges heller ingen feedback på andra nivåer än i form av beröm.  
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4.1.3 Lärare 3: Stina 

Stina är i medelåldern och har arbetat som lärare i fem år. De två första åren på 
grundskolan och därefter på gymnasiet. Hon undervisar i både idrott och hälsa 1 och 
2 och har idag fyra klasser i idrott och hälsa. Totalt cirka 120 elever i ämnet.  
 
Lektion 1: Bollspel – multibrännboll med hinderbana 
Lektion 2: Bollspel – multisport  
 
Av observationen framgår att Stina använder beröm som huvudsaklig feedback. Det 
är ”bra”, ”snyggt”, ”härligt” som är vanligast. Men även förstärkningar som visslingar 
och applåder förekommer.  
 

4.1.4 Lärare 4: Ulrika 

Ulrika är i yngre medelåldern och har arbetat på gymnasiet i snart sju år. Idag 
undervisar hon i idrott och hälsa 1 och 2, samt ett teoretiskt ämne. Hon har fyra 
klasser i idrott och hälsa, där två av dessa har idrott två gånger i veckan. Totalt 
undervisar hon cirka 120 elever i idrott.  
 
Lektion 1: Bollspel – fotboll 
Lektion 2: Inställd 

 
Utifrån observationen är det en typ av feedback som ges – beröm. Dessutom ges det 
endast i samband med mål, som ”Bra!”, ”Snyggt mål!”. Flera gånger kommer även 
kommentaren något fördröjd och med en ton som kan uppfattas som 
slentrianmässig. Även förstärkningar som att klappa händerna förekommer. Vid 
något tillfälle följs berömmet upp av en något mer konkret riktning om vad som var 
bra, som ”Bra skott!”.  
 

4.1.5 Sammanfattning  

Samtliga fyra lärare ger frekvent beröm och uppmuntran till eleverna. Vid få tillfällen 
finns inslag av uppgifts- och processrelaterad feedback där lärarna då justerar teknik 
och rörelser. Detta är tydligast hos Anna, som genomför ett träningspass där 
rörelserna är viktiga att genomföra korrekt förklarar hon. Alla anser även att de ger 
mer konkret och utvecklande feedback i andra moment. Gemensamt är likväl att det 
inte ges någon tydlig bild av det. Det saknades även även dialog och kommunikation 
om lektionsinnehåll och syfte med eleverna.  
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     De vanligaste formuleringarna är: Bra, Bra jobbat, Härligt, Snyggt, Kämpa på 
och Kom igen.  
 

4.2 Intervjuer 

Resultatet av intervjuerna har sammanställts och redovisas under två avsnitt, vilka 
lyfter fram lärarnas resonemang kring feedback och hur det används.  
 

4.2.1 Feedback för bekräftelse  

Det framgår av intervjuerna att lärarna anser att de ger feedback; beröm, när elever 
lyckas, gör rätt och i vissa fall för att korrigera eller instruera tekniska detaljer. Det är 
även en gemensam synpunkt att lärarna ger feedback för att visa att de sett eleven. 
Dessutom påpekar de att det mest är till svagare elever som de riktar sin feedback. 
Kommentarer som Bra! Snyggt! Kämpa på! är sådan feedback lärarna använder för 
att elever ska tycka att ämnet är roligt. Det syftar många gånger till att motivera 
eleven lika mycket som det visar att läraren ser och bekräftar att de gjort rätt, 
förklarar lärarna.  
      Något huvudsakligt syfte med valet av feedback finns dock inte, mer än att ge 
beröm. Det är däremot i skriftliga arbeten, eller då undervisningen präglas av ett 
teoretiskt upplägg, som det skapas ett syfte med vilken feedback eleven får. Alla 
förklarar att det i samband med skriftliga arbeten som i tränings- och näringslära är 
lättare att ge specificerad och mer konkret respons som eleven därefter kan använda. 
Det påpekas även att det är enklare att ge feedback i teoretiska ämnen eftersom 
betänketiden är längre. I den praktiska undervisningen måste läraren vara 
”ögonblicklig”, förklarar Anna. Det framgår av flera lärare, som menar att den 
praktiska undervisningen försvårar möjligheterna att ge feedback, då den är så pass 
kontextbunden att om det tar för lång tid ger den ingenting. Samtidigt framgår det att 
det är svårt att veta vad exakt som ska korrigeras.  
      Att undervisa i dans är däremot ett moment där det är enklare att ge tydlig 
feedback och tips för att eleven ska utvecklas, förklarar flera av lärarna. I samband 
med dansundervisning framgår det även att den följer en längre och tydlig 
progression, vilket annars inte görs i ämnet. Lärarna är överens om att eleverna lär 
sig mycket och att de tycker att dans är roligt, i synnerhet i slutet av progressionen. 
Där blir feedbacken mer konkret och når en lärandenivå, där den ges naturligt på 
både uppgifts- och processnivå, menar lärarna. 
      Till skillnad från dans är det svårare att ge konkret feedback under 
bollspelsaktiviteter, menar de. I dans är det tydligt vad som måste göras, medan det i 
bollspel dessutom inte går att avbryta spelet för att ge feedback. Vidare påpekas 
svårigheter att hinna se alla om läraren ska prata och ge feedback. Dessutom 
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framkommer det att många lärare anser att det är svårt att ge feedback på teknik i 
bollspel. Ulrika menar att det är enklare att ge feedback kring spelförståelse än 
feedback inriktad på teknik. Att prata om spelförståelse är även något de har 
användning av i andra bollspel, förklarar hon. Trots det förekommer inte den formen 
av feedback särskilt ofta, påpekar Ulrika. Hon anser även att hon saknar direkta 
färdighetskunskaper för att ge tekniska tips och råd för att elever ska utvecklas. 
Ulrika menar att hon endast skulle kunna ge enkla tips och kommentarer som: 
”Johanna, försök att höja armen lite. Armbågen över axeln när du ska kasta” eller 
”Försök få mer kraft i din rörelse, annars lyckas inte finten”. Hon förklarar dock att 
hon aldrig skulle hinna ge den typen av feedback till mer än maximalt sju elever per 
lektionen. ”Resten är bara ’bra’, ’Schyst passning’ eller ’Snyggt spelat’”.  
      Beröm är något som Anna anser är en viktig form av feedback. Dels på grund av 
att de flesta eleverna saknar inre motivation och beröm fungerar då som inspiration 
för att de ska kämpa och göra sitt bästa. Dels visar berömmet att eleven gjort något 
bra, vilket kan öka självförtroendet och motivationen. Med många svaga elever blir 
det dock på en låg nivå, förklarar hon. Dessutom förklarar Anna att många av dagens 
elever inte är aktiva utanför skolan, varför hon anser att det är hennes uppdrag att se 
till att eleverna är fysiskt aktiva och rör på sig under idrottslektionerna. Därav är 
beröm viktigt för att eleverna ska tycka att det är roligt, förklarar hon.  
      Feedback beroende på kunskaps- och färdighetsnivå är något flera av lärarna tar 
upp. De menar att man nivåanpassar feedback beroende på elevgrupp, där svaga 
klasser får mer beröm och ”bättre” klasser får klara sig mer själva. Samtidigt 
uttrycker de att det kanske är missgynnande för elevens utveckling, att alla borde få 
beröm och svaga elever mer uppgifts- och processrelaterad feedback för att bli bättre.  
      Sammantaget kan sägas att lärarna anser att de ger feedback för att bekräfta 
eleverna, där beröm är den primära utgångspunkten. Beröm ges när eleverna lyckas, 
gör något bra, som att slå en bra passning i fotboll, göra ett mål, eller slå ett bra slag i 
badminton. Mer detaljerad feedback ges i moment som dans och styrketräning, där 
fokus ligger på att eleven utför rörelserna korrekt. I övrigt påpekar lärarna att de ofta 
är tacksamma om eleverna överhuvudtaget är ombytta och delaktiga. Därmed anser 
de att det är svårt att ge annat än beröm, även om de vill. 
 

4.2.2 Den komplexa undervisningen  

Lärarna är ense om att det är svårt att ge feedback. De menar att det till största del är 
beröm som står för responsen och syftar till feedback. Anna menar att idrotten skulle 
bli tråkig och ”fyrkantig” om läraren ska korrigera och rätta till saker hela tiden. 
Dessutom poängterar alla tidsbristen och förklarar att de inte hinner ge specificerad 
och individuell feedback under lektionerna, och därför blir det mest beröm som 
eleverna får. Samtidigt anser alla att det är viktigt att ge alla elever feedback för att 
framhäva elevens styrkor och svagheter. Dock görs det inte i samtliga moment, utan 
främst i dansundervisningen. Däremot menar lärarna, som undervisar klasser som 
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har två idrottstillfällen per vecka, att det skapar bättre förutsättningar att kunna ge 
feedback. I dessa fall går det att skapa en tydligare progression under en eller två 
veckor, där den feedback eleven får kommer till användning tidigt. Dessutom kan 
läraren enklare följa upp hur eleven tar till sig och använder responsen. Men de flesta 
klasser har dock en idrottslektion per vecka och därför hamnar ofta fokus på att få 
eleverna att vara aktiva. Karin menar att syftet då blir att eleverna ska ha roligt och 
vara aktiva. Vidare framgår att eleverna förväntas träna på egen hand utanför skoltid 
för att öka möjligheterna att nå ett högre betyg. Under lektionerna handlar det främst 
om att motivera de svaga eleverna, förklarar Anna. Duktiga elever får därmed många 
gånger klara sig själva eller hjälpa andra beroende på aktivitet, vilket Anna i 
efterhand tror kan hämma dessa elevers utveckling.  
      Lärarna menar att feedback är komplext, och att det är enklare att ge respons i 
teoretiska ämnen än i praktiska. De menar även att eleverna har svårt att ta kritik, 
där det ofta uppfattas personligt, vilket komplicerar förutsättningarna för hur man 
ska ge feedback. Ulrika jämför detta med att ge feedback i sitt teoretiska ämne. Då är 
det sällan några problem, förklarar hon. I idrotten däremot, påpekar hon, uppstår 
ständigt konflikter där eleven inte är överens med läraren. Detta gäller främst i 
samband med bedömningen i idrott. Många elever tar illa vid sig av att få ett lågt 
betyg och anser själva att de presterar högre.  
 

I idrotten tar eleverna mycket mer åt sig personligen och det blir en svårare 
bedömning. Vad tycker jag är en bra dansare? Vad tycker du är en bra dansare? 
Eleverna tar åt sig väldigt mycket, vilket försvårar det muntliga samtalet. De kan 
ju säga ”Men jag tycker att jag är jättebra. Jag har ju dansat i tre år” och så säger 
jag ”Du ligger på ett D i dans”. De blir helt knäckta. Jag vet inte varför, men det 
blir mer personligt för dem än att få ett dåligt betyg i exempelvis religion. Där 
känns det som att de fattar att de inte nådde så högt på det där provet. Men i 
idrotten är det alltid några som tar illa vid sig. Det är jättesvårt och det är ju 
nästan bara i skriftliga arbeten som det blir en tydligare feedback och ett konkret 
betyg. (Ulrika) 
 

Det framgår även att eleverna sällan får konkreta bedömningar under kursen, 
förutom på skriftliga arbeten. Då presenteras mål med uppgiften, betygskriterier 
skrivs ut och lärarna ger feedback på uppgiften. Under de praktiska momenten 
förekommer inte den typen av upplägg.  
 

Jag tror att man skulle kunna, på ett mycket bättre sätt, bryta ned vissa moment 
som att t.ex. ha en bollspelsperiod i fyra veckor och då har vi en rad olika bollspel, 
och för E krävs det här, som att delta, förståelse för… så, och för C krävs det här 
och för A krävs det här… Det är ju nästan det man skulle behöva ha ut hela tiden. 
Då blir det ju tydligt för en själv och för eleven. (Stina) 
 

Istället menar flera av lärarna att det, som sagt, sällan finns något tydligt syfte med 
varje lektion och att de flesta lärarna vill hinna med så många aktiviteter som möjligt. 
Detta menar Stina är en problematik och samtidigt förklarar hon att det måste göras 
något åt det. Problemet är att undervisningen inte följer någon progression, menar 
hon, och påpekar att eleverna idag erbjuds ett ”smörgåsbord” av aktiviteter. Ett nytt 
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moment varje lektion, där syftet är att eleverna ska ha roligt, förklarar hon, och 
påpekar att det troligtvis är få elever som faktiskt lär sig något på lektionerna. Stina 
förespråkar progression och färre aktiviteter, medan Karin anser motsatsen.  
 

Vissa säger ju att de hellre har exempelvis tre volleybollslektioner i rad, så att man 
kan se en förbättring, och kanske så når de högre betygen. Medan jag tycker att 
det är viktigt att de får prova på olika sporter, och många. Därför brukar jag ha 
en lektion med varje sport istället. (Karin) 
 

Flera av lärarna tror att mer progression i undervisningen skulle skapa situationer 
där det går att ge värdefull och mer lärande feedback, och där eleverna får andra 
möjligheter att utvecklas. Stina menar dessutom att det skulle förenkla 
bedömningsarbetet om det fanns en planerad och tydlig progressionsmodell att 
arbeta utifrån. Lärarna menar att bedömningen och att få elever att utvecklas är det 
svåra med idrottsämnet. Jämfört med andra ämnen anser de att ämnet inte är lika 
tydligt och konkret. ”Det handlar ju egentligen inte om att bara ha roligt och vara 
aktiv. Eleverna ska ju faktiskt lära sig något”, menar Stina. Dessutom anser lärarna 
att bedömningen i idrott tenderar åt att läsa av och bedöma elevernas redan 
befintliga färdigheter, vilket många gånger blir problematiskt och orättvist. Stina 
förklarar det som att idrotten utgår från en form av ”kunskapskoll” istället för att 
jobba mot lärandemål och försöka utveckla elevernas färdigheter, så att de kan nå ett 
högre betyg.  
 

Undervisningen måste gå mer åt en lärande verksamhet istället för denna 
kunskapskoll som det är nu. Frågan är ju hur många som kan mera när de 
avslutat sin kurs på 100 poäng. (Stina) 
 

Genom att ha välplanerade lektioner och tydliga riktlinjer för vad som ska läras i 
ämnet ökar förutsättningarna att utveckla eleverna, menar lärarna. Samtidigt 
påpekas att det krävs mycket för att genomföra det. Flera av lärarna menar att det går 
att skapa dessa möjligheter genom att tematisera kursen i tydliga perioder, där man 
utgår från kursens lärandemål och skapar ett feedbackunderlag för varje period. På så 
sätt blir det enklare att ge konkret feedback och lektionerna uppfyller ett tydligt syfte, 
grundat på kursens lärandemål. I dansundervisningen påpekar Ulrika att det är 
progressionen och hennes feedback som gör det möjligt för eleverna att lära sig. 
Dessutom blir eleverna motiverade när de utvecklas och känner att de lär sig, 
förklarar hon. Däremot anser hon att progression utan feedback inte skulle ge samma 
resultat. 
      Det framkommer även åsikter om idrottens legitimitet, och att det krävs 
förändring och utveckling av ämnet om det ska fortsätta att vara en obligatorisk kurs 
på gymnasiet. Lärarna menar att det troligtvis beror mycket på vilket fokus och syfte; 
vilken inställning läraren har till ämnet, som avgör vilken typ av feedback eleverna 
får. I det här fallet anser de att beröm är viktigt, men att det många gånger behöver 
förtydligas vad som var bra. De anser att det kan vara otydligt varför, och på vad de 
ger beröm. Att försöka skapa dialoger med eleverna kan förtydliga ett beröm som 
”Bra!”. Likväl påpekar de att det idag inte förekommer särskilt ofta. Däri finns ett 
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dilemma med beröm som feedback, menar lärarna. De förklarar att eleverna inte 
nödvändigtvis förstår varför de får beröm. Trots det anser de flesta av lärarna att 
beröm är viktigt och att det är ett bra sätt att bekräfta eleverna, att visa att de ser dem 
och att det skapar motivation hos eleverna. Alla påpekar även att det aldrig går att ge 
feedback till alla elever, men att det bör vara en vision för att kunna utveckla 
eleverna. 
 

4.2.3 Sammanfattning av intervjuresultat 

Av resultatet framgår att lärarna i huvudsak använder beröm som den primära 
utgångspunkten i sin feedback till eleverna. Dessutom visar resultatet att det främst 
är i syfte att uppmuntra, ett försök till att skapa motivation, glädje och lust under 
lektionstid, som feedback används. Det förekommer mer instruerande feedback; 
feedback på uppgiftsnivå, i samband med andra moment än dem som 
observationerna visade. Det är främst i dans och i skriftliga arbeten som trenden 
bryts och feedback förekommer även på process- och på metakognitiv nivå. Därtill 
menar lärarna att feedback är komplext och svårt, men trots allt nödvändigt i 
undervisningen. Dock förklarar de att det många gånger krävs tydligare upplägg och 
planering för vad som ska iakttas. Däremot är det en utopi att tro att det går att ge 
alla elever feedback under alla lektioner.  
 

5 Analys  

Resultatet av studien är redovisat och nedan följer några analyser utifrån resultatet 
som jag finner intressant och nödvändigt att presentera. 
 

5.1 Bedömning som kunskapskontroll  

Ett viktig och intressant fynd som framkommer av resultatet är lärarnas syn på 
bedömningen i ämnet. Flera menar att bedömningen troligtvis kretsar kring en form 
av kunskapskontroll istället för en mer formativ bedömning. Eleverna bedöms med 
andra ord direkt i förhållande till aktiviteten och ges därmed ingen möjlighet att 
utvecklas, och i och med det kunna nå ett högre betyg i ämnet.  
      En av förklaringarna till detta arbetssätt kan vara bristen på progression och 
samspelet med utvecklande feedback. I dagens skola ska bedömningen ske enligt 
formativa riktlinjer, vilket innebär att eleven bör ges möjlighet att utvecklas, känna 
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till sina styrkor och svagheter och få förutsättningar för fortsatt lärande. Tyvärr är det 
däremot inte så det ser ut, vilket dessutom Jönsson (2010) påpekar är vanligt i 
dagens skola. Jönsson presenterar dock att forskningen visar att feedback är ett 
verktyg som fungerar effektivt i ett formativt bedömningssyfte, vilket idrotten bör 
vara.  
      Omdömen som ”Bra jobbat!”, menar Jönsson (2010), hör till summativ 
bedömning, eftersom det inte leder eleven framåt i sin utveckling. Vidare påpekar 
även Lundahl (2011) att denna form av feedback inte ger någon konkret information 
som eleven kan använda för att utvecklas. I jämförelsen med dans, där eleverna, 
enligt lärarna, utvecklas mycket på endast några få lektionstillfällen med hjälp av 
feedback som är mer beskrivande och instruerande till skillnad från beröm, ger det 
slutligen resultat på elevens utveckling. 
      Lärarna i studien anser att man bör försöka vara mer konkret när man ger beröm, 
vilket i så fall borde ge bättre effekt på lärande. Lundahl (2011) påpekar dessutom att 
beröm tillsammans med process- och metakognitiv feedback skapar tydliga 
förutsättningar för ett fortsatt lärande. 
      Flera av lärarna i studien tror att feedback kan fungera som ett hjälpmedel för 
dokumentation och därmed ett stöd för både lärare och elever. Som bedömningen tar 
form idag kan den snarare relatera till tidigare betygssystem, där elevens prestation 
och färdigheter bedöms i relation till omgivningen. Genom att utgå från dagens 
målrelaterade betygssystem bör eleven bedömas efter preciserade kriterier, vilket 
även påpekas av Redelius (2007). Stina är inne på det i sitt resonemang kring att 
tematisera undervisningen med tydliga perioder av olika moment. Därmed kan en 
tydligare formativ bedömning ske, där eleven får mer konkreta mål att sikta mot 
under varje period. Dessutom skapar det även förutsättningar för genomtänkt 
feedback och progressionsutveckling. Det kan för många likväl anses som en utopi att 
söka en ny teori för hur idrotten kan bedrivas, men resultatet av studien visar trots 
allt en verklighet, och är därför värd att diskutera.  
 

Undervisningen måste gå mer åt en lärande verksamhet istället för denna 
kunskapskoll som det är nu. Frågan är ju hur många som kan mera när de 
avslutat sin kurs på 100 poäng. (Stina) 
 

5.2 Feedback som bekräftelse – det ska vara roligt 

Det framgår av intervjuerna att beröm är den vanligaste formen av feedback. En av 
förklaringarna ligger i att det ger bekräftelse som både talar om att läraren iakttar och 
ser, samtidigt som det bekräftar att eleven blivit sedd. Dessutom påpekas av flera 
lärare att beröm skapar motivation, där beröm verkar som ”motivatör”. Däremot 
finns inget belägg för att eleven lär sig mera av beröm. Hattie & Timperley (2007) 
påpekar att beröm snarare har en negativ effekt på lärande. Varför då använda 
positiva omdömen som beröm i sådan utsträckning? Flera av lärarna menar att det 
räcker att vara ombytt och delta på lektionerna. Att eleverna sedan, enligt 
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kursplanen, ska lära sig något av kursen tas inte riktigt på allvar. Det viktiga i 
dagsläget, enligt flera av lärarna, är istället att eleverna har roligt. 
      Enligt Anna är det många av dagens elever som aldrig rör på sig utanför skolan, 
vilket innebär en hälsorisk på lång sikt. På grund av det ligger hennes fokus och syfte 
med idrottslektionerna att eleverna är aktiva och att hon därför försöker hålla många 
fysiskt krävande lektioner. Hon menar att de annars aldrig rör på sig och behöver då 
få göra det på idrotten. Detta påpekas av flera lärare, men trots det, visar det sig att få 
har ett tydligt syfte, där de uppfyller och arbetar mot kursens lärandemål på ett 
medvetet och lärande sätt. Då kan det troligtvis vara svårt att ge feedback som inte är 
rent beröm.  
      Forskningen visar att det är vanligt att använda feedback i motiverande syfte, där 
positivt värderande omdömen många gånger anses vara mest effektivt på 
lågpresterande elever (Hattie & Timperley, 2007; Redelius, 2007; Lundahl, 2011). 
Lärarna i studien förklarar att de försöker inspirera och motivera eleverna, och att 
beröm ofta riktas till just lågpresterande elever. Det kan då finnas en god grund för 
att ge beröm. Däremot är det själva syftet med idrotten som riskerar att falla ur 
ramen för kursen. Det är egentligen inte konstigt att lärarnas syfte med feedback är 
att höja stämningen under lektionerna, så att eleverna ska känna att det är roligt att 
vara på idrotten. Utan ett tydligt mål att sträva mot, ett uttalat syfte med uppgifter 
och aktiviteter, förefaller det, enligt forskning, svårt att ge annan feedback än just 
beröm.  
      Enligt Skolverket (2011) ska eleven få stöd och verktyg för att utvecklas och 
därmed även kunna nå ett högre betyg än den redan befintliga kunskapsnivån. 
Forskning visar att det förefaller närapå omöjligt att utveckla nya kunskaper genom 
beröm. Däremot finns det som sagt positiva effekter i form av inspiration och 
motiverande effekt, vilket bör vara en viktig pusselbit för att eleven ska fortsätta vara 
aktiv. Lärarna i studien tar tillsynes dock inte tillvara på nästa steg i 
lärandeuppdraget. Det sker endast i de skriftliga arbetena, vilket kan bero på dess 
mer planerade och konkreta upplägg. Dessutom finns det en tydlig kontext att luta 
sin feedback mot. Lärarna påpekar flera gånger att det är enklare att ge feedback i 
skriftliga arbeten och att teoretiska ämnen där har en stor fördel. I samband med 
elevernas skriftliga arbeten ger lärarna en mer kognitiv feedback, som syftar till 
elevens självreflektion och dennes förmåga att tänka och planera. I likhet med Kluger 
& DeNisi (1996), vilka påstår att den metakognitiva nivån av feedback måste vara 
förenad med en tydlig kontext, har den dessutom stor effekt på lärande. Om 
idrottsundervisningen endast går ut på att ha roligt, och en gång per termin få ett 
bedömningsutlåtande och slutligen ett betyg, förefaller det som att det endast är i 
skriftliga arbeten som mer lärande feedback förekommer.  
      Varför är det endast i moment som styrketräning och dans, som feedback når en 
högre nivå? Stina påstår att det kan bero på lärarens ambitioner och inställning, 
vilket kan tänkas vara möjligt. En annan möjlighet är att det kan bero på en 
kvardröjande uppfattning om att ämnet alltid ska vara roligt. Ett ämne som eleverna 
ska tycka om. Ett tillfälle att få ut överskottsenergi, så att eleven kan vara lugn och 
prestera i andra, mer teoretiska ämnen. Gemensamt är ändå att den tydliga 
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progressionen för dansmomentet ses som en tydlig orsak till mer lärande feedback. 
Forskningen menar att elever måste ges fler förutsättningar att utvärdera, reflektera 
och på egen hand finna lösningar för utveckling. Det innebär att de även bör få 
feedback på fler nivåer är i form av beröm i den praktiska undervisningen.  
      Om huvudsyftet med idrotten är att elever ska ha roligt och lärarens feedback till 
största del är positivt värderade omdömen som beröm, riskerar ämnet att fjärmas 
från sitt lärandeuppdrag. Det går ut på mer än att bara ha roligt och vara aktiv.  
 

5.3 Den känsliga idrotten  

Det visar sig i studien att den verbala feedbacken skapar dilemman, där den bland 
annat kan upplevas personlig på ett negativt sätt. Flera av lärarna anser att många 
elever har svårt att ta kritik, och särskilt i ämnet idrott och hälsa. Den skriftliga 
feedback eleven får i samband med skrivna arbeten förefaller inte uppfattas lika 
allvarligt. Jönsson (2010) nämner just att muntlig feedback riskerar att upplevas och 
tolkas mer personlig och Shute (2008) påpekar att muntlig feedback riskerar att ge 
negativa effekter på lärande. I Ulrikas jämförelse mellan hennes teoretiska ämne och 
idrotten menar hon att uppfattningarna om prestation och den diskussion som kan 
uppstå är speciell och skarp i samband med idrott och hälsa. Det är lätt att ställa sig 
frågan varför? Borde det inte vara samma besvikelse att underprestera eller få ett 
dåligt omdöme eller betyg i andra ämnen?  
      En tanke är att människan rent existentiellt är sin egen kropp och att kritik eller 
feedback därför inte går omvägen via ett skrivet arbete utan träffar rakt in i elevens 
person. I ett ämne som idrott och hälsa visas snabbt grundmässiga förmågor. Det blir 
offentligt på vilken, rent praktisk, färdighetsnivå eleven befinner sig. Det behöver 
dock inte innebära att det är självklart på vilken betygsnivå eleven befinner sig, utan 
mer en fråga om jämförelse mellan klasskamrater. Det kan förstås som en fråga om 
självförtroende, vilket i så fall även kan förklara lärarnas val av feedback och 
inställning om att ämnet ska vara roligt.  
      Vidare kan även tänkas att identiteter raseras eller ifrågasätts i samband med 
idrottsundervisningen. Av studien framgår att lärarna uttrycker en tacksamhet och 
att man som lärare får vara nöjd om eleverna är ombytta och deltar. Därefter blir det 
ett mål att eleverna ska tycka att ämnet är roligt. Att byta om till idrottskläder, att ta 
av sig kläderna som identifierar mig, kan tänkas innebära problem. För elever som är 
idrottsaktiva utanför skolan är det sällan problem med närvaro och huruvida eleven 
är ombytt eller inte. För andra elever kan det mycket väl vara en förklararing till 
lärarnas inställning att ombytt och delaktig räcker, och därmed ge belägg för positiva 
omdömen för att försöka höja elevernas självförtroende om motivation till att röra på 
sig. Dock visar forskning att elever hanterar feedback på olika sätt. Det kräver 
troligtvis en variation av kommunikation för att stimulera elever till lärande. Kluger 
& DeNisi (1996), Hattie & Timperley (2007) och Shute (2008) menar att vissa elever 
behöver mer kritik; negativ feedback, medan andra, ofta lågpresterande elever istället 
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behöver mer positiv feedback. Utifrån studiens resultat kan tänkas att det många 
gånger tas hänsyn till lågpresterande elever i dessa fall, däremot skiljer sig nivåerna 
för var läraren lägger grundnivån i undervisningen. Lektionsuppläggen i bollspel 
skiljer sig mycket från upplägget och planeringen av exempelvis dans, enligt studien.  
      Jönsson (2010) påpekar att forskningen kring feedback visar att det är kvaliteten i 
innehållet på feedback, inte huruvida den är verbal eller inte, som har betydelse för 
hur den tolkas och dess effekter. Ändå anser lärarna i studien att det är enklare att ge 
skriftlig feedback. Det kan visserligen grundas i möjligheten till betänketid och 
formuleringsmöjligheter, vilket trots allt går att utnyttja även i den praktiska 
undervisningen. Däremot krävs en annan förberedelse och planering för att öka 
möjligheterna att ge konkret och väl vald feedback. Det visar att idrotten behöver 
utveckla sitt sätt att agera kring feedback och dess inverkan rent existentiellt för att 
försöka minska spänningar och missuppfattningar i den känsliga idrotten.  
 

5.4 Progression – en förändring 

Skillnaderna mellan att undervisa i dans och i bollspel förefaller vara tydlig för hur 
lektionerna planeras. Flera av lärarna förklarar att de i samband med 
dansundervisning planerar flera lektioner i följd som bygger på varandra; en 
progression. I bollspel och andra moment däremot är det vanligt att varje lektion 
planeras enskilt, utan återkoppling till tidigare lektioner eller framåtblickar för 
progressionssteg.  
      Det framgår dessutom att dansmomenten är lyckade, både vad gäller elevernas 
åsikter – om det är roligt eller inte – och hur mycket de utvecklas och lär sig. Det 
visar sig även att det under dessa moment förekommer mycket feedback på uppgifts- 
och processnivå, vilket syftar till att eleven ska lära sig vissa grundmässiga moment 
och rörelser, vilka sedan blir användbara i andra danser. Som Ulrika påpekar kan den 
första lektionen handla om att lära sig grunder, ”att stå och traggla och traggla”, 
medan svårighetsgraden och progressionsnivån är tydlig för kommande lektioner. 
Slutligen behärskar eleverna flera danser och klarar av att söka nya rörelser och 
kombinationer. Det finns en tydlig och planerad progressionsstege att följa, där 
läraren vet vilken feedback som är nödvändig för att eleven ska klara rörelserna.  
      Att vara förberedd och välplanerad menar forskningen är det grundläggande för 
utvecklande och lärande feedback. Hattie & Timperley (2007) förklarar att 
målrelaterad feedback dessutom är som mest effektiv när både eleven och läraren 
delar målet, vilket uppstår i dansundervisningen. Där är målet, den färdiga dansen, 
ett konkret och tydligt mål för eleven att sikta och sträva mot. Till skillnad från 
bollspel, som ofta handlar om att spela, vara aktiv och där ett lag vinner.  
      Flera av lärarna presenterar idéer och utrycker åsikter om progression i 
undervisningen. Vissa menar att det är bra att eleverna får testa så många sporter 
som möjligt och andra att det inte spelar någon roll om eleverna endast kör ett 
bollspel. Det tycks vara målet; syftet, som framför allt skiljer dessa uppfattningar. De 
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som är för progression menar att det, i likhet med dans, går att skapa tydliga mål för 
aktiviteten. Valet av aktivitet måste få belägg och kunna motiveras med bland annat 
stöd av kursplanen. Dessutom kan aktiviteterna ta inspiration från skriftliga arbeten, 
där betygskriterier eller uppgiftens syfte motiveras. Som dagens undervisning ser ut 
förekommer ett sådant upplägg endast i teoretiska ämnen, och i teoretiskt baserad 
idrottsundervisning. Detta riskerar också att få konsekvenser för idrottsämnets 
existens och legitimitet framöver.  
      Wolters (2002) tes om att läraren måste veta vad som ska iakttas, korrigeras och 
förbättras, är en grund för lyckad planering, där feedback får ett tydligt syfte, vilket 
flera av lärarna är inne på. Dock ser undervisningen inte ut så idag.  
 

5.5 Idrottens status  

Det går att ifrågasätta idrottens syfte om vi jämför kursplanen och lärarnas åsikter 
utifrån denna studie. Det går emellertid även att analysera dess status. Idag finns 
många gånger uppfattningar, vilken jag tolkar med intervjuerna som stöd, att 
idrottslärarens arbetsuppgifter i förhållande till andra ämnen uppfattas som banala 
och enkla. Det framgår av intervjuerna att ämnets innehåll sällan ifrågasätts. 
Uppfattningar som att det bara är att slänga in en fotboll och spela är vanliga och 
uttrycks av studiens lärare. En förklaring till det kan vara att det inte finns någon 
skriftlig planering som är baserad från kursplanen och dess mål.  
      Av intervjuerna framkommer dessutom att lärarna i många fall inte har något 
konkret syfte med lektionerna, förutom att eleverna ska vara aktiva. Lärarna menar 
även att det är ett ämne där det är enkelt att undervisa på rutin, det vill säga att köra 
någon hinderbana, spela ett bollspel eller köra ett träningspass som är kopierat från 
den egna föreningsidrotten. 
       

6 Diskussion  

I diskussionsavsnittet presenteras först en metoddiskussion och därefter följer en 
diskussion kring resultatet och vidare resonemang utifrån det.  
 

6.1 Metoddiskussion 

Valet av att genomföra lektionsobservationer och halvstrukturerade intervjuer har 
visat sig vara otroligt tidskrävande. Samtidigt ger metoderna möjlighet att skapa en 
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överblick och en uppfattning av verksamheten och arbetssätt i ämnet.  
      Tanken var att observera två lektioner per lärare – totalt åtta lektioner, men en 
ställdes in med kort varsel varför jag inte hann få med den vid ett senare tillfälle. 
Trots allt behövdes inte många minuter under lektionerna innan det visade sig 
fungera på samma sätt – beröm användes som den naturliga och primära källan till 
bekräftelse och som ”motivatör”. Det saknades dialog och kommunikation om 
lektionsinnehåll och syfte, dessutom var det sparsamt med feedback på andra nivåer 
än vid beröm. Observationerna fyllde sitt syfte genom att skapa grundläggande frågor 
och möjlighet att återkoppla till vid intervjuerna och framför allt visa en bild av hur 
lärare ger feedback under idrottslektionerna. Däremot kändes det ibland tidsödande 
att fullfölja hela lektionerna som varierade mellan 70-80 minuter. I efterhand visade 
det sig att jag endast kunde observerat kortare stunder för att, troligtvis, få samma 
resultat och då haft möjligheten att studera och intervjua flera lärare, eller 
möjligheten att genomföra intervjuer med elever. Att jag har observerat hela 
lektioner ger däremot ett mer tillförlitligt resultat, vilket annars varit möjligt att 
ifrågasätta. Däremot var observationerna ibland svåra att genomföra på grund av 
ljudnivån i lokalen. Flera lärare använde musik under lektionerna, vilket innebar jag 
var tvungen att följa läraren väldigt nära för att höra vad som sägs. Däremot var det 
inte värre än att det gick att genomföra.  
      Intervjuerna genomfördes genom halvstrukturerade intervjuer, enligt Stukát 
(2011), där jag i förväg valde flera teman att ta upp med lärarna för att därigenom 
kunna få svar på mitt syfte. Nackdelen med halvstrukturerade intervjuer är 
bearbetningstiden och det ställer även krav på mig som intervjuledare. Jag behöver 
vara skärpt och kunna ställa olika frågor till lärarna eftersom de svarar på olika sätt 
med olika långa resonemang. Däremot ger det mycket information och lärarna måste 
ges tid till att prata. Det går trots allt att genomföra studien med strukturerade 
intervjuer, vilket inte är lika tidskrävande, dock ger det troligtvis inte samma resultat 
för en kvalitativ studie utan lämpar sig troligtvis bättre för en mer kvantitativ 
inriktning.  
      Det är även viktigt att påpeka att lärarnas intervjusvar angående hur de ger 
feedback, och i vilka sammanhang, inte har kunnat kontrollerats. Jag har endast tagit 
hänsyn till lektionerna som jag har observerat och vad de svarar i intervjun. Dock 
utgår jag ifrån att lärarna talar sanningsenligt med tanke på vilka svar jag fått fram. 
En längre fallstudie med liknande inriktning kan visa en mer sanningsenlig bild av 
hur lärare arbetar med feedback som pedagogiskt verktyg. 
 

6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur idrottslärare på gymnasiet 
använder feedback i sin undervisning. Dessutom var syftet att belysa hur fyra 
idrottslärare resonerar kring feedback och hur det används i undervisningen. Med 
utgångspunkt från tidigare forskning framgår det att den feedback som ges många 
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gånger inte uppfyller kriterierna för lärande feedback. Enligt Hattie & Timperley 
(2007), Redelius (2007) och Lundahl (2011) är det vanligt att lärare ger positivt 
värderande feedback som beröm, i synnerhet till lågpresterande elever, vilket denna 
studie även kan bekräfta. En möjlig tolkning utav detta är att lärare kan utveckla sitt 
sätt att ge feedback och därmed troligtvis öka elevens möjligheter att utvecklas och nå 
en högre kunskapsnivå i ämnet idrott och hälsa jämfört med lärandesituationen idag. 
      Utifrån studiens resultat kan hypoteser angående aktuella förändringar vara 
intressanta att belysa, som bland annat att lärarna i studien anser att bedömningen i 
idrott och hälsa förefaller fungera enligt en form av kunskapskontroll och inte efter 
en målrelaterad undervisning, där formativ bedömning borde vara en genomsyrad 
bedömningsmall. Med lärarnas sätt att ge feedback i form av beröm kan 
förutsättningarna för elevens utveckling ifrågasättas. Feedback kan på ett mer 
konkret sätt belysa elevens styrkor och svagheter i olika moment och aktiviteter, 
vilket förhoppningsvis ökar elevens fortsatta utveckling. Detta påpekas av Lundahl 
(2011:127), som menar att ”feedback […] är kärnan i bedömning för lärande”.  
      Som undervisningen tenderar att fungera idag tycks lärarna prioritera huruvida 
ämnet är roligt eller inte, där beröm får ett syfte att motivera och inspirera eleverna. 
Bekräftelse i form av beröm ska därmed stärka eleven i hopp om att eleven uppfattar 
vad som var bra, eller bli medveten om att läraren iakttar och ser att eleven gjorde 
något bra. Dagens elever lär sig därmed inte mycket mer än vad de kunde innan de 
startade kursen – framför allt i praktiska moment – vilket kan tolkas som en passiv 
undervisning. Förhoppningen och syftet med undervisningen och kursen idrott och 
hälsa förutsätts trots allt vara ett ämne där eleverna ges förutsättningar att utveckla 
sina färdigheter och sin kunskap om hälsa och träning. Att tolka av resultatet 
förefaller det nästintill endast som ett teoretiskt mål. Syftet i undervisningen, valet av 
aktiviteter och planeringen av innehåll, har idag ingen tydlig återkoppling till 
kursplanens lärandemål, vilket möjligtvis påverkar bedömningen och sättet att ge 
feedback.  
      I likhet med flera av lärarnas åsikter, bör skolidrotten ge utrymme för fysisk 
aktivitet för eleverna. Ständiga debatter om människors hälsa påminner oss om hur 
viktig fysisk aktivitet är för kroppen, vilket möjligtvis kan bidra till att huvudsyftet 
med ämnet ofta är att eleverna är aktiva. Däremot står det inte i kursplanen att 
eleverna måste bli svettiga för att uppnå kursens lärandemål. Skulle det möjligtvis 
vara en lösning på elevers stillasittande om samtliga elever hade minst en mer fysiskt 
krävande lektion varje vecka, med möjlighet till flervalsalternativ som styrketräning, 
konditionsträning i form av intervaller och hinderbanor, aerobics etc? I samband 
med en ökning av kursens poäng; antalet undervisningstimmar, vore det möjligt att 
variera lektionsinnehållet, där lärare och elever vet att det innehåller en fysisk 
”träning” varje vecka. På så sätt kan lärarna även fokusera på innehållet i lektionerna 
– för att eleverna ska uppnå kursplanens lärandemål och vad som ska bedömas. 
      Det är möjligt att det anses som en framtidsvision som inte är reell i dagsläget. 
Det är emellertid hög tid för förändring av ett ämne som annars riskerar att falla ur 
ramen för obligatorisk undervisning. Dessutom är detta en möjlighet att öka 
idrottsämnets status, där allt inte behöver kretsa kring om eleverna har roligt eller 
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inte. Den diskussionen förekommer inte lika frekvent i ett ämne som svenska. Där är 
de flesta elever medvetna om att vissa delar måste göras och att det krävs 
engagemang för att prestera och även utvecklas. Det bör även krävas i 
idrottsundervisningen, vilket inte är en självklarhet i dagsläget.  
      Lärarnas uppfattning om att det är svårt och komplext att ge feedback, inte enbart 
för bekräftelse, utan för att lära, får en tydligare riktning om undervisningen präglas 
av progression med tydliga mål att sträva mot. Som lärarna i studien påpekar är det 
ofta otydligt vad eleverna ska bli bedömda på och hur de som lärare ska bedöma 
elevernas prestationer och färdigheter.  
      Skolans uppdrag att ge formativ och en objektiv – i den mån det är möjligt – 
bedömning är i nuläget inte en självklarhet. Därmed borde en förändring av ämnet 
vara aktuellt. Eftersom lärarna i studien anser att bristen på tid är en yttre faktor som 
försvårar möjligheten att ge individen feedback, är planeringen för vad som ska 
iakttas, och därmed vad som ska läras ut, viktigt att konkretisera, både för lärare och 
elever. Wolters (2002) upplägg om planering och förberedelse är idag inte en naturlig 
del av undervisningen i idrott. Undervisningen, och framför allt uppfattningen av 
ämnet idrott och hälsa, är i behov av utveckling, vilket jag med stöd av resultatet och 
studiens lärare vill påpeka.  
      Uppfattningen om att det är ett ämne där det handlar om att ha roligt och få ut 
överskottsenergi är förlegat. I ett samhälle där hälsa ges allt större plats i media och i 
vuxen ålder, krävs att vi implementerar tanken om människan och individens hälsa i 
undervisningen. Idrottens syfte behöver bli tydligare. Genom en kursplanering 
utifrån styrdokumentens lärandemål, där mål och bedömningskriterier är utformade 
i en undervisning som bygger på progression, kommer både lärare och elever ges 
tydligare riktlinjer om vad ämnets syfte är. Feedback bör, i framtidens 
idrottsundervisning, vara något mer än enbart beröm. Med hjälp av konkreta 
målsättningar kan feedback ämnad för lärande vara en naturlig del av idrottslärarens 
pedagogiska verktyg. Enligt Skolverket (2011) ska ämnet idrott och hälsa främja ett 
livslångt intresse för hälsa och träning. Med en utvecklad skolidrott ges fler elever 
förutsättningar för ett hälsosammare liv utanför skolan.  
      Min uppfattning är att via medvetna målsättningar och medveten feedback kan vi 
som lärare öka möjligheten för fler elever att finna ett livslångt intresse för att ta 
ansvar för sin egen hälsa. Kommentarer som ”Bra jobbat!” må stimulera 
motivationen, men eleven bör även erbjudas feedback som ”feed up, feed back, and 
feed forward” (Hattie & Timperley, 2007:86), för att utvecklas. Det bör vara varje 
lärares mål att lära och utveckla elever, där bedömningen inte stannar vid 
kunskapskontroll, utan att bedömningen ska syfta framåt och där feedback fyller en 
viktig funktion för både elever och lärare. 
      Om idrottsämnet ska vara en fortsatt obligatorisk kurs på gymnasiet är det inte 
omöjligt att tänka att det krävs förändringar för hur ämnet ska disponeras. Det åter-
kopplas återigen till lärarnas sätt att ge feedback, med vad de ger feedback på och 
vilket syfte det fyller, som får konsekvenser för ämnets status och fortsatta utveckl-
ing.  
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[…] lärarens skicklighet kan i många fall vara av större betydelse för lärandet än 
elevens initiala förmåga att lära. Det som behövs för att utveckla skolans resultat 
kan således främst sägas vara att utveckla lärarnas undervisningskompetens. 
(Lundahl, 2011:68) 
 

7 Pedagogisk relevans 

Studien fyller ett tomrum i den pedagogiska forskningen där kvalitativa 
undersökningar i praktiska ämnen som idrott inte finns i överflöd. Dessutom visar 
den senaste forskningen att beröm riskerar att stjälpa när vi avser att hjälpa. Utifrån 
det ville jag få en bild av hur idrottslärare arbetar idag. 
      Ämnet idrott och hälsa präglas av praktisk kunskap och verbal kommunikation, 
där vårt språk och vad vi som lärare säger får betydelse. Av personlig erfarenhet fann 
jag därför en pedagogisk relevans i att undersöka hur lärare ger feedback och vilka 
förutsättningar eleven därmed får för att nå ny kunskap och utveckla sina färdigheter 
i ämnet.  
 

7.1 Vidare forskning 

Studien har genererat flera intresseväckande frågor och infallsvinklar som kan få nya 
svar. Bland annat vore mer kvantitativa undersökningar om bedömningen i idrott 
och hälsa intressant och nödvändigt att studera – Vad bedöms i idrott och hälsa? En 
jämförelse mellan elever och lärares medvetenhet kring bedömning och kriterier: vet 
elever vad som förväntas och vad som bedöms i ämnet? Dessutom kan både 
kvalitativa och kvantitativa studier om elevers prestationer och utveckling, samt 
ämnets innehåll och upplägg studeras vidare. Därtill kan även fallstudier genomföras 
för att ge perspektiv på idrottslärares pedagogik. Dessutom vore det intressant att 
studera ämnets känslighet hos elever och hur det påverkar individens identitet.  
 

8 Avslutande kommentarer 

Studiens syfte har följts under hela arbetsprocessen och genom kontinuerligt 
skrivande och samtal med min handledare har planeringen varit relativt rak fram till 
mål.  
      Studien gav för mig förvånande resultat och nya fynd vad gäller lärarnas 
bedömning och betygsättning. Feedback visade sig vara ett verktyg som lärarna inte 
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varit fullt medvetna om för hur de själva använder det. Lärarna har reflekterat över 
hur ämnet bedrivs och flera intresseväckande förslag på utveckling av ämnet och 
dessutom krav på förändring har lyfts fram. Trots att resultatet inte är 
generaliserbart, vilket bör påpekas, hoppas jag med denna studie kunna väcka en 
tanke, en medvetenhet om hur vi använder språket för att utveckla andra, och så ett 
frö för förändring och utveckling av pedagoger, framför allt i ämnet idrott och hälsa. 
Vi behöver vara medvetna om feedbackens möjligheter – och dess dilemman. 
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