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Forskning har visat att rätt utformad feedback kan ha väldigt bra effekt på 
elevers lärande. Idrottslärarens uppgift är att hjälpa elever utveckla sina 
kunskaper och färdigheter i ämnet, vilket kan göras med feedback som verktyg. 
Med detta som grund var mitt syfte att, genom observationer av idrottslektioner 
och en lärarintervju, undersöka hur en idrottslärare använder feedback i sin 
undervisning samt om och i så fall hur elever får ge feedback till varandra. 
Resultatet visade att läraren använder flera olika former av feedback i sin 
undervisning, och att hon anser att det är viktigt att eleverna lär sig använda ett 
idrottsspråk. Dessutom visade observationerna att eleverna ibland ger varandra 
feedback men att detta sker spontant, det vill säga utan att ha fått instruktion av 
läraren att göra detta. Avslutningsvis kan man säga att studien ger en bild av 
hur feedback används av en idrottslärare på högstadiet, och detta kan 
förhoppningsvis bidra med ett perspektiv på hur man kan arbeta med feedback i 
skolans idrottsundervisning.  
 

Nyckelord: idrottsundervisning, idrott och hälsa, feedback, bedömning, 
formativ bedömning, lärprocess 
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1 Inledning 

Feedback i form av skriftlig respons från lärare är vanligt inom teoretiska skolämnen. 
Det är ett pedagogiskt verktyg för att utveckla individer så att dessa kan ta till sig ny 
kunskap och nå högre upp i sin utvecklingszon. Feedback används även i praktiska 
ämnen så som idrott och hälsa. Idrottslärarens uppgift är enligt läroplanen bland 
annat att ge eleverna möjlighet att prova på en bredd av aktiviteter och utveckla 
allsidiga rörelseförmågor. För att kunna utvecklas krävs att någon medvetandegör 
vad som kan eller behöver utvecklas. I idrottsundervisningen kan detta innebära att 
eleverna ger varandra feedback eller att läraren ger feedback till varje enskild individ, 
alternativt att läraren ger feedback till hela elevgruppen.  

Eftersom feedback är så viktigt för individers utveckling så anser jag att detta 
pedagogiska verktyg är något som alla lärare bör använda sig av dagligen i sin 
undervisning. Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag hört feedback i 
form av beröm som ”bra!”, ”härligt!” osv. men för att en individ ska utvecklas tror jag 
att det behövs mer konkret feedback, alltså att individen får höra vad det var som var 
bra eller vad som kan förbättras.  

En svårighet för idrottslärare tror jag är att feedbacken ofta sker verbalt och direkt i 
en viss situation, och inte i efterhand som när lärare ger skriftlig respons på 
exempelvis en uppsats i svenskämnet. Vid skriftlig feedback har läraren tid att tänka 
igenom feedbacken och hur den ska formuleras så att eleven kan dra nytta av den, 
medan den verbala och direkta feedbacken under en idrottslektion ofta blir kortfattad 
och inte särskilt genomtänkt – även om så inte alltid är fallet.  

Som blivande idrottslärare är det viktigt för mig att se hur feedback används i 
idrottsundervisningen samt om den kan utvecklas och användas på ett ännu bättre 
sätt. Min tro är att ju mer konkret feedbacken är desto mer kan individen som 
mottager den utvecklas. Min förhoppning är att även att verksamma idrottslärare ska 
kunna dra nytta av de resultat jag kommer fram till i denna studie, och på så vis 
förbättra återkopplingen till sina elever.  

1.1 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka hur en idrottslärare på högstadiet använder feedback i sin 
undervisning, vilken form feedbacken uttrycks i samt om och i så fall på vilket sätt 
eleverna får möjlighet att ge varandra feedback.  
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2 Litteraturgenomgång 

De senaste hundra åren har det gjorts tusentals studier där man försökt avgöra vilken 
typ av feedback som förbättrar lärandet och hur mycket (Wiliam, 2010, s. 153). I 
följande avsnitt presenteras några definitioner på begreppet feedback, och hur det 
tolkas i den här studien, samt litteratur och forskning inom området.  

2.1 Begreppsdefinition 

Nationalencyklopedin definierar feedback som en process tänkt att skapa utveckling 
genom att styra ett ”system” mot ett önskat mål: 

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.  

Dylan Wiliam (2010) menar att det finns skillnader mellan användningen av 
begreppet feedback inom ingenjörsvetenskapen och inom utbildning. Definitionen 
ovan stämmer väl överens med Wiliams ingenjörsrelaterade metafor om 
kurskorrigering inom navigation. Feedback ses som ett korrigeringsverktyg.  

Man kan i Nationalencyklopedin också utläsa att ”Inom psykologin innebär feedback 
att en individ ges omedelbar eller fördröjd direkt information om sina handlingar 
eller prestationer.”. I likhet med denna definition beskriver Hattie och Timperley 
(2007) att feedback är information om någons prestation eller förståelse som 
kommuniceras från en person till en annan.  

Lundahl (2010) menar att ”Bedömning och utvärdering är tekniker för att utveckla 
nya kunskaper.” (s. 300). I den här studien tolkas begreppet feedback som ett 
pedagogiskt verktyg som används i syfte att hjälpa individer utveckla kunskaper och 
färdigheter inom ett visst område.  

2.2 Sociokulturellt perspektiv 

Dagens skola och undervisning genomsyras allt mer av ett sociokulturellt perspektiv, 
där fokus läggs på samtal och interaktion mellan människor. Språket spelar en viktig 
roll för utveckling och enligt de sociokulturella teorierna sker lärande främst genom 
kommunikation (Säljö, 2005, s. 117). Dessa teorier anses vara grundade av bland 
annat den ryska forskaren Lev S. Vygotskij (1896-1934).  

Enligt Säljö (2005) var Vygotskijs utgångspunkt att människan är både en biologisk 
och kulturell varelse. Med detta menas att vi utvecklas biologiskt redan från födseln, 
men det är först när vi börjar kommunicera med andra som utvecklingen också 
kommer att bestämmas av sociokulturella faktorer. För Vygotskij var skolan så 
mycket mer än en plats för undervisning – Han såg skolan som en chans för 
människor att utvecklas inom annat än det vardagliga, så som institutionella begrepp 
och kunskaper, och ansåg att det är i skolan ”man hamnar i utvecklingszoner som 
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speglar de kraftfulla och bitvis abstrakta kunskaper som går utöver individens 
personliga erfarenheter.” (Säljö, 2005, s. 125).  

I ett sociokulturellt perspektiv byggs kunskap in i artefakter. Människan har alltid 
använt och utvecklat redskap och hjälpmedel som vi använder dagligen. Säljö (2005) 
exemplifierar detta med att vi exempelvis kan använda en hammare för att slå i en 
spik, och skriva en shoppinglista för att komma ihåg vad vi ska handla. Vygotskij 
skilde på fysiska och psykologiska redskap, och menade att ”på samma sätt som vi 
arbetar med spade och kratta för att bearbeta jorden, använder vi språk och begrepp 
när vi tänker och kommunicerar och agerar i världen.” (Säljö, s. 119). Språket är det 
överlägset viktigaste psykologiska redskapet, då det ger människan möjlighet att bli 
delaktig i samhället samt förmedla sociokulturella erfarenheter. Säljö beskriver också 
att språket inte bara är ett redskap för kommunikation mellan människor, utan också 
inom människor då det används som ett redskap för tänkande.  

För Vygotskij stod det klart att all interaktion kan leda till utveckling och lärande. 
Säljö (2005) förklarar att Vygotskij även var av åsikten att människor alltid strävar 
efter nya sätt att tänka och att vi använder den kunskap vi besitter för att utveckla 
nya färdigheter – på egen hand och i samverkan med andra. Vidare beskriver Säljö 
att den proximala utvecklingszonen, som är ett av Vygotskijs mest kända begrepp, 
grundar sig på just detta – nämligen människors tänkande och färdigheter samt det 
sociala samspelet med andra. Således blir lärarens och vuxnas handlingar, sett ur ett 
sociokulturellt perspektiv, mycket betydelsefulla för barns utveckling. En intressant 
princip med utvecklingszonen är att ”den visar vart barnet är på väg, vad som ligger 
inom räckhåll utifrån de kunskaper och färdigheter barnet har (Säljö, 2005, s. 123).”  

2.3 Meningsfull feedback 

Det är viktigt att feedback framhäver var eleven befinner sig, var målet finns och hur 
eleven kan komma dit för att den ska stödja elevens lärande (Korp, 2011). ”Rätt” 
utformad feedback kan enligt Hattie och Timperley (2007) ha väldigt bra effekt på 
elevers lärande. Dessutom menar Shute (2008) att eleverna, genom ”rätt” utformad 
feedback, lättare kan förstå att övning ger färdighet och att det är en del av lärandet 
att misslyckas ibland.  

Genom att ge information, bekräftelse eller korrigering under lärprocessen kan 
läraren styra sina elevers lärande. Denna bekräftande form av feedback ger eleven 
information om att denne är på väg i rätt riktning i förhållande till målet, och 
feedbacken kan exempelvis ges i form av beröm. (Stensmo, 1997).  

För att feedback ska vara meningsfull och hjälpa eleven framåt i sitt lärande måste 
den vara framåtsyftande. Detta eftersom syftet med feedback är att minska avståndet 
mellan nuläget och målet. Hattie och Timperleys (2007) tre centrala frågor är 
automatiskt framåtsyftande. Dessa frågor är Where am I going?, How am I going? 
och Where to next? (s. 86). För att kunna observera elever och ge framåtsyftande 
feedback behöver man veta vad man ska iaktta, om man har tillräckliga kunskaper för 
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att göra det samt bestämma sig för vilken del av rörelsen man ska iaktta och se över 
vilka hjälpmedel man har för att göra detta (Wolters, 2002, s. 59).  

Idrottslärarens uppgift är att hjälpa elever utveckla sina kunskaper och färdigheter i 
ämnet. När det gäller praktiska färdigheter i idrottsämnet kan läraren jämföra 
elevens utförande i förhållande till ett idealutförande. Denna jämförelse utgör sedan 
grunden för den feedback som ska ges till eleven, och Annerstedt (2007, s. 5-6) 
menar att läraren har tre beslut att fatta: 

1. Har den lärande utfört färdigheten på ett riktigt sätt? 

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

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

2.4 Bedömning för lärande 

Bedömning för lärande, eller lärande bedömning, är ett begrepp som blivit populärt 
på senare år. Wiliam (2010) menar att feedback inte enbart är information given till 
elever om deras prestation, utan att den måste påverka deras framtida handlingar på 
ett produktivt sätt.  

Förr baserades bedömningen på elevers prestationer i förhållande till varandra. Idag 
bedöms istället elevernas prestationer i förhållande till ett kunskapskrav som är 
preciserat i förväg. Det är alltså inte längre av vikt hur eleven presterar i jämförelse 
med andra, utan fokus ligger på elevens inhämtade kunskaper och utvecklade 
färdigheter. (Redelius, 2007).  

Ett omdöme eller betyg grundar sig på hur en elev har presterat vid ett visst tillfälle, 
eller vid ett flertal tillfällen (Korp, 2011). I svensk skola ska betygen grundas på en 
allsidig bedömning och all tillgänglig information om elevens kunskap ska användas 
(Lgr11, kap 2.7). Korp (2011) beskriver att resultatet av summativa bedömningar ofta 
rapporteras i form av en siffersumma eller ett betyg, medan en formativ bedömning 
vanligtvis ges i form av ett framåtsyftande omdöme eller kommentar. Det är också 
viktigt, poängterar Korp, att eleven genom omdömet kan förstå vad de kan och inte 
kan i förhållande till målen och hur en vidareutveckling kan ske.  

Formativ bedömning syftar till att identifiera styrkor och svagheter hos eleven, och 
sker under pågående arbete för att hjälpa eleven framåt. Målet är att eleven ska förstå 
sin egen lärprocess och få vägledning för fortsatt arbete. (Gothnier, 2012).  

Formativ feedback kan vara både positivt och negativt. Exempelvis har Shute (2008) 
i sin metaanalys av cirka 100 studier om formativ återkoppling kommit fram till att 
det kan minska elevernas osäkerhet, ge dem verktyg för att sortera och hantera 
information samt hjälpa eleverna uppmärksamma mindre framgångsrika 
inlärningsstrategier. Kluger och DeNisi (1996) har visat att den formativa 
återkopplingen kan ha negativ inverkan på fortsatt lärande, men dessa negativa 
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effekter gäller endast om återkopplingen jämför eleverna med varandra, uppfattas 
som kontrollerande eller är riktad mot eleven som person istället för kunskapen som 
visats. De konstaterar även att meningsfull feedback måste ge svar på hur eleven 
utfört uppgiften, vad målet är och vad som kan förbättras (Kluger & DeNisi, 1996).  

2.5 Olika nivåer av feedback 

Feedback kan användas i olika syften och ett av dem är att främja elevers lärande. För 
att detta ska kunna ske krävs det att feedbacken är framåtsyftande, menar ett flertal 
forskare (Hattie & Timperley, 2007; Wiliam, 2010; Korp, 2011). Feedback är en sorts 
formativ bedömning, vilket kan användas för att identifiera elevers styrkor och 
svagheter och detta är nödvändigt för att eleven ska kunna ta sig framåt (Gothnier, 
2012).  

I sin metaanalys om feedback presenterar Hattie och Timperley (2007)  fyra nivåer 
som feedback kan ges på. Dessa nivåer är uppgifts-, process- och metakognitiv nivå 
samt feedback som riktas direkt mot eleven. Det som visade sig ge mest effekt på 
elevens lärande var den processinriktade och metakognitiva feedbacken. Genom 
feedback på uppgifts- och processnivå vill man öka lärandet och förståelsen för att 
eleven ska kunna prestera högre. På den metakognitiva nivån ligger fokuset på att 
hjälpa eleven skapa lärandestrategier och strategier för självbedömning. Minst effekt, 
i denna studie, gav feedbacken som var riktad direkt mot eleven. Det vill säga den 
feedback som inte inriktade sig på själva prestationen, utan på eleven som person. 
Denna typ av feedback är sällan positiv för lärandet då den inte är framåtsyftande 
(Hattie & Timperley, 2007). 

2.6 Att coacha barn och ungdomar 

Jim Thompson (2009), grundare av organisationen Positive Coaching Alliance, 
framhäver i sin bok Världens bästa coach vikten av att fylla på ”må bra-kontot” för 
att ungdomarna ska kunna utvecklas inom idrotten. Denna bok vänder sig framför 
allt till coacher och föräldrar inom föreningsidrotten, men det finns många likheter 
mellan en coach och en idrottslärare som ger feedback till sina elever. 

När må-bra-kontot är påfyllt blir ungdomarna med coachingbara och lyhörda, medan 
när det är för lite på kontot så tenderar dem att lätt bli på dåligt humör och de är inte 
särskilt coachingbara (Thompson, 2009). Att ge beröm är ett sätt att fylla på må-bra-
kontot, och enligt Thompson (2009) är det viktigt att ge både specifik och ärlig 
beröm. Exempelvis är ”Bra jobbat” generell beröm och denna typ av beröm är 
betydligt mindre effektiv än ”Nu fick du till en bra ansats.” som är ett exempel på mer 
specifik beröm.  

2.7 Kamratbedömning 

Det är inte bara läraren, eller coachen, som kan fylla på ungdomarnas må-bra-konton 
utan även ungdomarna själva kan fylla på varandras konton (Thompson, 2009). 
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Detta kan göras genom kompissystemet, som Thompson benämner det. Detta går ut 
på att man parar ihop ungdomarna två och två, varpå de får i uppgift att fylla 
varandras må-bra-konton under en liten del av träningen/lektionen – alternativt hela 
när de blir mer vana vid detta arbetssätt. Detta kan liknas vid arbetet med 
kamratbedömning där elever ger varandra feedback i någon situation.  

Kamratbedömning är enligt Stiggins (2010) något som främjar elevernas utveckling 
av kognitiva och metakognitiva strategier. Detta eftersom eleverna får en känsla för 
sin egen kunskapsutveckling, och att de får en större förståelse för vad som är 
utmärkande för arbeten av hög kvalitet (Stiggins). Eleverna tränas i att tolka mål och 
kriterier, och eftersom feedbacken kommer från en kamrat framförs den ofta med ord 
på elevens nivå vilket kan bidra till att den blir lättare att förstå och ta till sig 
(Gothnier, 2012).  

2.8 Vad säger styrdokumenten? 

Skolans uppdrag är enligt läroplanen för grundskolan att främja lärande (Lgr11, s. 10) 
och det framgår också att läraren bland annat ska: 

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 

• organisera och genomföra arbetet så att eleven  

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 
hela sin förmåga, 

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt. 
(Lgr11, s. 14.) 

Gothnier (2012) beskriver att flera forskare framhäver vikten av elevens delaktighet i 
bedömningsarbetet och att det är först när eleven kan förstå och tolka mål och 
kriterier som bedömningen kan ske i samspel mellan läraren och eleven under 
lärandets gång, istället för att det ska vara något som läraren utför efter avslutad 
undervisning. När det gäller delaktighet i bedömningsarbetet framgår följande i 
läroplanerna för grundskolan: ”Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att 
själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de 
egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.” (Lgr11, kap 2.7).  
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3 Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens metodologiska ansats. Dessutom problematiseras 
studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet och slutligen förs en diskussion kring de 
etiska överväganden som gjorts.  

3.1 Fallstudie som forskningsmetod 

Då syftet med undersökningen var att undersöka hur feedback används och i vilken 
form den ges, valdes en kvalitativ forskningsstrategi som enligt Stukát (2005) bygger 
på att resultatet man får ska tolkas och förstås. En nackdel med denna typ av 
forskningsstrategi är enligt Denscombe (2009) att resultaten inte är generaliserbara. 
Detta var dock inte av någon större betydelse, eftersom målet var att studiens resultat 
ska belysa hur en idrottslärare arbetar med feedback i sin undervisning.  

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Observationer av åtta idrottslektioner samt en lärarintervju ligger till grund för denna 
undersökning. Båda dessa kvalitativa metodval har syftat till att få en inblick i hur 
läraren faktiskt ger feedback under idrottslektionerna samt hur hon själv uppfattar 
att hon ger feedback. Jag ville även se om eleverna gav varandra feedback på något 
sätt, medvetet eller omedvetet.  

3.2.1 Observationer 

Observationer är ett väldigt konkret sätt att samla in data eftersom det inte sätter sin 
tillit till vad människor säger att de gör eller tänker, utan bygger på ögats omedelbara 
observation av det som händer (Denscombe, 2009). Under observationerna höll jag 
mig i närheten av läraren utan att störa eller påverka hennes handlingar. Jag förde 
anteckningar om någon form av feedback gavs till eleverna samt om någon elev gav 
feedback till en annan elev.  

3.2.2 Intervju med lärare 

Då man vill ta reda på åsikter och uppfattningar är intervjuer en mycket lämpad 
metod (Denscombe, 2009). Eftersom detta var precis vad jag ville, så gjorde jag en 
semistrukturerad intervju där jag hade en lista med frågor och ämnen som skulle 
behandlas. Ordningsföljden var inte av betydelse, utan det viktiga var att läraren fick 
tid till att reflektera och resonera kring feedback i idrottsundervisningen.  

Intervjun genomfördes på lärarens arbetsrum på en tid vald av henne själv. Läraren 
hade ombetts att avsätta minst en timme för intervjun för att undvika det 
stressmoment som annars kan uppstå. Ljudinspelningar är en näst intill fullständig 
dokumentation av samtalet under intervjun (Denscombe, 2009) vilket är en av 
anledningarna till att intervjun spelades in. Jag gjorde endast små noteringar på 
papper om det var något särskilt jag ville komma ihåg till senare.  
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3.3 Urval 

Till denna studie tillfrågade jag min handledare på min partnerskola, det vill säga 
skolan där jag gjort min verksamhetsförlagda utbildning, om det var möjligt för mig 
att göra min studie där. Jag gjorde alltså ett så kallat subjektivt urval eftersom jag 
handplockade skolan, klasserna och idrottsläraren för undersökningen. Detta är 
enligt Denscombe (2009) vanligt då man redan har en viss kännedom om dem som 
ska undersökas och att man mer eller mindre vet att dessa ger mest värdefulla data. 
Jag har spenderat många veckor tillsammans med min handledare och hennes 
klasser under den verksamhetsförlagda utbildningen, vilket gjorde att det här valet 
blev väldigt naturligt för mig. Detta innebar också att jag inte utgjorde något 
störningsmoment i den undervisning som jag observerade, eftersom både eleverna 
och läraren redan var vana vid att ha mig där.  

3.4 Tillvägagångssätt 

När jag visste vad jag ville undersöka utformade jag studiens syfte och funderade ut 
några frågeställningar som jag tyckte var intressanta att studera. Därefter gjorde jag 
en Pro Memoria (PM) för studien var i inledning, problemformulering, syfte, metod 
och material beskrevs så utförligt som det var möjligt att göra vid den tidpunkten. 
Även en tidsplan och en lista med litteratur som kunde vara användbar presenterades 
i min PM.  

Efter detta var det dags att få lite mer ”kött på benen”, det vill säga läsa på om ämnet 
och skriva en litteraturgenomgång. Jag kontaktade även min VFU-handledare för att 
se om hon var intresserad av att delta i studien. Efter hennes samtycke skapade jag 
det brev som sedan skickades ut till elevernas målsman. Jag informerade dessutom 
eleverna muntligt om studien och dess syfte under de idrottslektioner som jag 
observerade.  

Innan observationerna genomfördes funderade jag på vad jag skulle observera och 
gjorde ett slags schema för detta. När observationerna var klara skapade jag 
stödpunkter och frågor till lärarintervjun för att sedan intervjua henne veckan efter 
observationerna. Den inspelade intervjun transkriberades redan dagen efter 
intervjun för att lättare minnas detaljer från intervjutillfället.  

Av de åtta observationerna som gjordes valde jag att presentera fyra i denna studies 
resultat, då övriga inte tillförde något nytt.  

3.5 Reliabilitet och generaliserbarhet 

I kvalitativ forskning kan man inte eftersträva fullständig reliabilitet (Denscombe, 
2009) och eftersom jag var ute efter respondentens tankar och åsikter var detta heller 
inte av stort intresse. Syftet med studien var att få en uppfattning om hur feedback 
används i idrottsundervisningen och detta syfte uppfylls i och med observationerna. 



13 

Då jag endast observerat en lärare och hennes högstadieklasser kan studiens resultat 
inte anses vara generaliserbart. Däremot kan man se det som ett slumpmässigt urval 
som kan inspirera och motivera till vidare forskning inom detta område.  

3.6 Etiska ställningstaganden 

Jag har tagit del av och följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Informations-, samtyckes-, 
konfidentialitet- och nyttjandekravet är de fyra huvudkraven som tas upp och dessa 
har tillgodosetts på följande vis.  

Läraren och de medverkande klasserna har erhållit information om studien och dess 
syfte, och eleverna har även fått denna information hemskickad till målsman. De 
medverkande har informerats om att de har rätt att avbryta sitt deltagande när som 
helst, och för att kunna göra detta lämnade jag såklart mina kontaktuppgifter. 
Därmed har jag uppfyllt informationskravet.  

Gällande samtyckeskravet så samtyckte läraren muntligt till att delta i studien redan 
vid förfrågan om medverkande, då hon såg det som en självklarhet att bidra till min 
undersökning. Då ingen elev skulle bli intervjuad ansåg jag att det var tillräckligt att 
skicka hem information, och ingen samtyckeslapp, till målsman. Medverkan i studien 
har självklart varit helt frivilligt.  

Då jag inte använder mig av respondentens riktiga namn, ålder, andra 
personuppgifter och skola så är informationen konfidentiell. All data jag samlat in i 
samband med studien har behandlats med respekt och konfidentiellt för att det inte 
ska gå att spåra respondentens identitet. Detta är kopplat till konfidentialitetskravet.  

Enligt nyttjandekravet får insamlade data endast användas i studiesammanhang och 
därför kommer materialet inte att finnas tillgängligt efter avslutat arbete.  
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4 Resultat 

I följande avsnitt presenteras det resultat som framkommit genom observationerna 
på högstadiet samt lärarintervjun. Lektionerna som har observerats beskrivs med 
syftet att ge en sammanfattning av hur läraren ger feedback, i vilken form och i vilka 
situationer. Till observationerna ges också en kommentar med relaterade 
intervjusvar.  

4.1 Möt läraren 

Läraren som har intervjuats är en kvinna i medelåldern och har arbetat som 
idrottslärare på grundskolan i 16 år, varav 4 år på den skola som observationerna har 
gjorts på. Hon undervisar enbart i ämnet idrott och hälsa, och i dagsläget har hon fem 
klasser på högstadiet (skolår 7 och 8) samt fyra klasser på mellanstadiet (skolår 6). 
Högstadieklasserna består sammanlagt av 123 elever.  

4.2 Att reflektera kring idrott och använda ett idrottsspråk 

Under en lektion fick eleverna skriva en utvärdering av utomhusperioden som 
nyligen avslutats. Syftet med lektionen var att ge eleverna möjlighet att reflektera 
över sina insatser samt ge feedback till läraren.  

Läraren skrev upp momenten de haft under perioden; friidrott, orientering, lagspel 
och kondition, samt några frågeställningar på tavlan.  

- Vad har varit bra? 
- Vad har varit mindre bra? 
- Vad har du lärt dig? 
- Vad skulle läraren kunna göra annorlunda? (Ge förbättringsförslag) 

Eleverna skulle besvara frågorna individuellt, men det var okej att diskutera med 
varandra. Läraren påpekade att det var viktigt att eleverna använde ett idrottsspråk i 
sina svar, och gav några exempel så att alla skulle förstå. Det kunde exempelvis vara 
att använda orden pitcher och catcher när man skriver eller pratar om baseball, 
istället för kastare och fångare.  

Läraren berättade under intervjun att hon tycker feedback är viktigt för att öka 
förståelsen för arbetsuppgifterna om dess syfte och mål. 

4.3 Framåtsyftande feedback 

En badmintonlektion inleddes med ”snöbollskrig” som uppvärmningslek, vilken går 
ut på att eleverna ska kasta badmintonbollar från ena sidan av nätet till den andra. 
Halva klassen samarbetar på ena sidan, mot den andra halvan på andra sidan.  
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Under uppvärmningen uppmanade läraren alla elever att böja på benen ordentligt 
när de plockar upp bollarna från golvet för att aktivera stora muskelgrupper, benen, 
så att de skulle bli ordentligt varma. Hon påpekade också, med positiv ton, att vid en 
eventuell bedömning tittar hon på deras rörelsemönster så därför vill hon att de alltid 
gör sitt bästa – så att de tränar in ett bra rörelsemönster.  

Förutom denna allmänna feedback till hela klassen, får de flesta eleverna höra sitt 
namn ihop med feedback av något slag under denna uppvärmningslek som pågick i 
cirka tio minuter. Det kunde exempelvis vara ” Snyggt kast, X”, ”Lite för långt kast, 
Y”, ”Bra, Z”.  

Resten av lektionen spelar eleverna badminton på olika sätt. Det finns fyra nät i salen 
och racketar till alla, så alla är igång samtidigt. Det pågår singelspel, dubbelspel och 
rundbadminton och alla turas om att prova de olika spelformerna. Läraren går runt i 
salen med stort engagemang och ger eleverna feedback på bland annat deras slag och 
position på planen samt pratar teknik med dem:  

- I clearslaget måste du höja armen ännu mer.  
- Tänk på var du står på planen, vad har det för effekt på ditt spel?  
- Upp på tå, snabba fötter!  

På eget initiativ ger också eleverna tips till varandra, samtidigt som de pratar så visar 
de kompisen hur man gör. När jag går runt i salen hör jag någon elev säga: ”Om du 
gör så här när du servar så får du nog till det bättre”.  

Avslutningsvis samlas klassen vid läraren och de diskuterar vad de lärt sig under 
lektionen samt vad de tycker att de behöver träna mer på.  

I intervjun med läraren framkom att hon tycker det är viktigt att påpeka att det är 
insatser som bedöms, och inte elevernas personlighet. Dessutom anser hon att 
feedback är avgörande för personlig utveckling i positiv riktning och att det är bra om 
det ges i samband med prestation då det kan förstärka positiva prestationer, 
alternativt hjälpa eleven i rätt riktning vid mindre lyckade insatser. Feedback elever 
emellan, eller kamratbedömning, är något som läraren uppger att hon använder sig 
av men hon anser också att det är något hon borde bli bättre på att använda.  

4.4 Uppmuntrande och korrigerande feedback 

Läraren inleder boxningslektionen med att prata om respekt för varandra och att det 
är extra viktigt i en lektion som denna. Det gäller att visa hänsyn för kompisarna och 
tänka på hur mycket man tar i etc.  

Uppvärmningen består av skuggboxning, eleverna står i en ring och arbetar enskilt. 
De får lära sig olika grundläggande begrepp som grundställning (hur man står med 
fötterna), mits (en boxningskudde som kan användas för att praktisera slag och 
sparkar) och vad de olika slagen heter. Läraren visar först och medan eleverna provar 
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går hon runt och rättar till om de gör något fel. Hon ber även några elever som gör 
rätt att visa för resten av klassen.  

Sedan får eleverna gå ihop två och två, där den ena hämtar ett par handskar och den 
andra ett par mitsar. Alla som har mitsar ställer upp sig på en linje längs ena 
långsidan i salen, och de med handskar likaså men på den andra långsidan. Sedan 
ska eleverna jogga fram till raden med mitsar och slå på varje mits och göra sidhopp 
som förflyttning till nästa.  

Läraren instruerar vad och hur de ska göra och påminner hela tiden om att de ska 
komma ner djupt i knäna i sidhoppet. Hon berömmer dem som gör rätt, och annars 
ger hon tips. Feedbacken sker alltid i kombination med elevens namn. Exempelvis 
”Bra slag, X”, ”Sikta mer på mitten av mitsen, Y”, ”Kom ner djupare i sidhoppen, Z”, 
”Stå stabilare så får du mer kraft i slaget, V”.  

Därefter blev det en typ av cirkelträning där enkla styrkeövningar kombineras med 
slag. Läraren ”hejar på” och peppar eleverna, samt sköter klockan (tidtagningen för 
övningarna). Hon ger också beröm till hela klassen, men även enskilda elever. Alla får 
höra sitt namn någon gång.  

Det framgår tydligt under denna lektion att läraren ofta ger feedback till alla elever på 
något sätt, dels i form av beröm och dels i form av tips på hur utförandet kan bli 
bättre, samt att feedbacken ges i kombination med elevens namn.  

Värt att notera är också att under cirkelövningarna utmärker sig två elever som 
peppar inte bara varandra utan även klasskompisarna. De gick verkligen ”all in” på 
den här lektionen, vilket inte tillhör det vanliga.  

Lektionen avslutas med att hela klassen samlas, alla är trötta men glada och nöjda 
med lektionen. Eleverna får under någon enstaka minut diskutera med ”grannen” vad 
de lärt sig och hur de upplevde lektionen. Läraren rör sig runt bland eleverna och 
lyssnar in några av diskussionsparen. När eleverna rör sig mot omklädningsrummen 
hör man några säga ”Åh vad kul det här var!”.  

Under intervjun med läraren framkom att hon tyckte att hennes feedback är mycket 
effektiv för att eleverna ska förbättra sina prestationer, och att i de fall hon missar att 
ge feedback så påverkas resultatet: dels det individuella men även hur utgången på 
lektionen blev, lärorik eller ej.  

4.5 Berömmande feedback 

Under en lektion med cirkelfys observerade jag mestadels feedback av berömmande 
karaktär. Läraren inledde lektionen med att berätta om innehållet och att det skulle 
bli lite bootcampinspirerade övningar, och att allt gick att anpassa till elevens egen 
nivå. Hon berättade också att övningarna bygger på de motoriska grundformerna; 
exempelvis krypa, åla, springa, hoppa och rulla, och påminner om att det är 
rörelserna som är viktiga – inte huruvida man orkar fem, tio eller tjugo grodhopp.  
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Läraren peppade eleverna och gav dem beröm för deras insatser, vilket resulterade i 
glada miner trots de relativt tuffa övningarna. Exempel på beröm som gavs var ”Ni är 
så duktiga”, ”Kämpa på nu!”, ”Bra jobbat”, ”Härligt!” och ”Starkt jobbat”.  

Även mer konkret feedback som gavs. Det kunde låta så här:  

- Bra, nu fick du till drakgången! 
- Ja!! Där hittade du rätt rörelse. Precis så! 
- Om du gör så här … [visar] så får du nog till det. 

Läraren berättade under intervjun att hon tror att feedbackens timing är viktig. Hon 
tycker det är bra om den ges i samband med en prestation, och genom att ge feedback 
i tidigt skede kan man förstärka positiva prestationer vilket leder till fler bra resultat.  

4.6 Feedback ur lärarens perspektiv 

Under intervjun berättade läraren att hon arbetar fortlöpande med feedback i 
undervisningen; både i, under och direkt efter en rörelseinsats. Eleverna får också 
muntlig återkoppling från henne då de kommer med lösningar och idéer, men även 
om eleven är alltför tyst. Vid lag- och grupparbeten är det vanligt att läraren utfärdar 
timeout med jämna mellanrum så att eleverna får möjlighet att diskutera 
(spel)strategier. Under dessa tillfällen lyssnar läraren på vad eleverna diskuterar i 
lagen eller grupperna, och återkopplar till dem vid behov.  

Vid enstaka tillfällen förs diskussioner med elever utifrån deras egna individuella 
ämnesmatris. Dessutom använder läraren gärna tekniska hjälpmedel, så som iPad 
och smartphone, till att filma eleverna för att kunna påvisa och utveckla deras 
rörelsemönster. Läraren påpekar att denna filmning självklart är frivillig och att 
filmerna raderas direkt efter feedback har givits och under elevens uppsyn.  

På frågan om det finns någon feedback som skulle kunna sänka en elevs prestation 
svarar läraren att det säkert finns, men berättar också om hur hon tror att det kan 
undvikas på olika sätt. Hon anser att det är viktigt att påminna eleverna om att man 
bedömer insatser och inte personlighet i arbetet. Dessutom är det viktigt, berättar 
läraren, att man efter att ha gett eleven feedback i form av konstruktiv kritik, det vill 
säga talat om vad eleven kan göra för att resultatet ska bli bättre, också betonar vad 
som varit bra. Sedan måste man återkoppla när eleven nått det nya målet och 
berömma elevens arbetsinsats. När det går ”segt” tror läraren det är viktigt att 
påminna eleven om att ingenting är omöjligt bara man har rätt verktyg för att lösa 
uppgiften, och det är vår uppgift som lärare att förse eleverna med dessa verktyg. 
Läraren berättar också att ibland kan eleven ha nått sitt ”tak” och då anser hon att 
man får vara nöjd med att hen försöker och visar vilja till förbättring.  

Förutom muntlig, skriftlig och bildlig bedömning är kamratbedömning något som 
läraren använder sig av men borde bli bättre på att använda, säger hon i intervjun. 
Hon berättar att kamratbedömning till exempel kan ske i redskapsgymnastik och 
friidrott och genom att eleverna får bedöma varandra utifrån enkla mallar. Eleverna 
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får då till exempel bedöma hur väl kamraten genomför arbetsuppgiften, det vill säga 
rörelsemönstret och övergångar i olika övningar, samt hur man arbetar med spänst, 
smidighet, styrka, balans och koordination. Bedömningen sker utifrån 
frågeställningarna ”Vad är bra?” och ”Vad kan förbättras?”. Kamratbedömning kan 
också ske då eleverna håller egna lektioner. Då får klassen ge konstruktiv kritik till 
den eller de elev/-er som utfört lektionen. I detta får eleverna också lära sig att ta 
emot kritik från andra förutom läraren.  
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5 Analys 

Utifrån det presenterade resultatet följer nedan en analys av de fynd som 
framkommit i studien.  

5.1 Feedback – Avgörande för personlig utveckling 

Ett fynd som framkommer av studiens resultat är lärarens syn på feedback. I 
intervjun berättade läraren att hon anser att feedback är avgörande för elevernas 
personliga utveckling, och för att öka förståelsen för arbetsuppgifterna om dess syfte 
och mål. Hon förklarade också att om hon missar att ge feedback någon gång så 
påverkas resultatet av lektionen. Läraren menar alltså att hennes feedback är 
värdefull för elevernas utveckling, vilket stämmer väl överens med Säljös (2005) 
sociokulturella perspektiv på lärarens handlingar, nämligen att de blir mycket 
betydelsefulla för elevens utveckling.  

Enligt grundskolans läroplan ska skolan främja lärande, och ge eleven stöd och 
verktyg för att kunna utvecklas till en högre kunskapsnivå än den befintliga. 
Forskning visar att feedback kan vara ett effektivt verktyg för att hjälpa eleven framåt 
i sitt lärande, om den är meningsfull och framåtsyftande (Hattie & Timperley, 2007). 
Läraren i denna studie ger delvis denna typ av feedback, men långt ifrån alltid. Den 
tidigare forskning som presenterats i denna studie tyder på att med mer av denna 
framåtsyftande feedback skulle eleverna troligtvis utvecklas ännu mer och ännu 
bättre. Eftersom det ingår i skolans uppdrag att stärka elevernas vilja att lära och 
elevens tillit till den egna förmågan, blir arbetet med feedback mycket viktigt. Dock är 
det också som läraren själv sa under intervjun, att ibland kan eleven ha nått sitt ”tak” 
vad gäller utveckling, och då får man nöja sig där.  

Att rätt feedback är av särskild vikt då en elev presenterar ett mindre lyckat resultat, 
för att få den på rätt köl igen, är något som tas upp av läraren under intervjun. Hon 
menar att det är viktigt att eleven får hjälp vid mindre lyckade insatser för att 
underlätta för denne att nå målet genom att bli guidad i rätt riktning. Säljö (2005) 
beskriver Vygotskijs tankar om att skolan är mer än en plats för undervisning; att det 
är en plats där individen har möjlighet att utvecklas utöver sina personliga 
erfarenheter. Feedback är en teknik för att utveckla nya kunskaper (Lundahl, 2010) 
och genom rätt feedback kan eleven lättare förstå att övning ger färdighet (Shute, 
2008). 

En typ av feedback som används flitigt av läraren är bekräftande feedback, vilket till 
exempel kan vara beröm. Det verkar dock utifrån observationerna förekomma en 
blandning av både beröm, så som ”Bra!” och ”Härligt!”, och mer specifik feedback, så 
som ”Upp på tå, snabba fötter!”, ”Sikta mer på mitten av mitsen” och ”Kom djupare 
ner i sidhoppen”. Trots att det är svårt att avgöra vilken typ av feedback som läraren 
använder mest, så visar observationerna ändå att hon besitter förmågan att ge mer 
specifik feedback. Detta går att förstå som något som går att träna upp och något som 
alla idrottslärare behöver förfina.  
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Beröm är troligtvis den vanligaste sortens feedback i skolan rent generellt, 
förmodligen för att den anses vara lättast att ge då den ofta består av enstaka ord som 
”Bra!”, ”Härligt!” och ”Snyggt jobbat!”. Denna feedback kan ge eleven information 
om att denne är på rätt väg mot målet (Stensmo, 1997), och även om detta säkerligen 
kan vara givande för eleven så krävs en mer specifik och framåtsyftande feedback för 
att utvecklas på en högre nivå (Hattie & Timperley, 2007; Wiliam, 2010; Korp, 2011). 
Enligt Korp (2011) måste eleverna genom feedbacken förstå vad de kan och inte kan 
samt hur de ska ta sig vidare mot målet för att utvecklas. Detta bekräftas även av den 
forskning och litteratur som presenterats i denna studie (Hattie & Timperley, 2007). 

5.2 Bekräftande feedback – Bra men inte tillräckligt 

Thompson (2009) pratar om ett må-bra-konto som ska fyllas på för att man ska 
kunna utvecklas inom idrotten, och förklarar att med ett påfyllt må-bra-konto blir 
ungdomarna mer coachningsbara och lyhörda. Att ge beröm är ett effektivt sätt att 
fylla på kontot, och Thompson anser att det är viktigt att ge både specifik och ärlig 
beröm utöver den generella. Under observationerna har läraren givit eleverna både 
generell och specifik beröm. Oavsett vilken typ av beröm som eleverna har fått, så har 
det ofta skett i kombination med att läraren sagt elevens namn. Detta är ett fynd värt 
att notera, då det visar att läraren iakttar och ser eleverna samt bekräftar deras 
individuella insatser.  

Enligt de sociokulturella teorierna är det främst genom kommunikation som lärande 
sker (Säljö, 2005), vilket kan vara en förklaring till varför feedback kan vara ett 
effektivt redskap för att hjälpa elever utvecklas. När läraren exempelvis ger 
feedbacken ”I clearslaget måste du höja armen ännu mer” så talar det framför allt om 
vad som kan förbättras, men indirekt säger denna feedback även att eleven inte utfört 
uppgiften tillfredsställande och att målet är att clearslaget ska ske högre än vad 
eleven gjort hittills. Dock är det osäkert om läraren eller eleverna tänker på det 
indirekta budskap som feedbacken kan stå för. Även om just detta uttalande är 
ganska specifikt så visar det, tillsammans med övriga exempel på feedback i denna 
studies resultat, att arbetet med feedback inom idrotten behöver utvecklas för att 
lärare ska kunna ge elever konkret och framåtsyftande feedback. Shutes (2008) 
metaanalys visade till exempel att feedback av formativt slag kunde minska elevernas 
osäkerhet och på så vis stödja dem i lärandet. Dessutom konstaterar Kluger och 
DeNisi (1996) att meningsfull feedback måste ge svar på hur eleven utfört uppgiften, 
vad målet är och vad som kan förbättras, vilket indikerar att feedbacken måste vara 
specifik istället för generell. 

5.3 Bedömning – En viktig del i lärprocessen 

Läraren berättade i intervjun att hon ofta påpekar för eleverna att hon bedömmer 
insatser och färdigheter som de visar på lektionerna, och inte deras personlighet. 
Detta påpekas även av Redelius (2007), som menar att fokus vid bedömning ska ligga 
på elevens inhämtade kunskaper och utvecklade färdigheter. En tanke kring varför 
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läraren ofta lyfter detta inför eleverna är att idrotten är ett känsligt ämne där elevens 
praktiska färdighetsnivå blir offentlig redan under första lektionen. Detta kan bli en 
jobbig situation för vissa elever och kan tänkas höra ihop med deras självförtroende. 
Kluger och DeNisi (1996) menar att formativ återkoppling inte får uppfattas som 
kontrollerande eller vara riktad mot eleven som person, för då kan den ha en negativ 
inverkan på fortsatt lärande. Även Hattie och Timperley (2007) är inne på detta spår, 
då de i sin studie visar att denna typ av feedback gav minst effekt, till skillnad från 
feedback på uppgifts-, process- och metakognitiv nivå där målet är att öka elevens 
lärande och förståelse samt hjälpa eleven skapa strategier för lärande och 
självbedömning. Allt för att bidra till en högre prestation hos eleven. 

Genom formativ bedömning kan man identifiera elevens stykor och svagheter för att 
hjälpa eleven förstå sin egen lärprocess, vilket i sin tur guidar eleven framåt i arbetet 
så att denne utvecklas (Gothnier, 2012). Läraren ska bland annat organisera och 
genomföra arbetet så att eleven upplever att kunskapen är meningsfull och att den 
egna kunskapsutvecklingen går framåt (Lgr11). Det är alltså idrottslärarens uppgift 
att hjälpa elever utveckla sina kunskaper och färdigheter i ämnet, således bör 
formativ feedback ses som en självklarhet i skolan.  

Läraren uppgav under intervjun att hon gärna använder tekniska hjälpmedel under 
lektionerna, så som skolans iPads och/eller elevernas egna smartphones. Dessa 
används både i bedömningssyfte och i formativt utvecklingssyfte. Det går att se flera 
fördelar med att filma eleverna, och dessa gynnar både eleverna och läraren. Eleverna 
får en chans att se hur deras utförande faktiskt ser ut, vilket kan bidra till en större 
förståelse för vad man ska arbeta vidare med för att komma närmare målet. Just när 
det handlar om kroppsliga förmågor så kan det vara svårt att bara få höra feedback 
och tips på förbättring, ibland behöver man se sig själv med egna ögon för att förstå 
vad man gör – eller kanske inte gör. Wolters (2002) menar att för att kunna titta på 
elevernas utförande och ge dem framåtsyftande feedback måste man veta vad man 
ska iaktta och att man är kunskapsmässigt förberedd för det, samt att man måste se 
över vilka hjälpmedel man har för att göra detta. För lärarens del ligger det positiva i 
framför allt två saker. Dels att lättare kunna ge eleven feedback då man kan titta på 
rörelsen tillsammans, man kan pausa och spola tillbaka, spela upp i slowmotion samt 
ge feedback vid exakt rätt tillfälle i filmen medan man tittar. Dels som hjälp vid 
bedömning då det är fördelaktigt att kunna titta på eleven en gång till, eller flera 
gånger om det behövs.  

Om man undervisar över hundra elever är det inte så lätt att komma ihåg hur alla har 
presterat. Där blir filmningen ett fint hjälpmedel. Självklart gäller det att eleven är 
medveten om att endast läraren tittar på filmen samt att den raderas när 
bedömningen är gjord och att den inte sprids på Internet. Detta är något man får 
komma överens med eleverna, och deras föräldrar, om.  
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5.4 Kamratbedömning 

Thompson (2009) har en idé om att eleverna kan fylla på varandras må-bra-konton 
genom att ge varandra beröm, vilket i sin tur ska leda till att ungdomarna blir mer 
coachningsbara. I skolan kan detta på sätt och vis liknas vid kamratbedömning, det 
vill säga att eleverna får ge varandra feedback eller till och med bedöma varandras 
insatser efter enkla mallar och med olika hjälpmedel.  

Idéen med att låta eleverna fylla på varandras konton är intressant, och det går att se 
fördelar med detta arbetssätt. Genom att eleverna ger varandra feedback så bidrar de 
inte bara till kompisens utveckling, utan även sin egen genom att de får en större 
förståelse för mål och kriterier samt utförandet av rörelsen som ska bedömas eller ges 
feedback på. Dessutom befinner sig ofta eleverna på samma nivå rent språkligt vilket 
gör det lättare att ta emot feedback av en klasskamrat, jämfört med om läraren är den 
som ger feedback. Detta är något som bekräftas av Gothnier (2012) som också är inne 
på detta spår. Även läraren anser att feedback är viktigt för att öka förståelsen för 
arbetsuppgifterna samt dess syfte och mål.  

Kamratbedömning är något som läraren uppgav att hon arbetar med, men skulle vilja 
bli bättre på att använda sig av. Hon påpekar också nyttan med kamratbedömningen, 
nämligen att eleverna får träna på att ge och ta emot kritik från andra förutom 
läraren, det vill säga henne själv, vilket gör att eleverna växer. Dock framkom inga 
tillfällen under observationerna där hon ber eleverna ge varandra feedback, utan 
detta var något jag observerade att eleverna gjorde självmant vid något enstaka 
tillfälle. En möjlig förklaring till detta är att eleverna har haft denna lärare sedan 
mellanstadiet och därför faller det sig naturligt för dem att arbeta på det här viset 
redan. Det kan också vara en simpel instinkt hos människan, att om någon presterar 
undermåligt så ligger det i vår natur att hjälpa varandra bli bättre.  

Det finns enligt Hattie & Timperley (2007) en nytta med att låta eleverna ge varandra 
feedback, både i form av beröm och mer specifik feedback. I och med att den 
berömmande feedbacken fyller på må-bra-kontot, tas den specifika berömmen emot 
lättare – både den som ges av klasskamraten och den som ges av läraren. Båda dessa 
former har i tidigare forskning visat sig vara positiva, dock har den specifika 
feedbacken som är av mer framåtsyftande karaktär visat sig vara mer effektiv (Hattie 
& Timperley, 2007).  

Kamratbedömning är något som bör inkluderas i all undervisning i skolan då eleven 
ska utveckla förmågan ”att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 
bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.” (Lgr11, 
kap 2.7). Det främjar elevernas utveckling av kognitiva och metakognitiva strategier 
(Stiggins, 2010) och eleverna får därmed en känsla för sin egen kunskapsutveckling 
och en större förståelse för vad som utmärker ett bra arbete.  
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5.5 Vikten av ett ämnesspråk 

Ett av studiens fynd är idrottslärarens önskan om att eleverna ska lära sig samt 
använda sig av ett idrottsspråk. Detta observerades framför allt under en lektion då 
eleverna fick skriva en utvärdering av utomhusperioden som nyligen avslutats, men 
även på andra lektioner, så som badminton och boxning där läraren använder sig av 
korrekta termer som till exempel clearslag och mits samt förklarar dessa begrepp för 
eleverna. Detta görs troligen med ett bakomliggande syfte att eleverna ska ta till sig 
begreppen och utveckla sin idrottsliga vokabulär.  

Säljö (2005) beskriver i ett sociokulturellt perspektiv språket som ett överlägset 
psykologiskt redskap som ger oss möjlighet att kommunicera både mellan och inom 
människor. Med detta menar han att vi använder språket i både tal och skrift, men 
också som ett redskap för tänkande. Detta ger oss möjlighet att reflektera och 
utvecklas genom våra reflektioner, vilket kan vara en trolig förklaring till varför 
läraren vill att eleverna lär sig ett ”idrottsspråk”. Detta framstår som rimligt; likaväl 
som att man inom matematiken använder begrepp som till exempel additon och 
subtraktion istället för plus och minus, bör man använda ett korrekt språk även i 
idrottsämnet.  

När läraren introducerade dagens uppgift på utvärderingslektionen berättade hon för 
eleverna vad hon menade med idrottsspråk; att man till exempel säger pitcher och 
cather inom baseball, inte kastare och fångare. Hon gav även fler exempel, som hon 
skrev upp på tavlan så att eleverna kunde använda sig av orden och på så vis hjälpte 
läraren eleverna framåt i sin utveckling.  
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6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras först metoden, och därefter resultatet.  

6.1 Metoddiskussion 

Att genomföra lektionsobservationer visade sig vara relativt tidskrävande då varje 
lektion varade i en timme. Dock anser jag att det var en bra metod för att få en så 
sann bild som möjligt av hur idrottsläraren faktiskt använder sig av feedback i sin 
undervisning. Jag observerade åtta lektioner, varav fyra presenterades i denna 
studies resultat. Om färre lektioner hade observerats, exempelvis för att spara tid, 
hade jag troligtvis inte fått tillräckligt med material till studien, dock tror jag inte att 
fler observationer på samma skola med samma lärare hade tillfört något mer. Det 
kändes ibland väldigt långdraget och tidsödande att spendera 60 minuter på varje 
observation, men när jag reflekterar över det så här i efterhand så var det nog 
nödvändigt eftersom feedback förekom redan i början på vissa lektioner, medan 
andra lektioner endast avslutades med feedback. Det faktum att jag har observerat 
hela lektioner ger också en mer tillförlitlig bild av hur feedback används i 
undervisningen, jämfört med om jag gått in och bara observerat en kvart per lektion.  

Förutom observationer genomfördes också en lärarintervju. Jag hade förberett några 
frågor, men framför allt ämnen som jag ville få läraren att reflektera kring. Det var 
bra att spela in intervjun, då det underlättade efterarbetet. Om man bara antecknar 
är det lätt att något missas. Dessutom tyckte jag att det blev mer som ett öppet samtal 
istället för en klassisk intervju med fråga – svar – fråga – svar. Det svåra med en 
sådan intervju som gjordes i denna studie är att jag som intervjuledare måste vara 
mycket lyhörd för det som läraren berättar för att kunna ställa rätt följdfrågor för att 
få så mycket information som möjligt. Detta leder mig in på det positiva med denna 
intervjutyp – Den ger mycket användbar information om den genomförs på rätt sätt.  

Under observationerna har jag sett och hört med egna ögon och öron hur läraren ger 
feedback på lektionerna, samt om och hur eleverna får möjlighet att ge varandra 
återkoppling. När det gäller intervjun så kan jag endast utgå från att läraren talat 
sanningsenligt, vilket jag också tror med tanke på de svar jag fått fram genom 
observationerna.  

Det hade varit intressant att göra observationer på fler skolor, och då även intervjua 
idrottslärarna på dessa. Mitt insamlade material visade sig vara lite tunt, och det är 
även svårt att få fram ett generaliserbart resultat med enbart en skola och en lärare i 
studien. Jag anser att det behövs en längre och/eller mer omfattande fallstudie med 
liknande inriktning för att få en mer sanningsenlig bild av arbetet med feedback i 
idrottsundervisningen. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur feedback används av en idrottslärare 
på högstadiet, vilken form feedbacken uttrycks i samt om och i så fall hur eleverna får 
möjlighet att ge varandra feedback. 

Resultatet i denna studie har visat att både berömmande feedback och mer specifik 
beskrivande feedback används av den observerade idrottsläraren. Det har däremot 
varit svårt att avgöra om det ena används mer än det andra. Jag anser dock att även 
om det gick att säga med säkerhet vilket som har använts mest frekvent, så skulle det 
inte göra resultatet mer generaliserbart med tanke på studiens relativt lilla 
omfattning. Baserat på egen erfarenhet tror jag inte att specifik feedback är så vanligt 
i idrottsundervisningen, eller snarare att berömmande feedback är mer vanligt. Om 
enbart feedback i form av beröm ges kan man ifrågasätta vilka förutsättningar 
eleverna får för framtida utveckling. Denna typ av feedback har ju visat sig vara bra, 
men inte fullt tillräcklig. Framåtsyftande feedback är det som i tidigare forskning har 
visat sig vara bäst för att bidra till elevens lärande (Hattie & Timperley, 2007) och 
idrottsläraren jag observerat använder sig faktiskt av detta i någorlunda stor 
utsträckning.  

I intervjun med läraren framkom att hon anser att feedback är avgörande för 
personlig utveckling, men hon berättade också att hon behöver bli bättre på att 
använda vissa typer av feedback. Enligt Stensmo (1997) kan feedback i form av 
bekräftelse och beröm visa eleven att denne är på väg i rätt riktning. En trolig 
förklaring till varför beröm ofta används som feedback är att det är enkelt. Kanske 
tror man att den positiva förstärkning som beröm innebär, bidrar till att eleven 
uppfattar vad som var bra. Dock visar tidigare forskning att meningsfull feedback 
måste beskriva elevens utförande, målet som ska nås och vad som kan förbättras för 
att man ska komma närmare målet (Kluger & DeNisi, 1996). Tidigare forskning pekar 
också på att rätt sorts feedback kan bidra till att eleverna utvecklas och når en högre 
kunskapsnivå än den befintliga. En möjlig tolkning av detta är att feedback i 
idrottsundervisningen är något som lärare behöver ta till sig och arbeta mer med så 
att det kan utvecklas till det kraftfulla pedagogiska verktyg det skulle kunna vara.  

Kamratbedömning, eller feedback elever emellan, var något som observerades vid 
något enstaka tillfälle, dock var det inte läraren som uppmanat eleverna till detta 
denna gång utan det skedde på eget initiativ från eleverna. Det hade varit intressant 
att få se mer av detta, då jag tror att det finns stor men outnyttjad potential i 
kamratbedömning. Eleverna kan få en känsla och förståelse för sin egen och andras 
kunskapsutveckling samtidigt som de tränas i att ge och ta emot feedback, vilket är 
något som förekommer ofta i arbetslivet som ju skolan ska träna eleverna inför.  

För att i framtiden underlätta lärarens arbete med feedback kan Wolters (2002) 
upplägg om planering och förberedelse av observationer vara nyttig att ta lärdom av. 
Det gäller att planera och konkretisera vad som ska iakttas, eftersom detta innebär 
att man indirekt även planerar vad som ska läras ut. Det är viktigt att ämnet idrott 
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och hälsa inte blir en plats där eleverna får ”springa av sig”, utan en plats där de får 
möjlighet att utvecklas genom tydliga mål och där de får feedback som hjälper dem 
att ta sig mot målen. Ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla kunskap om och färdigheter i träning och hälsa. Undervisningens syfte och 
innehåll måste ha en tydlig koppling till läroplan och kursplan, även om så inte alltid 
är fallet.  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarutbildningen får studenterna 
lära sig att alltid göra lektionsplaneringar med tydliga syften och mål med lektionen, 
kopplat till läroplanen och/eller kursplanen. Genom denna studie har det visat sig att 
den observerade läraren tenderar att förlita sig på rutin, då hon inte uppvisat några 
skriftliga lektionsplaneringar. En möjlig förklaring till detta kan vara att hon är en väl 
etablerad lärare som jobbat en längre tid i skolan, närmare bestämt 16 år. Skolans 
uppdrag är ändå att i möjligaste mån ge en formativ och objektiv bedömning. Syfte 
och mål samt val av aktivitet och planering av innehåll kan möjligtvis påverka 
bedömningen i ämnet, vilket är en anledning till varför mål och syfte med lektionerna 
inte får hamna i skymundan. Som grund för den slutgiltiga bedömningen ligger den 
feedback och formativa bedömning som eleverna bör ha fått under terminen och 
läsåret, varför framåtsyftande feedback bör vara något som alla idrottslärare 
använder sig av. 

Det framgår i läroplanen att läraren ska göra det möjligt för eleven att ”utvecklas 
efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 
förmåga” (Lgr11, s. 14), samt att idrottsämnet ska bidra till att eleven utvecklar ett 
livslångt intresse för träning och hälsa. Min uppfattning är att feedback bör vara mer 
än beröm i form av ”Bra!”, ”Härligt!” och ”Snyggt jobbat!”. Den bör syfta framåt och 
vara det pedagogiska verktyg som hjälper eleverna att vidareutvecklas, och därmed 
påverkar deras framtida handlingar på ett produktivt sätt (Wiliam, 2010).  
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7 Yrkesrelevans 

Ämnet idrott och hälsa består till stor del av praktiska kunskaper och färdigheter, 
men också en hel del verbal kommunikation. Idrottslärarens uppgift är att hjälpa 
eleverna utveckla denna kunskap, och ett intensivt arbete med specifik och 
framåtsyftande feedback mellan lärare och elev samt elev och elev bör enligt mig vara 
ett självklart redskap i denna utveckling.  

Kvalitativa undersökningar i praktiska ämnen så som idrott och hälsa existerar, men 
inte i något större överflöd. Därför anser jag att studien fyller en pedagogisk relevans, 
trots att dess resultat inte är generaliserbart. Att ta del av erfarna lärares reflektioner, 
upplevelser och tillvägagångssätt kan ge perspektiv på hur man själv arbetar. Med 
den här studien ville jag få en bild av hur feedback används av en idrottslärare på 
högstadiet, vilket jag fick, och min förhoppning är att studien kan fungera som ett 
stöd till aktiva och blivande idrottslärare och ge tips på hur man kan arbeta med 
feedback i idrottsundervisningen. Kanske kan denna studie också bidra till att belysa 
hur viktigt det är med rätt sorts feedback, och väcka ett intresse för utbildning och 
fortbildning inom området.  

7.1 Nya forskningsfrågor 

Då denna studie inte är omfattande nog för att ge ett generaliserbart resultat, vore det 
intressant att se fler men framför allt större studier inom samma område. Studien har 
väckt ett flertal intressanta frågor kring arbetet med feedback i idrottsundervisning. 
Exempelvis är jag nyfiken på möjligheterna med kamratbedömning, kopplingar 
mellan elevers utveckling och prestation samt hur elever ser på den feedback de får 
från läraren.  
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