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Abstract 

Syftet med den här uppsatsen är att söka förståelse för hur elever uppfattar att deras id-

rottsliga bakgrund påverkar lärarens feedback, bemötande och förståelse för situationer i 

ämnet. I förlängningen innebar detta också att vi var intresserade av hur eleverna upp-

fattar att deras idrottsliga erfarenheter påverkar den relation de utvecklar till aktuell lära-

re. Studien är gjord ur ett elevperspektiv och behandlar elevers uppfattningar. Våra in-

formanter är elever på gymnasiet. Studien är relaterad till kunskapskraven i ämnespla-

nen för idrott och hälsa GY11 med anledningen att den tydligt markerar värdet av en 

kommunikation mellan elev och lärare. Idén till uppsatsen väcktes under vår verksam-

hetsförlagda utbildning där vi hade förmånen att observera interaktiva situationer där 

läraren gav feedback till eleverna. Vi blev intresserade av elevers uppfattningar av så-

dana här situationer. Vi har tematiserat uppsatsen efter tre olika områden som vi ansett 

att vår studie behövt beröra. Vår studie är gjord med en kvalitativ metod med semistruk-

turerade intervjuer som intervjuform. Uppsatsen utgår från Bourdieus syn om begreppen 

habitus, smak, avsmak och socialt kapital. Resultatet av den här undersökningen visar 

att bakgrunden har stor betydelse för interaktionen mellan elev och lärare för att genom 

feedbacken vidareutveckla elevernas lärande. Ett annat resultat visar att elever uppfattar 

feedbacken olika.      
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1. Inledning 
 
 
 
Uppsatsens utgångspunkt kommer från observationer under vår verksamhetsförlagda utbild-

ning som väckt vidare intresse för den här typen av granskning. Under de veckor vi var i sko-

lorna uppstod situationer där läraren gav elever feedback och vi fick möjligheten att observera 

den här kommunikationen vid många tillfällen. En speciell situation som särskilt väckt intres-

se var i ett klassrum under en idrott och hälsa lektion, där eleverna satt vid bänkarna och lyss-

nade på läraren som stod längst framme vid tavlan. Läraren introducerade vad lektionen skul-

le handla om vilket just för dagen var att eleverna skulle ta ställning till och diskutera sin egen 

förmåga att hantera stress. Under lektionens gång frågade läraren eleverna en och en i hel-

klass. Den första personen svarade genom att säga; jag hanterar min stress genom att träna 

på fritiden till skön musik för att koppla bort det som gör mig stressad. Läraren gav feedback 

i form av att säga; jaha, vilken bra grej att ta upp och göra, jag vet att många andra också 

använder det här sättet för att slappna av. Hur skulle du beskriva den känslan i kroppen som 

du får när du tränar och kopplar bort vardagen? Eleven svarade självsäkert och utstrålade 

glädje över att få möjlighet att utveckla sitt svar. Konversationen fortsatte ett tag och sedan 

var det nästa elevs tur att svara och beskriva synen på stresshantering i samråd med handleda-

ren. Den andra personen uttryckte sig genom att säga; jag skriver poesi, det lugnar mig för 

jag kan uttrycka mina känslor i det hela. Läraren tittade på eleven och väntade någon sekund 

och svarade; ja okej vad bra, sedan gick frågan vidare till nästa elev. Eleven som nyss fått 

svara tittade ner i bänken och såg uppgiven ut.  

 

Utifrån den här situationen väcktes vårt intresse för hur elever uppfattar att deras idrottsliga 

bakgrunder påverkar lärarens feedback. För att få förståelse för detta har vi valt att ta reda på 

elevers uppfattningar om sin egen bakgrund, deras inställning till ämnet, relationen med lära-

ren och feedbacken eleverna får av läraren. Mer djupgående om detta se huvudsakligt syfte 

och frågeställningar. 

 

För att förstå ovanstående observation måste situationen kontextualiseras. Larsson och Fagrell 

(2010) menar att miljön och individers erfarenheter spelar stor roll för individer hur de ska 

kunna ta till sig kunskap, även individens eget intresse och känslan av meningsfullhet sett till 

uppgiften påverkar också möjligheterna till utveckling. Alltså spelar lärarens feedback en vik-
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tig roll för eleverna (Larsson & Fagrell, 2010). Lärandet sker i händelser, handlingar, diskus-

sioner och samtal (Jönsson, 2010). Vi menar att för att kunna förstå elevernas uppfattningar 

måste vi ta hänsyn till situationen där lärandet sker. Det finns många synvinklar att studera 

inom det här området, så som kön, etnicitet, och funktionsnedsättning men det område vi valt 

att undersöka är elevers bakgrunder, hur den påverkar elevers uppfattningar av lärarens feed-

back.  

 

Det finns många studier på lärarens perspektiv om hur en pedagog ska uppträda och förhålla 

sig i sitt yrke (Nicaise med flera, 2006). Inte minst läroplanen där - Läroplan, examensmål 

och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 beskrivs, vilket vidare kommer 

benämnas som GY11 (Skolverket, 2011). Med den ovan beskrivna situationen i tankarna, 

samt andra liknande situationer skapades en nyfikenhet hos oss att ur ett elevperspektiv höra 

hur elever uppfattar sådana här situationer kring lärarens yrkesutövanden. I kapitlet om tidiga-

re forskning har vi dock valt att trots det valda elevperspektivet ta med lärarens syn på samta-

let och interaktionen mellan elev och lärare. Varför vi valt att ta med lärarens perspektiv beror 

på att vi anser att det krävs för att få förståelse för att kunna gå vidare och se våra presentera-

de resultat vilka då utgår ur elevernas synvinkel.  

 

Elevernas uppgift i ovanstående situation sett ur ett pedagogiskt synsätt samt kunskapskrav 

var att i samråd med läraren beskriva och bedöma sin egen förmåga samt situationens krav. 

Samråda med läraren i det här fallet menas att lärarens uppgift var att lyssna på eleven, ge 

återkoppling och stöttning enligt ämnesplanen GY11 (Skolverket, 2011). Därför kommer stu-

dien att relateras till den här ämnesplanen. Men situationen som beskrivits ovan handlar 

främst om att söka förståelse för hur elever uppfattar att deras idrottsliga bakgrund påverkar 

lärarens feedback, bemötande och förståelse för situationer i ämnet. Utbildningen i Sverige 

har under de senaste åren lagt fokus på samtalskompetens mellan individer (Bergnéhr & 

Osvaldsson, 2012). Efterfrågan av fördjupad kompetens och resurser för att möta alla indivi-

der har ökat bland pedagoger, samt att det nu mer är ett krav (Bergnéhr & Osvaldsson, 2012). 

Även Nordzell (2007) menar att fokus under de senaste åren lagts och fokuserats på samtalet 

och relationen mellan elev och lärare. I kommentarmaterialet (Skolverket, 2011) för ämnet 

idrott och hälsa skrivs det fram att undervisningen ska relateras till fakta och teorier. Den här 

relationen mellan fakta, teori och fysisk aktivitet ökar möjligheterna att kunna ta till sig kun-

skap i ämnet, vilket elever ska göra. Nordzell (2007) belyser att det har framkommit att un-
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dervisningen tidigare byggt på görandet och saknat reflektion och analyser, vilket undervis-

ningen idag tydligt markerar.  

 

I inledningen presenterades en observation som väckt intresse för vår studie. I nästa kapitel 

framförs syftet och frågeställningar som studien behandlar. Tidigare forskning presenteras i 

tre tematiserade infallsvinklar som vi anser vara nödvändiga för att förstå vårt resultat. Sedan 

kommer teoretiskt perspektiv då vi fördjupar oss i ett lärandeperspektiv och Bourdieus teori 

om habitus. Metodavsnittet kommer beröra hur vi gått till väga med studien, samt viktiga be-

grepp i kvalitativ metod. Resultat och analys kommer skrivas fram tillsammans och därefter 

följer diskussionsdelen. Diskussionsdelen avslutar uppsatsen där vi diskuterar, problematise-

rar och för fram vidare tankar kring vår studie.   
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2. Syfte och frågeställningar 
 
 
Syftet med den här uppsatsen är att söka förståelse för hur elever uppfattar att deras idrottsliga 

bakgrund påverkar lärarens feedback, bemötande och förståelse för situationer i ämnet. I för-

längningen innebar detta också att vi är intresserade av hur eleverna uppfattar att deras idrotts-

liga erfarenheter påverkar den relation de utvecklar till aktuell lärare. Detta syfte kommer att 

besvaras med hjälp av följande frågeställningar, samt relateras till GY11 och ett lärandeper-

spektiv.  

 
 

 Hur beskriver eleverna sina idrottsliga bakgrunder? 

 Hur kan elevernas inställning till ämnet förstås utifrån deras idrottsliga bakgrund? 

 Hur kan elevernas upplevda interaktion med läraren förstås utifrån deras idrottsliga 

bakgrund? 

 Hur kan elevernas uppfattningar av lärarens feedback förstås utifrån deras idrottsliga 

bakgrund?  
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3. Tidigare forskning 
 
 
 

I detta kapitel presenteras forskning som utifrån olika teman berör eller ligger i linje med den 

här studien. Dessa teman är individens bakgrund, inställning till ämnet, relationen till läraren 

samt feedback. Tematiseringen är gjord utifrån frågeställningarna för att tydliggöra hur vi har 

tänkt och för att få en genomgående struktur i uppsatsen.  

 

3.1. Individens bakgrund  
 
Engström (2010) har gjort en internationell studie som visar att den motionsutövningen indi-

vider utför i ung ålder påverkar dem hur fysiskt aktiva dem blir i framtiden. Även erfarenheter 

från ungdomsåren har avgörande roll för vilken aktivitetsform individer vill ägna sig åt. De 

val individer väljer markerar vilken social position de får i samhället och kontexten motions-

utövning. Det kulturella kapitalet är relaterat till senare motionsvanor. Det Engström anser 

som kulturellt kapital handlar om hur individer samspelar eller har samspelat socialt samt 

betyg inom de teorietiska ämnena (Engström, 2010). Detta är av intresse i vår studie på så sätt 

att den här studien utgått från tidigare erfarenheter inom idrotten för att undersöka motionsva-

nor i framtiden och det vi vill undersöka är hur elever uppfattar sin idrottsliga bakgrund och 

hur den påverkar lärarens feedback. 

 

Nicaise med flera (2006) har gjort en internationell studie om elevers syn på sin egen kompe-

tens kopplat till lärarens återkoppling. Ett av deras resultat visade att elevers syn på sin egen 

kompetens uppskattas högre om de är fysiskt aktiva på fritiden (Nicaise med flera, 2006). Det 

här resultatet är även det relevant för vår studie då den undersöker elevers bakgrunder vilket 

vår studie också går ut på.  

 

Larsson (2009) menar i sin avhandling att individer påverkas av de uppväxtområden som de 

är uppvuxna i. Anledningen till det, är att personer i olika områden värdesätter saker och ting 

på olika sätt, vilket medför att sättet att se på saker blir olika beroende på var människorna 

kommer ifrån (Larsson, 2009). Nordzell (2007) visar i sin studie att de erfarenheter och kun-

skaper som personer har med sig, alltså bakgrund bland annat kommer från samtalets katego-



 

12 

riseringspåverkan. Kategorisering innebär att personer skapar en rutin för att få en tydlighet, 

meningsfullhet och begriplighet. Då alla personer har en unik bakgrund formas vi människor 

och får olika värderingar (Nordzell, 2007). För att konkret sätta in detta i vår studies samman-

hang menar vi att elever kan få olika uppfattningar av situationer som uppstår i skolan med 

tanke på deras bakgrund. 

 3.2 Inställning till ämnet  
 

I Larssons (2009) studie framkommer det att individers intresse för ämnet idrott och hälsa 

påverkas av deras erfarenheter. Föräldrar och skolan är två faktorer som påverkar mycket. 

Även erfarenheter från fritidsaktiviteter har påverkan på hur individer upplever ämnet idrott 

och hälsa. På fritiden träffar individer vänner i olika sammanhang, som formar deras värde-

ringar. De individer som ser positivt på ämnet idrott och hälsa, har oftast en god känsla för 

fysisk aktivitet troligtvis på grund av positiva upplevelser av tidigare idrottsprestationer 

(Larsson, 2009). Det relevanta kopplat till vår studie är att få kunskap om hur elevers inställ-

ning påverkas av elevernas bakgrund och uppväxtförhållanden.  

 

Meckbach och Lundvall (2008) visar i sin studie att motiven och orsakerna till varför ungdo-

mar utövar fysisk aktivitet överlag alltså inställningen, beror på känslan av att ta till sig kun-

skaper, finna glädje och få en betydelsefull hälsa (Meckbach & Lundvall 2008). Detta visar 

även Redelius (2008) studie som handlar om att elevernas uppfattningar om vad idrott och 

fysisk aktivitet innebär och kan innebära för dem. Bland annat klargör Redelius att elevernas 

engagemang och inställning är en avgörande faktor till hur de upplever att läraren ser på dem. 

Med detta sagt är det tydligt att elevers uppfattningar om vad som prioriteras i undervisningen 

inte stämmer överrens med lärarens förväntade agerande. Redelius påtalar också med hjälp av 

studien att det som görs och sker under lektionerna påverkar elevernas syn på vad som är vik-

tigt i ämnet (Redelius, 2008). Det relevanta för oss i det här att med hjälp av detta undersöka 

hur elevers inställning till ämnet påverkar elevers uppfattningar av den feedback de får av 

läraren i samtalet. 

 

3.3 Relationens betydelse 
 

Nordzell (2007) visar i sin studie som behandlar kategoriserings- och identitetsarbete i inter-

aktion, alltså samspel mellan människor. Nordzell belyser att i dagens samhälle har samtalet 
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mellan individer tagit en större del i vårt liv. Vi är hela tiden engagerade i samtalet med var-

andra genom exempelvis telefonkontakter, möten och förhandlingar. Samtalet mellan männi-

skor har fått en större betydelse, bland annat i situationer för att lösa problem, utbyta idéer, 

diskutera verksamheter, beslutsfattande och för att skapa utveckling i samhället. Samtalet 

mellan individer skapar struktur genom diskussion i våra handlingar vilket bidrar till att orga-

nisation skapas i situationen (Nordzell, 2007). Vi anser att samtalet är en viktig del att skriva 

fram i vår studie, då gymnasieskolan fått en läroplan GY11 med kunskapskrav som berör 

samtalet och interaktionen mellan elev och lärare (Skolverket, 2011).   

 

Relationen mellan elev och lärare är en avgörande faktor för elevens framgång i ämnet då 

samhörighet kan skapas dem emellan (Lee och Solmon, 1992). Londos (2010) skriver i sin 

studie om ämnet idrott och hälsa i relation till fritidsaktivitet och exemplifierar situationer där 

en lärare berättar om hur influenser används för att skapa social kontakt mellan elever och 

lärare. För att skapa kontakt och samhörighet med elever kan idrottsintressen vara ett samtals-

ämne. En annan faktor till samhörighet är aktuella händelser i media. I och med detta gemen-

samma samtalsintresse kan ett socialt nätverk skapas, vilket medför att en positiv relation 

skapas mellan dem involverade. Det här kan medföra att de eleverna med samma intresse ges 

extra feedback och stöttning i idrottsliga prestationer (Londos, 2010). På samma sätt som lik-

nande intressen påverkar eleven och lärarens kontakt positivt, slog tanken oss att distans kan 

skapas elev och lärare emellan då intresset inte är densamma. Det är relevant i vår studie att 

undersöka om elevers intresse och bakgrund påverkar relationen och vad relationen kan bidra 

till eller inte utifrån elevers uppfattningar om lärarens feedback. 

  

Londos (2010) visade i sin studie att lärares egna erfarenheter och intressen formade under-

visningen samt påverkade hur eleverna blev bemötta. Lärarens egen stil, smak och erfarenhe-

ter inom ämnet idrott och hälsa samt idrott i övrigt har stor påverkan på valet av undervisning, 

det vill säga hur läraren värdesätter elevernas idrottskapital. Lärarens intresse för någon form 

av fysisk aktivitet kan göra att undervisningen innehåller stor del av just detta moment. Har 

eleven ett liknande intresse som läraren kan ett socialt nätverk (socialt kapital) skapas mellan 

dem. Elever bär med sig erfarenheter in i skolan från olika sociala sammanhang. Framförallt 

gäller det här i ämnet idrott och hälsa då många elever är fysiskt aktiva på fritiden. De har 

erfarenheter från föreningsidrott lagrade i kroppen och i minnet som kan påverka synen på 

ämnet i skolan, samt interaktionen elev och lärare emellan. Det här kan göra att läraren posi-

tionerar just den här elevgruppen i undervisningen på ett särskilt sätt (Londos, 2010). Ytterli-
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gare en studie inom samma område gjord av Säfström (2002) i form av observationer och 

intervjuer har visat att elever som eftersträvar lärarens stil och förväntningar i undervisningen, 

alltså de elever som kan läsa av lärarens beteende och smak har större chanser och fördelar i 

ämnet (Säfström, 2002). Däremot visar Londos (2010) litteraturstudie att intresset och det 

sociala nätverket mellan elev och lärare inte ska få påverka undervisningen, det vill säga att 

konsekvensen blir att lärarens intresse övertar ämnesplanens kunskapskrav Londos, 2010). 

Kopplat till vår studie är det relevant att undersöka relationens påverkan, betydelsen för hur 

elever uppfattar lärarens feedback i samtalet.  

 

3.4 Feedback  

Nicaise med flera (2006) har gjort en studie som behandlar och undersöker om det finns skill-

nader mellan elevers uppfattningar om feedback. Detta beroende på vilket kön en person till-

hör, samt frågan om hur de upplever lärarens feedback i relation till elevernas egna uppfatt-

ningar om kompetensen i ämnet. Studien riktade sig mot franska gymnasieelever och insam-

lingen av empiri skedde genom enkäter. Resultatet av studien visade att genus var av betydel-

se för de skillnader som identifierades. Flickorna uppfattade att lärarens feedback bidragit till 

bättre kompetens i ämnet samt att feedbacken bidrog till att de sökte mer kontakt och kom-

munikation med läraren, både vid framgångar och vid misslyckanden. Medan pojkarnas resul-

tat endast gav ett litet utfall kring detta. En överrensstämmande hypotes Nicaise med flera 

(2006) hade innan sin genomförda internationella studie, var att pojkar oftare svarar på frågor 

samt kritiserar sin lärare mer än vad flickor gör, den här hypotesen styrktes av undersökning-

ens utfall. Den feedback som den här studien bygger på är typer som beröm, rätt kompetens 

och korrigering av beteende (Nicaise med flera, 2006). En annan studie gjord av Duffy, War-

ren och Walsh (2001) som också berör feedback kopplat till könsskillnader, visar att pojkar 

får mer uppmärksamhet än flickor, samt att pojkar får mer beröm, acceptans och frågor (Dru-

dy och UI Chatháin, 2002). I vår studie utgår vi inte från genus, utan från elevers bakgrunder. 

Däremot är det här relevant för vår studie då feedback uppfattades olika, vi vill nu ta detta 

vidare och se hur bakgrunden påverkar elevers uppfattningar om just feedback.  

Finkelstein och Fisbach (2011) skriver i sin studie om marknadsföringsekonomi berörande 

återkoppling till konsumenterna. Studien bygger på hur människor söker och svarar på den 

positiva och negativa återkopplingen de får. Oavsett vilken person det talas om är feedback 

viktigt för att kunna uppnå sina mål, för att kunna veta om vad och hur mycket engagemang 
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de måste lägga ner på utförandet för att kunna prestera. Undersökningen resulterade i att ny-

börjare behövde positiv feedback för att bli mer engagerade i de mål de vill uppnå och sökte 

mer efter den typen av feedback. De personer som har erfarenhet inom ett visst område söker 

sig efter konstruktiv feedback för att utvecklas och uppnå sina mål (Finkelstein & Fisbach, 

2011). En studie som gjorts av Lee, Keh och Magill (1993) visar även de att feedback bidrar 

till ökade resultat och prestationer. Dock menar de att feedback inte behöver vara en avgöran-

de faktor i lärandet, det hela beror på hur eleverna tar emot feedbacken och hur deras uppfatt-

ningar samt bakgrund ser ut (Lee, Keh & Magill, 1993). I vår studie skulle de personer vara 

eleverna och att alla de behöver någon form av feedback för att det ska finnas möjlighet till 

lärande. De elever som inte har tidigare idrottsliga fritidserfarenheter kan vi koppla till nybör-

jarna och de elever som utövar någon form att fysisk aktivet på fritiden kan vara relaterat till 

vår studie som de erfarna. 
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4. Teoretiskt perspektiv 
 
 
 
Kapitlet inleder med att beskriva hur författare beskriver lärandesituationer, där lärande sker i 

samspel med andra. Därefter beskriver vi varför vi valt detta lärandeperspektiv samt hur vi 

med hjälp av det ska kunna använda vår teori. Sedan beskrivs uppsatsens teoretiska utgångs-

punkt. Vi har utgått från Bourdieus teori om habitus, smak, avsmak, samt socialt kapital. I 

teoridelen presenteras först begreppet habitus, sedan smak och avsmak och slutligen socialt 

kapital. För oss handlar habitus om elevernas bakgrund, uppväxtförhållanden och föräldrars 

påverkan. Smak och avsmak innefattar elevernas intressen och inställning till ämnet. Socialt 

kapital handlar om interaktionen mellan elev och lärare, samt lärarens feedback till eleverna. 

Vi kommer även att beskriva hur vi relaterar detta till vår studie. 

   

4.1 Lärandet sker i samspel 
 
Vår undersökning utgår från och baserar sig i situationer som sker i ett lärande mellan elev 

och lärare. Lärandet grundas på att allt lärande sker i samtal, händelser, handlingar och dis-

kussioner, att vi människor utvecklas tillsammans i sociala kontexter (Jönsson, 2010). Dysthe 

(2003) menar att det finns olika infallsvinklar angående lärande. Det handlar om att lärande är 

socialt, samarbetsgrundat, behövande och centralt i läroprocessen. Det är även viktigt med ett 

gemensamt deltagande för att lärandet ska kunna ske. I skolan sker lärandet i alla ämnen ge-

nom någon form av social verksamhet, där det måste och sker ett samspel mellan elev och 

lärare (Dysthe, 2003). Säljö (2011) menar att lärandet tillsammans med andra är något som 

alltid relaterar till den omgivande världens krav och möjligheter, alltså inget som bara finns i 

sig själv (Säljö, 2011). Varför vi valt att använda oss av ett lärandeperspektiv är på grund av 

att vår intresseväckande situation skedde i ett lärandetillfälle. För att kunna förstå elevers upp-

fattningar kring liknande situationer som vår intresseväckare berörande feedback, anser vi att 

den sociala kontexten är viktig för att förstå lärandet. Dock är det viktigt att poängtera att 

själva lärandekontexten i sig inte är det som studien fokuserar på, utan hur förutsättningarna 

för lärandet ser ut för eleverna gällande feedbacken de får av läraren.  

4.2 Habitus 
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Habitusbegreppet berör den sociala kontexten, vilket både kan möjliggöra och förhindra del-

tagande för individer i olika situationer. Det som en individ har upplevt bär hen med sig samt 

att det finns inbäddat i personen (Engström, 2010). Bourdieu (1994) skriver i sin teori om 

habitus att individer formas av den miljö de lever i och bär med sig erfarenheter som påverkar 

deras sätt att tänka och värdera olika saker. Miegel och Johansson (2002) menar att individers 

handlingar beror på deras bakgrund, då de menar att personers erfarenheter styr kognitiva 

mönster hos människor genom hur individer uppfattar, förstår och värderar i det samhälle de 

befinner sig i (Miegel & Johansson, 2002). Det här är även något Engström (2010) skriver om 

då han benämner habitus som ett system i kroppen och sinnet som skapar vanor som påverkar 

hur individer handlar och så vidare. Larsson och Fagrell (2010) menar att begreppet habitus 

utvecklas under livets gång och påverkar sättet vi människor tänker och hur våra känslor blir i 

olika situationer. Erfarenheterna en person bär med sig avgör i äldre åldrar hur personers tän-

kande och kännande blir i olika situationer. Varje individ har ett unikt habitus, dock finns det 

alltid med drag av den sociala kontext som personer växt upp i (Larsson och Fagrell, 2010, 

Engström, 2010). Engström (2010) belyser också att individer har unika habitus. Habitus är 

inte något som individer lätt gör sig av med, utan det är en djup känsla för vad varje individ 

känner är rimligt och passande i olika situationer exempelvis i form av åsikter. Om individer 

blir medvetna om sina erfarenheter och den situation de befinner sig i kan individer få förut-

sättningar för att kunna förändra och reflektera över sitt beteende (Engström, 2010).  

 

Engström (2010 s. 42-43) har citerat Bourdieu då han skriver om habitus på följande sätt: 

 

The habitus is necessity internalized and converted into a disposition that gen-

erates meaningful practices and meaning-given perceptions; it is a general, 

transposable disposition which carries out a systematic, universal application – 

beyond the limits of what has been directly learnt – of the necessity inherent in 

the learning conditions.   

 

Vi förhåller oss till det här begreppet för att kunna förstå hur eleverna uppfattar feedbacken 

från läraren. Därför är vi i förlängningen intresserade av hur eleverna uppfattar att deras id-

rottsliga erfarenheter påverkar elevernas inställning till ämnet och den relation de utvecklar 

till aktuell lärare.   
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4.3 Habitus - smak och avsmak 
 
Habitus är en bakomliggande faktor för individers smak och påverkar oss omedvetet (Eng-

ström, 2010). Larsson och Fagrell (2010) hävdar att erfarenheter som individer bär med sig 

redan i ung ålder har en stor roll i avgörandet för vilken livsstil, smak och avsmak som väljs 

att leva, det vill säga vilka kläder det väljer att bära, vilka fritidsintressen de får och vilken 

idrott de utövar (Larsson & Fagrell, 2010). Det här är även något som Miegel och Johansson 

(2002) skriver om att erfarenheter påverkar hur människans kroppshållning blir, vilken kläd-

stil en person har och vilket idrottsintresse den får. Larsson och Fagrell (2010) anser att per-

soner från samma område utvecklar liknande habitus med varandra, vilket gör att personerna 

oftast delar samma åsikt om vad de tycker om respektive mindre om, vilket medför samhörig-

het dem emellan. Erfarenheterna bidrar till att personer får smak för saker och ting medan 

andra får avsmak (Larsson & Fagrell, 2010). Vi förhåller oss till smak och avsmak för att ta 

reda på elevers uppfattningar till deras inställning till ämnet idrott och hälsa.  

 

4.4 Habitus - socialt kapital  
 
Bourdieu (1994) menar att strukturer och identiteter skapas genom det ”sociala rummet” och 

”livsstilarnas rum”. Enligt Larsson och Fagrells (2010) tolkning av Bourdieu menar de att 

individer känner samhörighet mellan varandra, men ofta reflekterar vi inte över detta. Om 

människor inte skulle träffas i sociala sammanhang skulle identiteter inte skapas. Bourdieu 

(1994) menar att det finns olika kapital exempelvis socialt kapital. Sammanhanget avgör soci-

alt kapital och av sociala grupper om vad som anses vara värdefullt och vad som värdesätts 

högt. Det här är även något som Larsson och Fagrell (2010) tolkar Bourdieu som att männi-

skor har tillgångar och nackdelar i olika sociala sammanhang beroende på faktorer så som 

pengar, utbildning och annat materiellt. Beroende på vilket sammanhang individer befinner 

sig i kan personens sociala kapital variera beroende på om det värdesätts högt av andra eller 

inte (Larsson & Fagrell, 2010). Det sociala kapitalet blir endast ett kapital i form av en till-

gång om det igenkänns och värderas av andra. Individer värderas olika i olika kontexter (Eng-

ström, 2010). Vi förhåller oss till socialt kapital för att se om elevernas sociala kapital har 

betydelse för relationen mellan elev och lärare.  
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5. Metod 
 
 
 
Metodavsnittet presenterar hur vi i vår studie har anpassat oss och gått tillväga för att kunna 

genomföra och få kvalité i resultatet. Inledningsvis presenteras val av metod, sedan begreppen 

tillförlitlighet och urval. Efter det presenteras hur studiens genomförande gått till, och slutli-

gen forskningsetik.  

5.1 Kvalitativ metod 
 

Metoden vi valde att använda i den här studien samt vid insamlingen av empiri är en forsk-

ningsmetod som lägger stort fokus på ord. Hur de utfrågade ser på saker och ting, hur de upp-

lever sin sociala tillvaro när insamling av empiri sker, alltså en kvalitativ metod (Bryman, 

2011). Vi har valt kvalitativ metod då vi anser att den här formen var fördelaktig i vårt ge-

nomförande av studien, just med tanke på att vi ville intervjua en liten grupp av elever. Vi 

ville i vår undersökning ta reda på erfarenheter och uppfattningar, alltså gå in på djupet av 

deras svar, vilket vi anser oss inte få fram med en kvantitativ metod. För att vi skulle få en 

helhetsbild av elevernas uppfattningar samt för att de skulle kunna besvara våra frågeställ-

ningar till den här studien fick eleverna svara så fritt som möjligt på våra frågor, detta var 

något som vi tänkte på när vi valde kvalitativ metod. Bryman (2010) skriver om detta, att kva-

litativ metod är en form där de intervjuade ges mer frihet. Den största fördelen med kvalitativ 

metod är att de som intervjuas besvarar frågorna mer noggrant och bortfallet blir oftast inte 

lika påtagligt som i en kvantitativ metod (Bryman, 2011). De elever som vi intervjuade kunde 

lättsamt framföra sina uppfattningar berörande frågorna med sina egna ord vid genomförandet 

av intervjuerna. Något som också är fördelaktigt med den här typen av metod, är att insam-

lingen av empiri inte är lika krävande som i kvantitativ metod, däremot tar det längre tid att 

analysera svaren efteråt (Bryman, 2011).   

 

Kvalitativ forskning ses ofta som tolkningsinriktad, vilket betyder att de personer som gör 

undersökningen ska försöka sätta sig in i de berörda individernas situationer. Det här kan 

dock medföra en risk då de som intervjuar antar, tolkar och tror sig förstå individernas situa-

tioner och upplevelser, vilket kanske inte alls stämmer i egentlig mening (Bryman, 2011). Det 

här är något Carlsson (2007) belyser, att det är viktigt att de som intervjuar är känslomässigt 

neutrala i sin undersökning för att deras tyckande inte ska genomsyra och förändra forskning-
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en som gjorts på ett felaktigt sätt (Carlsson, 2007). Det här var något som vi uppmärksammat 

under vår första intervju. Vi upptäckte att det var stor risk att tolka eleverna och missförstå 

dem, därför drog vi ner på tempot och använde oss av fler följdfrågor för att vara säkra på hur 

de menade.  

 

5.2 Intervju som metod 
 

Innan intervjuerna genomfördes skapade vi frågor som skulle vara grunden till våra intervju-

er. De här frågorna var endast en bas för oss att förhålla oss till som utvecklades vidare i varje 

intervju, vilket bidrog till att ingen intervju var den andra lik. Den här intervjuformen kallas 

semistrukturerad intervju och innebär just att intervjupersonerna har utformat ett frågeschema 

där ordningsföljden av frågorna kan variera beroende på vilka svar som framkommer (Bry-

man, 2011; Gratton & Jones, 2010). Vi valde den här formen av intervju för att vara säkra på 

att vi hade något relevant att säga men även för att har möjligheten till att utveckla intressanta 

svar som informanterna gett oss. Bryman (2011) påpekar att fokus ska ligga på respondenten 

under intervjuerna, så de som intervjuar inte begränsar de svar som framkommer. Kommuni-

kationen blir mer lättsam och förståelig med en semistrukturerad intervjuform mellan respon-

denterna och de som intervjuar. Respondenterna får möjligheter till att reflektera över frågan 

och där med att besvara den på ett rättvist sätt (Bryman, 2011). De som intervjuar får ett enk-

lare förhållningsätt till att förstå sammanhanget (Lantz, 2007). Detta har vi i vår undersökning 

strävat efter för att få ett resultat som fångar komplexiteten i hur elevers bakgrunder påverkar 

deras uppfattningar av lärarens feedback i samtalet. Vi har även valt att använda oss av an-

teckningar och ljudinspelningar för att vara säkra på att vi tar del av all information respon-

denten förmedlar till oss i intervjun, vilket är något Lantz (2007) menar ska kombineras, samt 

att försäkra oss om att information skrivs ner ifall tekniken inte fungerar. Detta är även något 

Bryman (2011) skriver om, han menar att respondenterna ofta fortsätter att dela med sig av 

intressant information till undersökningen när bandspelaren stängts av och därför är det vik-

tigt att kunna och vara beredd på att anteckna det som sägs. Inspelningen hjälper oss att för-

bättra vårt minne. Dessutom blir det lättare att analysera informationen efteråt när uppspel-

ning sker, samt att svaren går att lyssna på ett flertal gånger, då de som intervjuar ofta vill veta 

hur budskapet förmedlas av respondenterna. Inspelningen kan vara användbar när någon sät-

ter sig emot den information som framkommit och förmedla de vidare till dem som inte tror 

på vårt resultat (Bryman 2011).  
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Vi har valt att transkribera våra intervjuer för att underlätta analysen om hur eleverna uttryck-

er sig, där läsaren skall få all information av intervjun så att inget döljs. Transkriberingen 

medför även att annan forskning kan appliceras på våra intervjuresultat (Bryman 2011). Vi 

har valt att transkribera det som är relevant till vår undersökning med anledning av att göra 

vårt resultat och vår analys lättförståeligt och tydligt för andra, där det enbart är fokus på vår 

studie.  

 

5.3 Tillförlitlighet 
 

Innan vi intervjuade eleverna valde vi att göra en testintervju med en person för att se om våra 

frågor besvarades och var tillförlitliga till vårt syfte med studien. När vi intervjuade våra ele-

ver på riktigt uppmärksammade vi ändå problemet att det var lätt att sväva iväg från det syfte 

vi hade med frågorna. I och med det här ställde vi fler följdfrågor för att få bekräftat vad per-

sonerna menade samt att vi ändrade ordningen på de frågor som vi strukturerat upp (Bryman, 

2011).   

5.4 Urval 
 

I vår undersökning har vi valt att undersöka ur ett elevperspektiv för att undersöka hur elevers 

bakgrunder påverkar deras uppfattningar av lärarens feedback i samtalet. Vi har gjort ett urval 

i valet att undersöka gymnasieelever på grund av att vår studie är relaterad till ämnesplanen i 

GY11. Gymnasieskolan som vi besökt är en skola med variation av studieförberedande in-

riktningar. Intervjuerna skedde under en obligatorisk idrottslektion och i skolans cafeteria. Vi 

hade förhoppningar om att både intervjua elever med idrottsliga erfarenheter, elever som haft 

erfarenheter inom idrotten men som inte längre har det samt de elever som inte utövat någon 

fysisk aktivitet på fritiden. Vi har valt att genomföra våra intervjuer i en stad i södra Sverige 

och våra respondenter är endast valda utefter kriterierna att de ska gå på gymnasiet samt läsa 

ämnet idrott och hälsa.  

5.5 Genomförandet  
 

Då syfte och frågeställningar stod klart för oss, samlades kunskaper inom vårt undersöknings-

område in, vilket medförde att vi fick en god kompetens om hur genomförandet skulle gå till-

väga. Vi bestämde oss tidigt att rikta in oss på målgruppen gymnasieelever eftersom vår stu-
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die är relaterad till GY11. Vi har även tidigt tagit till oss kunskaper om etiska aspekter för att 

inte inkräkta på människors integritet. Vi formade intervjufrågor som var lämpliga för att få 

fram ett resultat av vår studie. Frågorna delades in i teman för att få struktur i intervjun. Vi 

valde att ha en testintervju för att vara säkra på att våra frågor skulle besvara vårt syfte i vår 

studie. Vi intervjuade nio gymnasielever från olika klasser som går under GY11. Eleverna 

intervjuades antingen enskilt, i par eller i grupp, utfallet av detta berodde på eleverna själva. 

Vissa elever ville komma själva, medan andra ville samtala tillsammans med någon annan. Vi 

informerade om de etiska aspekterna för eleverna innan intervjuerna samt bad om tillåtelse att 

spela in intervjun. Intervjuerna genomfördes under lektionstid men också i caféterian och tog 

cirka tjugo minuter vardera. Intervjusituationerna såg olika ut med anledning till att vi genom-

förde intervjuerna i två olika miljöer. En intervju vi gjorde var under en idrott och hälsa lek-

tion. Den här intervjun uppfattade vi som lyckad då vi och respondenten satt avskiljt från öv-

riga deltagare. Vi satt i lugn och ro och samtalet flöt på bra. Vid de intervjuer som vi gjorde 

när vi befann oss i skolans cafeteria uppfattade vi som något mer ”stökig” då det var ett surr i 

bakgrunden. De här intervjuerna gjordes i grupper om cirka 3-4 personer vilket ändå bidrog 

till att samtalet flöt på bra då respondenterna började diskutera med varandra och den något 

mer ”otrygga” miljön förbisågs. De svar vi fått transkriberades för att sedan genomgå en ana-

lys. Vi använde oss av tematisk analys som innebar att vi tematiserade våra svar vi fått av 

intervjuerna, vilket skapade struktur och mönster i vårt arbete (Bryman, 2009). Vi fann teman 

från svaren som hjälpte oss att analysera vårt arbete för att få fram ett resultat av studien vi 

gjort, vilket presenteras och diskuteras i nästa kapitel. 

5.6 Forskningsetik 
 
Innan vi genomförde intervjuerna var vi noga med att fundera och ta till oss kunskap om etik 

och moral för att vara säkra på att vi skulle handla rätt utifrån de föreställningar som finns i 

olika situationer som kan uppstå i studiens intervjumoment. Vi var även noga med att ta reda 

på åldern på de vi intervjuade. Detta gjorde vi med tanke på att situationen och intervjun skul-

le flyta på så bra som möjligt. Det ovan handlar om etik, vilket är något Carlsson (2007) skri-

ver om, vilket vi bör utgå från i vår studie, då den är en empirisk undersökning. Detta innebär 

att vi som intervjuare bör handla eftertänksamt. Carlsson (2007) menar att begreppet etik och 

moral styrker vad som är rätt och fel i olika situationer.  

 

Carlsson (2007) menar att det är viktigt att fundera kring etiken i forskningssammanhang för 

att inte utsätta andra människor för skada. Det finns olika etiska principer inom forskningseti-
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ken som ska uppfyllas och som vi har förhållit oss till (Bryman, 2011). Carlsson (2007) menar 

att i sitt handlande ska de som intervjuar vara noggranna, mottagliga, eftertänksamma och 

ärliga i sin undersökning, för att studien ska bli sannenlig och inte förfalskas. Vi tog allvarligt 

på det här just för att inte utsätta andra människor för skada, därför valde vi dels att ta till oss 

kunskap inom etik, diskutera vår studie samt genomförandet med vår handledare innan inter-

vjuerna genomfördes (Bryman, 2011). Det här gjorde vi för att vi skulle vara säkra på att vi 

skulle handla rätt under intervjusituationerna. Vi kände under intervjuerna att vi var bekväma 

i situationerna av kunskapen att veta hur vi handlar etiskt rätt. Innan vi började med intervju-

erna informerade vi varje elev om de etiska aspekterna; varför vi valt att göra denna intervju 

och dess syfte, att det är frivilligt att delta, att deltagarna har möjlighet att avbryta intervjun 

när som helst, anonymiteten som råder (Bryman, 2011). Det vill säga att vi inte kommer sam-

la in några namn eller nämna vilken skola vi varit på. Innan intervjun startade bad vi om lov 

att få spela in och anteckna. Vi informerade och frågade även om deltagarna var minderåriga 

och i så fall var vi tvungna att få ett godkännande från deras vårdnadshavare, men så var inte 

fallet (Bryman, 2011). Vi meddelade även att informationen som vi tog del av enbart kommer 

användas i vårt forskningssammanhang (Bryman, 2011). Dessa saker är något som Veten-

skapsrådet (2013) skriver fram som huvudkrav inom forskningsetiska principer, de fyra kra-

ven som måste ta hänsyn till är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

 

För att inte hänga ut eller skada lärare i vår studie har vi även talat och informerat den läraren 

som vi haft kontakt med om arbetets syfte och upplägg. Efter våra första intervjuer behövde vi 

fler informanter att tala med. Vi fick då tillstånd av ledningen på skolan att nästa dag besöka 

cafeterian för att intervjua ytterligare elever. Vi valde att inte fokusera på att ta reda på vilka 

lärare som eleverna hade, dels på grund av att det inte är relevant för vår studie samt med tan-

ke på de etiska aspekterna (Bryman, 2011).   
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6. Resultat och analys 
 
 
 
Vi har tematiserat in resultatet och analysen i fyra delar, vilka är; individers bakgrund, 

individers inställning till ämnet, relationens betydelse samt feedback. I varje tema pre-

senteras först resultatet och sedan en analys av det. För att göra resultatet och analysen 

mer tydligt presenteras inledningsvis ett sammanfattande tema kring elevernas bak-

grund. Därefter presenteras varje tema utefter elevernas olika bakgrunder. 

 

6.1 Individers bakgrund 
 
Vi valde att ta reda på vilka elevers idrottsliga erfarenheter var för att sedan gå vidare 

med att se om det har någon betydelse för elevernas inställning till ämnet, relationens 

betydelse samt hur det i sin tur påverkar lärarens feedback till eleverna i samtalet. Vi 

valde därför frågor som berörde tidigare idrottsliga fritidsbakgrunder. Resultatet visade 

att många elever hade en bakgrund med många idrottsliga erfarenheter, samt utövar 

fysisk aktivitet även idag. Andra elever av de intervjuade hade till viss del idrottslig 

bakgrund men ansåg sig inte vara aktiva och som i dagsläget enbart tränar någon gång i 

veckan. Det fanns också ett fåtal som inte hade någon idrottslig bakgrund alls och som 

inte heller tränar idag. Eleverna beskrev att innebörden av att vara fysiskt aktiv är olika. 

Det kan vara ett spann mellan en till åtta gånger i veckan. Eleverna uppfattade att upp-

växtområdet och deras föräldrar spelade stor roll när de var små om hur fysiskt aktiva 

de skulle bli. Den fysiska aktivitet de började med hade påverkats av vad utbudet var i 

området och vilka materiella tillgångar det fanns. Det kunde variera från kommun till 

kommun, men det gemensamma var att de flesta utövade samma fysiska aktivitet som 

tillhörde samma kommun. Dock svarade inte alla elever att området påverkade val av 

fysisk aktivitet, det fanns även dem som beskrev att de gick sin egen väg. 

 

6.2  Individers inställning till ämnet  
 

För att få förståelse för hur elevernas bakgrunder har betydelse kring elevernas uppfatt-

ningar om sin inställning till ämnet idrott och hälsa, frågade vi hur eleverna uppfattar 

undervisningen. Resultatet vi fick fram visade att flera av respondenterna hade inställ-



 

25 

ningen att idrott och hälsa ämnet är roligt, hälsosamt, socialt och att de ser ämnet som 

både praktiskt och teoretiskt. Ett av de citat som förekommit i våra intervjuer var: 

 

För mig handlar idrott om att ha roligt, kunna gå ner i vikt ja för att bli 

snyggare haha […] Sen hänger jag ju mest med min kompis XX på gym-

met, ja vi gör väl allt tillsammans […] Vi har ju en del teoretiskt också 

och sådant man sitter och diskuterar och lär sig en del av det rätt bra fak-

tiskt, man får en helhetsbild typ. 

 

Det framkom även att vissa av eleverna såg undervisningen i idrott och hälsa som ett 

onödigt ämne, detta togs i uttryck: 

 

Jag tycker att idrott är i skolan att ha praktiskt, att träna i skolan liksom. 

Jag tycker det är tråkigt med teori, därför är jag inte på så många lektio-

ner för jag vill inte ha teori, fast jag tränar ju inte på fritiden heller, jag 

menar de är onödigt, a om ni förstår vad jag menar. 

 

De citat vi valt ut i vårt resultat kring inställning till ämnet handlar först om att en elev 

som tränar någon gång i veckan och gjort det under sin uppväxt. Den här eleven anser 

att idrott och hälsa ämnet är roligt, men främsta anledningen till att eleven är med och är 

relativt aktiv under lektionerna är för att eleven vill lära sig saker om fysisk aktivitet 

samt för att gå ner i vikt. Det andra citatet är från en elev som inte varit aktiv under sin 

uppväxt och har andra intressen än idrottsliga. Den här personen uttrycker sin inställ-

ning till ämnet genom att säga att hen saknar intresse för att lära sig. Personen har en 

negativ inställning till ämnet och prioriterar inte heller träning eller förståelse av den på 

fritiden.  

 

Då vi analyserat vårt resultat kunde vi se att de elever som svarat att undervisningen 

uppfattades som positiv har att göra med vilken bakgrund de hade. Många elever som 

var positiva till ämnet idrott och hälsa har under sin uppväxt utövat fysiskt aktivitet cir-

ka en till sju gånger i veckan på fritiden. Även det uppväxtområde som eleverna växt 

upp i har påverkat deras val av aktivitet. Föräldrarna är en annan aspekt som lyfts av 

respondenterna som bidrar till vilka idrottsaktiviteter eleverna valt att sysselsätta sig 

med, exempelvis på så sätt att deras föräldrar utfört samma aktivitet. Vi såg även att de 
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elever som inte utövat och inte heller idag utövar någon fysisk aktivitet, ser negativt på 

ämnet idrott och hälsa. Vi har kunnat se att de här elevernas föräldrar inte har varit eller 

inte heller idag är fysiskt aktiva. Däremot påverkades inte alla elever av uppväxtområ-

det då några av dem gick sin egen väg. Exempelvis uttryckte sig en elev följande;  

 

Det var ju så det var i mitt område med att alla spela fotboll men jag spela 

inte fotboll hehe, men alla heja ju på XX, de var ju det som var viktigt för 

andra. Men jag gillade att sjunga istället.   

 

För att analysera detta utifrån teorin om habitus gällande smak och avsmak har vi sett 

utifrån det Bourdieu (1994) kallar ”sociala rummet”. Det innebär att den sociala kontex-

ten eleven är uppväxt i och befunnit sig i påverkar elevens smak och intresse, alltså ele-

vernas inställningar till ämnet. Eleverna ovan hade i detta fall antingen en positiv eller 

en negativ syn. Vilket tydligt kan relateras till uppväxtförhållanden, då Bourdieus teori 

som Miegel och Johansson (2002) talar om, är att en persons kognitiva mönster skapats 

under uppväxten och styr människor hur de väljer att värdera och se på saker, vilka in-

tressen som skapas. Larsson (2009) har gjort en studie och funnit att uppväxtområdet 

har påverkan på människors intressen, alltså liknande resultat som våra. Dock har vi sett 

att det fanns fall i vår studie då uppväxtförhållandena inte är avgörande för hur elever 

ser på ämnet, exempelvis i citatet ovan.  

 

I detta kapitel har vi uppmärksammat att klassperspektivet även hade varit ett intressant 

område att undersöka, exempelvis möjligheter till hur aktiv en person kan vara. Vi 

kommer inte gå in djupare på det här just nu utan vi för resonemang kring detta i dis-

kussionskapitlet.    

6.3. Relationens betydelse 
 

För att ta reda på vilken relation eleverna uppfattar att de har med läraren, frågade vi eleverna 

hur de uppfattade läraren. Frågan har uppkommit för att vi ville veta om elevernas bakgrunder 

har betydelse för elevernas uppfattningar om deras relation till läraren för att sedan kunna 

förstå om de påverkar lärarens feedback till eleverna i samtalet. Resultatet visade sig vara 

olika. Eleverna nämnde att de uppfattar att läraren är som en opartisk vän, endast som en lära-

re och som en person som eleverna kan prata med - liknande en psykolog. Resultaten visade 
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även att det är fördelaktigt att bete sig på ett sådant sätt att läraren uppskattar dem för att få en 

bra relation, exempelvis som att ha samma intresse som läraren och inställning till ämnet. 

Nedan uttrycks ett av de citat där en elev ser positivt på ämnet och anser att den har en god 

relation tillsammans med läraren;  

 

Lite mer än lärare och elev och så, i korridoren så kan man ju liksom retas lite, 

så det är ju inte liksom bara hej liksom, men det är ju för att vi har den här trä-

ningslära-lektionen som vi kommit närmre varandra, inte på det sättet, men ni 

förstår. Så att det blir liksom som han tar bilen precis överallt, han går inget 

liksom, så då kan man ju liksom jaha tog du bilen nu liksom så, så lite, vänner 

är det ju så men det är ju inte så att man hänger med honom på lunchen liksom. 

Alltså jag skulle kunna säga att läraren är liksom som en opartisk vän, det finns 

ju liksom en gräns men man kan ju fortfarande skämta men kanske inte säga, du 

ska vi dra iväg och spela fotboll ikväll haha […] sen har jag liksom precis fått 

min lärare som tränare också men eftersom jag har han på fritiden med så kan 

jag liksom klaga på honom lite mer än vad andra kan så utan att det gör något 

haha.  

 

Det fanns även de elever som ser mindre positivt på ämnet och menar att de inte har någon 

annan relation än en elev och lärarrelation, detta kommer i uttryck nedan. 

 

Alltså jag gör ju mitt bästa på lektionerna men det är väl inte så att han hälsar 

på mig i korridoren fast det kan ju också vara för att jag inte gör det. Vi rök 

ihop förra terminen eller när det nu var för jag tyckte det var tråkigt och sket i 

att diskutera men det har väl blivit lite bättre nu i alla fall. 

 

Det första citatet som vi valt att ta med och analysera handlar om en person som uppfat-

tar relationen till läraren som något mer än en elev och lärarrelation. Eleven kan skämta 

med läraren samt prata med läraren om något annat än bara skolan, då eleven även har 

sin lärare som tränare på fritiden. Eleven beskriver att det i deras relation ändå finns en 

viss distans och menar att läraren är en neutral vän som inte får komma för nära inpå 

eleven. Vi kan konstatera att de har en god relation. Det andra citatet som vi valt att 

analysera förklarar en relation där eleven uppfattar läraren som enbart en lärare. Eleven 

uttrycker i princip att relationen enbart finns för att undvika fler konflikter.   
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Då vi analyserat resultatet om elevers bakgrund och inställning relaterat till hur elever 

uppfattar relationen de har med läraren, kan vi se skillnader beroende på elevernas in-

ställning till ämnet samt hur aktiva eleverna är. De elever som har en god kontakt med 

läraren är främst de elever som ser positivt till ämnet och vuxit upp i ett område som 

gjort att de har utövat och utövar fysisk aktivitet idag. Vi kan även se att de elever som 

ser mindre positivt på ämnet och som inte är fysiskt aktiva på sin fritid är de elever som 

uppfattar relationen till sin lärare enbart som en elev och lärarrelation.  

 

För att analysera de citat som vi fått av eleverna utifrån deras uppfattningar om deras 

relation till läraren använder vi oss av Bourdieus teori om socialt kapital. I det första 

citatet ser vi att eleven och läraren utvecklat och delat samma intresse under en tid, att 

de umgås även på fritiden, vi anser att det stärkt deras relation. Sett ur vårt teoretiska 

perspektiv och vad Larsson och Fagrell (2010) menar om socialt kapital har eleven och 

läraren i detta fall funnit en samhörighet. Larsson och Fagrell förklarar att den här sam-

hörigheten beror på att personer har likasinnade erfarenheter samt socialt kapital. Kopp-

lat till socialt kapital menar Engström (2010) att miljön påverkar individers förhåll-

ningssätt till situationen. Med det här i tankarna kan vi förstå att de elever som är fysiskt 

aktiva och har ett habitus som kommer från idrottsliga sammanhang kan inge en trygg-

het i relationen.  

 

Vi kopplar även det andra citatet med relation till den här teorin om socialt kapital. I det 

fallet har vi funnit att det finns en brist mellan parterna då de här personerna inte har 

likasinnade erfarenheter och intressen. Den här eleven känner inte igen sig i kontexten 

och även här påverkar individens förhållningsätt till ämnet idrott och hälsa. Vilket gör 

att relationen elev och lärare inte blir lika trygg (Engström, 2010). Hade vi analyserat ett 

annat undervisningsämne där personen i detta fall känt mer inspiration och uppskattning 

till undervisningen, alltså känt sig mer bekväm i den här miljön, hade förmodligen kon-

takten och relationen dem emellan blivit mer lättsam. Kanske hade deras relation blivit 

något mer än bara en elev och lärarrelation. Kopplat till vår teori ses sammanhanget 

som en viktig och avgörande roll för vilket socialt kapital som värdesätts (Bourdieu, 

1994), och som i sin tur påverkar relationen (Larsson & Fagrell 2010). Vi kan konstate-

ra att relationen påverkas av exempelvis känslan av samhörighet. För att ytterligare ana-

lysera det här utifrån vår teori med hjälp av vad Larsson och Fagrell (2010) skriver om 
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socialt kapital, menar de att det sociala kapitalet skapar tillgångar och nackdelar bero-

ende på hur situationen ser ut. Med detta kan vi se att de elever som har en god relation 

till läraren kan också få en tillgång och fördel i undervisningen, på samma sätt kan de 

elever som inte har lika bra relation uppfatta att de får sämre förutsättningar. Liknande 

resultat har framkommit i tidigare forskningskapitlet då i Lee och Solmons (1992) stu-

die. Även Londos (2010) har yttrat sig kring detta område, det vill säga att samhörighet 

skapas då individer delar intressen och tidigare erfarenheter.  

6.4 Feedback  
 

För att kunna ta reda på om elevernas bakgrund har betydelse för hur eleverna uppfattar lära-

rens feedback i samtalet frågade vi eleverna om hur de uppfattar att feedback förekommer i 

undervisningen. De resultat vi fått av den här frågan visade att feedbacken ofta förekommer 

då de diskuterar kunskapskraven med läraren, både individuellt eller i grupp. Eleverna påtalar 

även att feedbacken kan förekomma närsomhelst under lektionen exempelvis då de sagt nå-

gonting klokt. Många av de elever som intervjuats anser att de får mestadels positiv feedback 

medan några andra elever ansåg att de ofta fick negativ feedback. Citatet nedan uttrycker en 

elevs uppfattning om att läraren ger positiv feedback:   

 

Det finns alltid hjälp att få i olika situationer, för på den här skolan är det ju så 

att lärare hjälper en att uppnå de betyg man vill ha även om det är kämpigt, de 

säger att jag typ ska utveckla detta och hur tänkte du här?! Han vill att vi ska 

bli bättre även om vi kan saker då ger han tips hur vi blir det, de gillar jag.  

 

Citatet nedan uttrycker en elev som uppfattar feedbacken negativt: 

 

Hmm.. vet inte riktigt, han brukar säga bra jobbat för att jag sa en grej typ eller 

så men det känns lite som att han bara ser det som jag gör dåligt egentligen, 

men de är väl bra att veta de med antar jag. Det känns som att vissa får mer 

feedback än andra, typ min kompis XX, vet inte varför men det känns som om 

läraren gillar han mer. 

 

I det första citatet vi valt ut menar eleven att läraren alltid är tillgänglig för att alla elever ska 

kunna få stöttning, det spelar ingen roll om eleverna besitter kunskaper i ämnet eller inte. Lä-
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raren finns där oavsett vilken hjälp de behöver. För att analysera hur eleven uttrycker sig i den 

här frågan menar vi att eleven utgår från att alla får den feedback som de behöver då den här 

eleven själv anser sig få det. Med den här insikten har vi uppmärksammat att eleverna inte är 

medvetna om att det förekommer olika feedback, att feedbacken varierar beroende på vilken 

elev läraren inriktar sig mot. Den andra personen däremot uppfattar lärarens feedback mer 

negativ då eleven menar att läraren enbart uppmärksammade elevens misstag och gav andra 

mer positiv feedback.  

 

Enligt Jönsson (2010)  kommer lärandet från bland annat samtalet mellan individer, vilket i 

dessa citat handlar om elevers uppfattningar av lärarens feedback. Då vi analyserat resultatet 

hur elever uppfattar feedbacken i samtalet kan vi se att elever som har en positiv inställning 

till ämnet och en god relation till läraren är de elever som uppfattar feedbacken konstruktiv 

och positiv. De här eleverna uppfattar att läraren hjälper dem att uppnå målen. De uppfattar 

inte den konstruktiva kritiken negativ. Eleverna skulle kunna få stor möjlighet till lärande då 

Dysthe (2003) menar att lärande är socialt och samarbetsgrundat. Eleverna får då möjlighet att 

utvecklas tillsammans med sin lärare i den feedback som de uppfattar som positiv och kon-

struktiv (Säljö, 2011). Finkelstein och Fisbach (2011) studie visar ett liknande resultat som 

vårt, att de som har intresse inom ett område och erfarenheter av kontexten söker sig till kon-

struktiv kritik för att utvecklas ytterligare. Vi kunde även se utifrån vårt resultat att de elever 

som utövar fysisk aktivitet någon gång i veckan uppfattar feedbacken både som konstruktiv, 

positiv men också ibland som negativ. Feedbacken eleverna får uppfattas av dem oftast som 

konstruktiv och positiv, men när de får för mycket feedback uppfattar eleverna den som tjatig 

och negativ. Detta har vi tagit i uttryck då liknande kommentarer som följande citat handlar 

om:  

 

Jag vet att läraren ger mig feedbacken för att vara snäll så att jag kan utvecklas 

men ibland känner jag att det kan bli för mycket så då blir det bara jobbigt och 

jag tänker typ åh nej är jag så dålig. 

 

Eleven som uttryckt ovanstående citat kan oftast få möjlighet till lärandeutveckling. men när 

eleven uppfattar feedbacken som tjatig, kan lärandet enligt oss begränsas eller rent ut av stop-

pas. Detta grundar vi på vad som Jönsson (2010) belyser, han menar att människor utvecklas 

tillsammans i bland annat samtal, vilket inte sker om eleven enbart uppfattar feedbacken ne-

gativ.   
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De elever som till största del uppfattar feedbacken negativ var de elever som inte var lika 

vana vid idrott och hälsa ämnets miljö, exempelvis eleven i det andra citatet. De såg ämnet 

som minde positivt och hade förmodligen inte fått någon samhörighet med läraren. Då den 

här eleven uppfattade feedback som negativ minskar chansen till lärande i den här läroproces-

sen, eleven och läraren arbetar inte gemensamt, vilket bör göras för att lärandet ska kunna ske 

(Dysthe, 2003).  
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7. Diskussion 
 
 
 
I kapitlet berörande diskussion har vi summerat vårt resultat och vår analys samt kopplat det 

till tidigare forskning. I det här kapitlet besvaras även studiens syfte.  

 

Då allt lärande sker i sociala kontexter så som i samtal och diskussioner (Jönsson, 2010) samt 

att Nordzells (2007) studie konstaterar att dagens samhälle lagt mer fokus på samtalet, bör en 

fungerande interaktion mellan elev och lärare vara högt prioriterat i skolans värld. Relaterat 

till GY11 och dess kunskapskrav berörande samtalet mellan elev och lärare kan vi med vår 

analys av resultatet se att elevers bakgrund, inställning till ämnet och relationen till läraren har 

stor påverkan på hur elever uppfattar lärarens feedback i samtalet. I alla fall i vår kvalitativa 

studie.  

 

Det vi kan se utifrån vårt resultat och analys är att elevernas beskrivningar av deras uppväxt-

förhållanden påverkar inställningen till ämnet samt hur fysiskt aktiv eleven blir. En liknande 

studie som Larsson (2009) gjort visar att positiva upplevelser av tidigare idrottsprestationer 

inger en positiv syn på ämnet idrott och hälsa. Bakgrunden avgör alltså hur relationen till lära-

ren ser ut. Ju mer likasinnat habitus eleven och läraren har desto mer samhörighet skapas, 

liknande resultat har Londos (2010) fått. Samhörigheten påverkar förmågan att förstå var-

andra och därmed är det lättare att förstå den andra individen i den feedback som förmedlas. 

Ju lättare eleven förstår läraren desto större chans är det för ökat lärande (Londos, 2010). 

Dock finns vissa undantag, då vi fått ett fåtal kommentarer från respondenterna som inte 

stämmer överens med detta. För att problematisera och ifrågasätta det som vi fått fram angå-

ende samhörighet elev och lärare emellan, vilket även Londos (2010) studie påpekar, menar 

vi att elever som endast har en elev och lärarrelation istället kan skapa en distans dem emel-

lan. Det här är något som vi inte har kunnat svara på men som också har betydelse för elevers 

uppfattningar om feedback. Dock vill vi poängtera att bara för att eleverna har något mer än 

en elev och lärarrelation behöver det inte betyda att de har kunskapsmässiga fördelar, då vi 

inte har undersökt detta i vår studie.  
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Då vi konstaterat utifrån våra intervjuer att bakgrund, inställning, relationen och feedbacken 

har en avgörande roll för hur elever kan ta till sig lärandet, är det viktigt att koppla detta till 

kunskapskraven i GY11, då den som sagt betonar samspelet mellan elev och läraren i samtal 

och diskussion (Skolverket, 2011). Med tanke på att eleverna omedvetet behandlas olika ska-

pas en osynlig orättvisa för elevernas möjlighet till att kunna utvecklas och ta till sig kunskap. 

En tanke som vi väckts av är att våra resultat visar att interaktionen mellan elev och lärare kan 

ha påverkan på lärandet, då tidigare forskning belyser att relationen mellan elev och lärare är 

en avgörande faktor för elevers framgång i ämnet (Lee & Solmon, 1992). Varje individ har 

rätt till den feedback som de behöver oavsett vilken bakgrund, inställning, samhörighet till 

läraren de har (Skolverket, 2011). Dock är det viktigt att poängtera att läroplanen betonar att 

undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2011). Vi 

har även sett i tidigare forskning att detta är svårt att uppnå då Duffy, Warren och Walshs 

(2001) och Londos (2010) studier visar att en viss målgrupp får mer uppmärksamhet än andra.  

Detta betyder inte att eleverna ska få samma feedback överlag utan feedback som hjälper dem 

att utvecklas utefter sina förutsättningar. Tidigare studier av Finkelstein och Fisbach (2011) 

visar på att individer söker efter olika feedback vilket det här kan ha att göra med.  Det vi me-

nar är att alla individer ska få möjlighet att uppfatta feedbacken likasinnat, det vill säga posi-

tivt och konstruktivt utefter sin egen förmåga. Vi menar i och med detta att den omedvetna 

interaktionen elev och lärare emellan kan ha påverkan i skolan och att samhörigheten inte ska 

spela någon roll för den feedback eleverna får. Detta är dock svårt att undgå enligt oss. Det är 

viktigt att komma ihåg att vi gjort studien utefter ett elevperspektiv och utgått utifrån elever-

nas uppfattningar i studien. Det här gör att vår studie inte tar upp lärarens syn och deras upp-

fattningar, vilket gör att vi inte kan vara säkra på att lärarens feedback ges som negativ eller 

positiv. Det här på grund av att elevernas uppfattningar inte behöver stämma överrens med 

vad läraren menar med feedbacken, då eleverna uppfattar saker och ting olika beroende på 

vilken bakgrund de har. Det här resonemanget styrker vi genom den studie Nicaise med flera 

(2006) gjort där resultatet visar att människor kan uppfatta någonting annorlunda än vad bud-

skapet egentligen är.  

 

Vi kan konstatera utifrån Bourdieus (1994) teori om habitus att de eleverna som vi intervjuat 

uppfattar situationer och i det här fallet feedbacken olika beroende på vilken uppväxt de 

kommer ifrån samt vilka erfarenheter de bär med sig. Nicaice med fleras (2006) undersökning 

visade liknande resultat som vårt, att människor uppfattar feedback olika. Deras resultat visar 
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att elevernas kompetens uppskattas högre då de är fysiskt aktiva på fritiden, dock inriktade 

deras studie in sig på skillnader mellan könen.   

 

De resultat som vi fått fram då vi framförallt har undersökt elevers uppfattningar om deras 

bakgrunder har vi även sett att detta skulle kunna studeras ur ett klassperspektiv, exempelvis 

när vi presenterade resultatet om bakgrund. Här kunde vi ha fördjupat oss i olika faktorer som 

påverkat elevers möjligheter till att utöva fysisk aktivitet så som ekonomiskt kapital. De här 

resultaten skulle säkerligen visa andra intressanta resonemang och synvinklar men även om 

detta område är intressant att studera har vi valt att avstå från det, på grund av att vi ville för-

hålla oss inom de ramar vi tänkt att studien skulle utgå ifrån från början, samt med tanke på 

de tidsramar vi haft till vårt förfogande.  

 

Med tanke på hur eleverna var indelade i intervjuerna, då de antingen intervjuades en och en, i 

par eller i grupp har vi nu i efterhand reflekterat över detta. Vi anser att det varit fördelaktigt 

att låta eleverna själva bestämma gruppindelningarna då vi uppfattade att eleverna vågade 

uttrycka sig i sina svar på ett sådant sätt att vi fått fram våra resultat.   

 

Vi har gjort olika val som har påverkat den är studien på olika sätt. Vi valde bland annat att 

genomföra intervjuerna med elever som har olika lärare. I efterhand har vi uppmärksammat 

att det hade varit intressant att undersöka och granska en klass med elever som har samma 

lärare. Vi anser att detta hade varit intressant med tanke på att samtliga elever deltagit i sam-

ma situationer, vilket gör att deras uppfattningar kommer från samma utgångsläge. Det här 

kan vara något intressant för vidare studier. 

 

Något som är viktigt att komma ihåg med vår studie är att den är väldigt begränsad då vi en-

dast undersökt en liten del i Sverige. Vi anser dock att den här studien bör utvecklas till ett 

större projekt då läroplanen GY11 fortfarande är relativt ny och då också behövligt att fram-

förallt granska kunskapskraven. Det hade även varit intressant att göra en större studie där 

lärarens perspektiv lyfts in för att se hur båda parterna resonerar i skolsituationer. Den här 

studien är även relevant för lärares förståelse av elevernas uppfattningar för att vidare utveck-

la sin yrkesprofessionalitet. Detta för att ge alla elever möjlighet till den feedback dem anser 

sig behöva. Vi själva känner att vi i vår utbildning behöver förstå elevers uppfattningar om 

den feedback läraren ger dem, för att kunna ge en så rättvis feedback som möjligt som elever-
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na inte kan missförstå. Londos (2010) påpekar tydligt i sin studie att det sociala nätverket 

mellan elev och lärare inte ska få påverka undervisningen.  
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