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Barn som tränar idrott på sin fritid för
väntas genomföra olika övningar enligt
tränarnas instruktioner. På motsvarande
sätt förväntar sig barnen någon form av
återkoppling efter övningen. I denna arti
kel presenterar jag resultatet från en stu
die av tränares återkoppling till tränande
barn under träningspass i idrotterna frii
drott, jujutsu och gymnastik. I studien
undersöks hur tränarnas återkoppling till
barnen är formulerad till innehåll och ut
tryckssätt.
I artikeln använder jag Hattie & Tim
perleys (2007) modell för återkoppling.
Modellen utgår från återkoppling till
texter skrivna av studenter i högre utbild
ning, men i en något modifierad version
är den applicerbar även på återkoppling i
idrottskontext. Ett tydligt resultat är trä
narnas strävan att ge såväl uppskattande
som utvecklande återkoppling (ett salu
togent förhållningssätt). Ett annat tydligt
resultat är att det finns stora skillnader
i hur återkopplingen formuleras – inte
minst när det gäller hur specifik den är –
och ofta formuleras återkopplingen som

nya instruktioner. En förutsättning för
en effektiv återkoppling är att tränarnas
instruktion inför övningen är tydlig samt
att återkopplingen verak vara specifik,
målinriktad och rimlig i förhållande till
de tränande barnens nuvarande förmåga.
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Inledning
Barn som tränar idrott på sin fritid förväntas genomföra olika övningar efter
tränarnas instruktioner. På samma sätt förväntar sig de tränande barnen nå
gon form av återkoppling av tränarna när de har genomfört övningarna. Att
undersöka hur denna återkoppling är formulerad till innehåll och uttrycks
sätt torde vara ytterst relevant för diskussioner om en eventuell progression
hos det tränande barnet. För att vara effektiv måste återkopplingen finnas i
en lärandekontext, och återkoppling ges i typfallet efter en instruktion och
någons försök att följa instruktionen (Hattie & Timperley 2007). Hattie &
Timperley (2007:81) definierar i sin undersökning feedback – återkoppling
– som ”information provided by an agent (e.g., teacher, peer, book, parent,
self, experience) regarding aspects of one’s performance or understanding”.
Samma definition används för begreppet ”återkoppling” i föreliggande ar
tikel, med specificeringen att återkopplingen kommer från tränare i en kon
text där barn deltar i idrottsträning.
Syftet med denna artikel är att visa vilken typ av återkoppling tränande
barn får av sina tränare när de har genomfört eller försökt genomföra en
övning. Vilka alternativ för återkoppling kan urskiljas, vad skiljer dem åt
och vilken tänkbar ”effekt” kan man föreställa sig blir resultatet av de olika
alternativen? Vad, om något, förändrar barnen i sitt utförande efter att ha fått
återkoppling? Och hur formulerar tränarna sin återkoppling till barnens nya
försök att utföra övningen?1

Bakgrund: återkoppling i teori och praktik
Instruktioner och positiv återkoppling i barnidrott
I en undersökning av tränares användning av bra som återkoppling efter att
ett tränande barn har utfört en övning visar Lundin (2016) att bra har många
olika betydelser och innebörder i olika träningssammanhang.2 Uttrycket an
vänds när en övning är väl utförd men även när ett barn inte har lyckats
utföra övningen, något Lundin (2016) menar är ett utslag av att tränarna vill
undvika att säga att något är dåligt. Hon beskriver detta förhållningssätt som
salutogent, nämligen att tränarna är generellt positiva och i sin direkta åter
1
2

Delar av undersökningen har genomförts med hjälp av forskningsanslag från Centrum
för idrottsforskning.
I den aktuella undersökningen förekommer ordet bra vid 475 tillfällen (Lundin 2016).
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koppling utgår från det som fungerar (jfr Olsson Jers 2010:157). Men paral
lellt med detta salutogena förhållningssätt behöver tränarna kunna ge sina
adepter återkoppling som ändå anger om barnen lyckats utföra en övning
eller inte; tränarna vill ge de tränande barnen återkoppling som möjliggör
progression och utveckling inom den valda idrotten.
Lundin (2016) visar att barn som tränar jujutsu får höra bra som åter
koppling även om de inte har klarat av att genomföra övningen. Tränarna
använder uttryck som mycket bra eller perfekt för att tala om att barnen fak
tiskt klarat av att utföra övningen som planerat; eftersom bra används när
något inte är bra måste följaktligen bra förstärkas om det ska användas för
att markera att något är just väl genomfört. Lundin (2016) visar att skalan i
gymnastik går åt andra hållet; bra är ett uttryck för att en övning i realiteten
är mycket väl genomförd. Om en övning inte är perfekt genomförd men
ändå passabel får gymnasterna återkopplingen bra försök, och om genom
förandet är helt misslyckat ger tränaren en kommentar av typen bra att du
försökte. I det senare fallet kommenterar tränaren alltså inte resultatet över
huvud taget. I friidrott används bra på ett sätt som ligger någonstans mitt
emellan jujutsun och gymnastiken. Tränarna använder bra för att markera
att det är bra att barnet försökte genomföra övningen, men de kompletterar
ofta bra med en kommentar om vad som inte var bra: bra, glöm inte armarna! eller bra, men högre med knät och bra, lite längre ner med rumpan
kan ni gå.
Lundins (2016) slutsats är att de olika innebörderna i bra ställer krav på
att tränaren och barnet är överens om vad återkopplingen i realiteten bety
der:
Eftersom det finns en kod för återkoppling måste den vara lika välbekant för
den tränande som hanterlig för tränaren – tränaren ska kunna använda den i
en mängd olika situationer som barnen ställer honom eller henne i och barnen
ska förstå vad tränaren vill förmedla. På samma sätt är det viktigt att träna
ren förmår förmedla sin återkoppling om den ska få önskad effekt i form av
progression.

Tydliga instruktioner är centralt om en tränare eller lärare ska kunna ge ef
fektiv återkoppling (Hattie & Timperley 2007:100). I Lundin (2018) analy
seras samtliga språkhandlingar i de delar av materialet som är direkt kopp
lade till träningsmoment, det vill säga när tränarna talar till eller instruerar
de tränande barnen inför olika övningar. I huvudsak är undersökningen
kvalitativ, men den innehåller vissa kvantitativa beräkningar som ligger till
grund för diskussionerna. Fokus för undersökningen hos Lundin (2018) är
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den språkliga formen hos tränarnas instruktioner, nämligen uppmaningar
som Lyft knäna!, påståenden som Ni lyfter knäna eller Nu ska ni lyfta knäna
samt så kallade icke-verbburna exklamativer som Upp med knäna!.
Den kvantitativa analysen av det bastranskriberade (jfr Norrby 2014:99ff)
empiriska materialet har genomförts med hjälp av konkordansprogram
met AntConc, med målet att kvantifiera ett antal specifika språkliga drag i
materialet och därefter kvalificera dessa inslag genom att bestämma deras
funktion och innehåll. Inför arbetet med det empiriska materialet i AntConc
genomfördes en kodning, så att konkordansprogrammet förses med sök
strängar att basera konkordansen på.3
I undersökningen konstateras att uppmaningarna i materialet sällan är ut
byggda eller komplexa (Lundin 2018:157); de tränande barnen får endast
vid ytterst få tillfällen information om varför de ska göra på ett eller an
nat sätt eller varför de fått en specifik instruktion. Till uppmaningsformen
förefaller det alltså kopplas ett så pass starkt krav på direkt handling (jfr
Holmberg & Karlsson 2006) att det helt enkelt inte finns tid och utrymme
för längre utläggningar i form av eftersom- eller därför att-satser som för
klarar omständigheter eller ger tilläggsinformation. Detta menar Lundin
(2018:157) är ”förklaringen till att det i materialet inte finns några exempel
av typen Spring eftersom vi tar tiden nu eller Lyft höger ben först eftersom
du trampar av med vänster, som man annars teoretiskt hade kunnat förestäl
la sig.” Istället för att få förklaringar eller detaljerad information förväntas
de tränande barnen gå direkt till handling och utföra det som fått instruktio
ner om.
Något förenklat konstateras att instruktionerna under de analyserade trä
ningspassen genomgående fungerar som tvingande uppmaningar och att
de tränande förväntas ”svara” genom att genomföra en övning istället för
att ge verbal respons. Därmed kommer såväl uppmaningar och påståenden
som icke-verbburna exklamativer att fungera som uppmaningar, även om de
har olika språklig form (Lundin 2018:157f). Instruktionerna till de tränande
barnen ser i princip likadana ut i de olika idrotterna, och det är tydligt att
den ram som kontexten idrottsträning ger för hur tränarna instruerar gör att
barnen förväntas påbörja övningen, oavsett den språkliga formen på instruk
tionen. Detta är ett av kontexten implicit formulerat krav.
3

Varje finit verbform i det empiriska materialet har i föranalysen försetts med en fyrsiffrig
kod, något som resulterar i fyra sökbara noder för konkordansprogrammet. Den första
noden definierar strukturellt definierat tempus, den andra noden definierar strukturell
definierad språkhandling, den tredje noden definierar typ av subjekt kopplat till det finita
verbet och den fjärde noden definierar egennamn/motsvarande vid eventuellt tilltal.
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Återkoppling, respons och feedback i
undervisningssammanhang
Användningen av begreppet ”respons” blev frekvent under 1980-talet i sam
band med den processinriktade skrivpedagogiken. Närliggande begrepp är
exempelvis konstruktiv kritik, positiv kritik och feedback, men i ungdoms
skolan används företrädesvis respons (se Berge 2002, Bergman-Claesson
2003, Olsson Jers 2010). I denna artikel använder jag begreppet ”återkopp
ling”. I skolsammanhang understryks att responssituationen över lag är
känslig, framför allt i anslutning till muntliga framställningar (Parmenius
Swärd 2008), och att lärarens ansvar är stort när det gäller att formulera re
spons till eleverna (Herzberg 1999). Ett resultat härav är, enligt bland andra
Olsson Jers (2005, 2010), Penne & Herzberg (2008) och Palmér (2008),
att den respons eleverna får blir för mild och därmed missvisande. Olsson
Jers (2005) visar att lärare från samtliga stadier utgår från det som fungerar
i sammanhanget, ett förhållningssätt som beskrivs som salutogent. Olsson
Jers (2005) menar att responser då kan uppfattas som ”både orättvisa och
oärliga, eftersom både lärare och elever har en uppfattning om vad en min
dre bra muntlig framställning är”. En lärare som endast ger positiva omdö
men till alla elever, oavsett var en prestation befinner sig på skalan, har ett
översalutogent förhållningssätt (Olsson Jers 2010:171).
Olsson Jers (2010:171, 192) visar att muntliga framställningar som är
dåliga får kortare omdömen som utgår från ordet bra. Hon menar att det
finns en inlåsning i ordet bra som består i att ”den enbart positiva responsen
[---] utestänger förhållanden som är uppenbara för både talaren och åhö
rarna” (Olsson Jers 2010:192). Hon understryker att det inte är den posi
tiva responsen i sig som orsakar den negativa effekten utan snarare att det
språkliga uttrycket – oftast ”bra” – låser in den positiva responsen då bra
varken konkretiseras, problematiseras eller motiveras. Hattie & Timperley
(2007:82,102) menar att återkopplingen fungerar som bäst när merparten av
det som ska återkopplas till genomförts tillfredsställande men att återkopp
ling inte alltid behöver fungera förstärkande.
Hattie & Timperelys (2007) undersökning baseras på återkoppling i för
hållande till texter skrivna av studenter, men deras huvudpoäng är relevant
även för återkoppling till genomförda övningar i idrottsträning. Den mest
effektiva återkopplingen förefaller vara att studenterna fick ”information
feedback about a task and how to do it more effectively. Lower effect si
zes were related to praise, rewards, and punishment” (Hattie & Timperely
2007:84). Att beröm för en genomförd prestation förefaller vara ineffektivt
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menar de inte är förvånande, eftersom sådan återkoppling inte innehåller
information som har med lärande att göra; jfr diskussionen om ett okom
menterat och isolerat bra i Lundin (2016). De menar även att effekten av
återkopplingen påverkas av återkopplingens riktning i förhållande till hur en
uppgift genomförts: ”Specifically, feedback is more effective when it provi
des information on correct rather than incorrect responses and when it builds
on changes from previous trails” (Hattie & Timperely 2007:85).
I sin modell för återkoppling utgår de från begreppen feed up, feed back
och feed forward, som kopplas samman med följande frågor: Vart är jag på
väg?/Vilka är målen?, Hur går det just nu?/Hur ser progressionen ut i för
hållande till målen? samt Vilket är nästa delmål?/Vad behöver göras för att
progressionen ska bli bättre?. Svaren på dessa frågor syftar till att minska
avståndet mellan hur väl någon behärskar en övning eller motsvarande och
hur genomförandet av övningen bör se ut (målet). För återkoppling med
utgångspunkt i feed up, feed back och feed forward urskiljer Hattie & Tim
perley (2007) fyra nivåer, av vilka i första hand två är relevanta för under
sökningen av återkoppling i idrottskontext: å ena sidan genomförandet av
uppgiften, å andra sidan det egna jaget, det vill säga återkoppling på en
personlig nivå, frikopplad från uppgiftens krav.4 Det Hattie & Timperley
(2007) avser med feedback – framför allt nulägesstatus och progression i
förhållande till mål – är just den typ av information som relaterar en utförd
prestation till den förväntade standard som man föreställer sig att tränarna
eftersöker i idrottssammanhang. Styrkan hos återkopplingen ligger alltså i
dess möjlighet att fylla avståndet mellan en prestation i nuläget och det mål
som ska uppnås (jfr även Sadler 1989).
Avgörande för huruvida återkopplingen blir effektiv eller inte är dess fo
kus. I återkopplingen kan fokus exempelvis läggas på en uppgift, en produkt
eller ett genomförande och ge information om huruvida det är korrekt eller
icke-korrekt utfört. Hattie & Timperleys (2007) exempel med direktiv om
eftersökt eller inkorrekt information i en text kan översättas till direktiv om
en inkorrekt utförd övning i ett idrottssammanhang. Denna typ av återkopp
ling är enligt Hattie & Timperley (2007:91; även Airasian 1997) den mest
frekventa i sammanhang som rör studenters skrivande. I och med att ut
gångspunkten är korrekthet eller icke-korrekthet i förhållande till ett tydligt
mål är det rimligt att anta att samma typ av återkoppling är vanlig även i en
idrottskontext. En nackdel som förs fram i samband med återkoppling riktad
4

Den tredje nivån handlar om att förstå hur en uppgift ska genomföras, medan den fjärde
nivån är ”the regulatory or metacognitive process level” (Hattie & Timperley 2007:86),
som i första hand är relevant för återkoppling i icke-praktiska sammanhang, framför allt
för återkoppling till elev- eller studentskrivna texter.
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direkt mot resultatet av en genomförd uppgift är att den inte är generaliser
bar utan ytterst specifik (Thompson 1998). Detta torde dock inte vara ett
problem i en idrottskontext där överförbarhet mellan exempelvis moment,
grenar eller typer av hopp åtminstone inte alltid är eftersträvansvärd.
En annan möjlighet för lärares eller tränares återkoppling är ett fokus på
det personliga. Personlig återkoppling riktar sig till eleven eller det tränande
barnet i sig, och kan exemplifieras med ”You are a great student”, ”That’s
an intelligent response” (Hattie & Timperley 2007:90) eller ”bra” (Lundin
2016). Den personliga återkopplingen antas vara ineffektiv eftersom den
inte relaterar till genomförandet av en specifik uppgift (Hattie & Timper
ley 2007:86). Om den personliga återkopplingen däremot kombineras med
information som relaterar till uppgiften eller utförandet kan den däremot
vara mer gynnsam. Även om också den personliga återkopplingen ibland
används negativt uttrycker den typiskt positiva omdömen om den som ge
nomfört eller utfört något.
Till den personliga återkopplingen menar jag även kopplas resonemanget
om ”effort feedback” och ”ability feedback” (Hattie & Timperley 2007:95).
Att en student får positiv återkoppling för att han eller hon har försökt utföra
en uppgift antas vara trovärdigt tidigt i en lärandeprocess, men i takt med att
studenternas förmåga utvecklas krävs snarare återkoppling till kompetensen
och genomförandet om återkopplingen fortsatt ska betraktas som trovärdig.
Detta kan jämföras med den återkoppling tränaren i gymnastik ger gymnas
terna när de har genomfört en övning korrekt (bra) eller inkorrekt (bra att
du försökte).
Överlag anses återkoppling ha en lugnande effekt, och den som har ge
nomfört något önskar återkoppling till sin prestation, oavsett om det har
någon påverkan på utförandet och progressionen (Ashford & Cummings
1983:277). Följaktligen är önskan om återkoppling inte specifikt relaterad
till frågan om huruvida återkoppling gynnar progressionen eller ett eventu
ellt nytt försök att genomföra en övning.
Undersökningar om återkoppling har vanligen fokuserat på framför allt
skrivande i skolan och vid universitet och högskolor, ofta med fokus på
texter skrivna inom svenskämnet eller muntliga anföranden i skolsamman
hang. I denna artikel undersöks återkoppling till övningar som tränande barn
genomför i träningssammanhang utanför skolan. Det innebär att de teore
tiska analysingångar som relaterar till återkoppling behöver överföras från
en teoretisk kontext som gäller studenters och elevers skrivande till en prak
tisk kontext som gäller tränande barns genomförande av specifika övningar
och rörelser. Att förstå innebörden i den återkoppling man får betyder i det
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aktuella fallet både att man kan ta till sig och intellektuellt förstå kommen
taren och att man därefter förmår omsätta de nya lärdomarna i ett praktiskt
genomförande.
Såväl Locke & Latham (1984) som Hattie & Timperley (2007) understry
ker vikten av specifika instruktioner, dels eftersom det underlättar ett fokus
på uppgiften, dels eftersom den återkoppling som görs tydligt kan styras. I
en idrottskontext torde det alltid finnas tydliga, konkreta och specifika mål,
framför allt i de moment av teknikträning under träningspasset som analy
seras i denna undersökning. Härmed torde förutsättningarna för tränarna att
kunna ge konstruktiv återkoppling vara goda.

Material, metod och genomförande
Empiriskt material
Det empiriska materialet består av transkriberade ljud- och videoupptag
ningar från träningstillfällen i de respektive idrotterna jujutsu, friidrott (två
olika grupper) och gymnastik. De tränande barnen är i åldrarna 9–12 år.
Materialet omfattar ca 28 timmars inspelning, i princip jämnt fördelat över
de olika idrotterna. Idrotterna är valda utifrån sina respektive inneboende
egenskaper: friidrott är samtidigt kollektiv och individualistisk och genom
sin grenmångfald mycket varierad, medan jujutsu är en kampsport som utö
vas person mot person och gymnastik är en estetisk idrott och en bedöm
ningssport.
I gymnastik deltar endast flickor i den inspelade träningsgruppen, men i
övrigt är grupperna könsblandade och består av 15 till 20 barn. De inspe
lade tränarna är såväl män/pojkar som kvinnor/flickor. Jujutsupassen har en
tydlig huvudtränare, sensei, som bistås av tre assisterande tränare med an
svar för olika delmoment. Träningspassen i friidrott leds av två tränare med
samma status och uppgift i sin tränarroll, medan träningspassen i gymnastik,
liksom i jujutsun, har en tydlig huvudtränare. Den assisterande tränaren i
gymnastik ger aldrig instruktioner till de tränande utan fungerar endast som
mottagare när gymnasterna utför avancerade hopp. De båda friidrottsträ
narna leder gemensamt hela träningspassen utan någon skillnad i tränarroll
eller tränarstatus, medan det redan från början finns inbyggt en hierarkisk
ordning mellan tränarna i jujutsu och gymnastik. Mönstret är detsamma för
de båda inspelade träningsgrupperna i friidrott, som leds av två olika tränar
par. Huvudtränaren i gymnastik och sensei i jujutsun har genomgått längre
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ledarskapsutbildningar. Övriga tränare, det vill säga de båda tränarna i frii
drott och de assisterande tränarna i jujutsu, har gått interna ledarutbildning
ar. Tränarna är anonymiserade och benämns enligt uppställningen i Tabell 1.
Tabell 1. Förteckning över de deltagande tränarna i idrotterna friidrott, jujutsu
och gymnastik.
Idrott

Tränarsammansättning

Tilldelade
benämningar

Friidrott

2 + 2 tränare, en för vardera
inspelad träningsgrupp

F1, F2, F3, F4

Jujutsu

1 + 3 tränare; sensei samt tre
assisterande tränare

J1, J2, J3, J4

Gymnastik

1 + 1 tränare; huvudtränare samt assistent

G1, (G2)

Endast tränarna bär mikrofon under inspelningstillfällena, dels eftersom
kvaliteten i inspelningarna medför att även de tränande barnens (begrän
sade) verbalspråkliga yttranden tas upp av inspelningsutrustningen, dels ef
tersom de tränande barnen skulle vara hindrade i sin träning av att bära en
inspelningsutrustning.5 I enlighet med Vetenskapsrådets anvisningar gällan
de forskningsetik (Vetenskapsrådet 2017) har informanterna och orten där
materialet är insamlat avidentifierats och anonymiserats. Inför videoupptag
ningarna och ljudinspelningarna informerades föräldrarna till de deltagande
barnen och gav sitt samtycke. Företrädare för de respektive idrottsförening
arna gav sin tillåtelse till att den del av forskningsprojektet som innefattar
inspelningar av olika slag genomfördes inom ramen för deras verksamhet.6,7
Materialet är transkriberat, vilket är en förutsättning för att det ska kunna
analyseras och tolkas (jfr Denscombe 2000:159). Ljudinspelningen ligger
till grund för transkriberingen, medan videoinspelningarna i första hand har
använts som komplement till ljudupptagningarna, på så sätt att de ger möj
lighet att fästa tränarnas yttrande i tid och rum under själva träningarna.
Transkriberingen av materialet är en bastranskribering med fokus på inne
hållsaspekterna i kommunikationssituationen (Norrby 2014:99ff). Bastrans
5
6
7

Ljud- och videoupptagningarna är genomförda av Magnus Göransson vid Korphult
Kompani AB (www.korphult.se).
Det empiriska materialet samlades in under 2015, det vill säga före införande av GDPR
och kravet på etikprövning av projekt.
Primärt fokus är språkbruket i de tre valda idrotterna, och projektets fokus på språk är
överordnat diskussioner om genus. Följaktligen ligger inte fokus på könslikheter eller
könsskillnader, varför varken sammansättningen av tränande eller tränare kommer att
diskuteras vidare i denna artikel.
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kriberingen fångar vad som har sagts snarare än hur något uttalats, och den
återger tränarnas yttranden till barnen och barnens verbala respons.
I undersökningen ingår idrotterna jujutsu, friidrott och gymnastik. Den
återkoppling som ges i dessa idrotter och de resonemang som förs i artikeln
behöver givetvis inte vara utmärkande för de respektive idrotterna generellt
eller för andra idrotter. Målet är heller inte att jämföra återkopplingen i de
tre idrotterna. De resonemang som förs om metoderna för återkoppling och
vikten av att alla känner koden kan däremot göras generaliserbara. Poängen
är följaktligen inte primärt att koppla olika typer av återkoppling till olika
idrotter, utan istället att se vilka typer av mönster för återkoppling som kan
urskiljas och hur återkopplingen verkar höra samman med progressionen.

Metod och genomförande
Tränaråterkoppling med hjälp av bra har undersökts och problematiserats i
Lundin (2016), och även om bra enligt Lundin (2019) och Lundin & Linnér
(2018a,b) kan ha en uppenbart positiv effekt i en specifik skolidrottskon
text menar Hattie & Timperley (2007) av flera skäl att återkoppling som
riktas mot det personliga jaget inte är givande och inte ens kan räknas som
faktisk återkoppling. Av dessa skäl är tränaråterkoppling endast i form av
bra inte inkluderade i föreliggande undersökning. Om bra däremot kom
pletteras med en annan typ av återkoppling, som bra, men försök att jogga
också, är exemplet inkluderat. Vidare är endast den återkoppling analyserad
som tränarna ger under moment med någon form av teknikträning; tränar
nas återkoppling under eventuella inledande eller avslutande lekmoment har
rimligen inte samma fokus på progression och utveckling och är därmed inte
lika relevant. I normalfallet riktas återkopplingen till enskilda barn.
I materialet återfinns totalt 286 turer som innehåller återkoppling enligt
kriterierna ovan. Begreppet tur är hämtat från det samtalsanalytiska fältet
och kan utgöras av ett enda ord, exempelvis svaret på en fråga, eller ett
långt yttrande i form av en fras, en mening eller flera meningar tillsammans
(Norrby 2014:124). Den tekniska beteckningen är ”turkonstruktionsenhet”,
som definieras som det material en hel tur byggs upp av. En mer allmän
språklig beskrivning är att en tur är klar när det är läge för en annan talare
att ta över eller när en annan talare helt enkelt tar över turen, oavsett om
den tidigare talaren har avslutat sitt yttrande. Lundin (2018:155) har myntat
termen ”replikleverans” för att beskriva turerna i tränarnas instruktioner,
som nämligen skiljer sig mycket från dialoger i samtal: vid replikleverans
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är tempot i kommunikationen betydligt lägre, och tränarna får alltid tala till
punkt – göra färdigt sin tur – innan någon annan tar över. Återkopplingen
från F2 till Astrid som hoppat längdhopp illustrerar en tur som består av
flera meningar:
F2: ja… bra. Kände du där att när du kom och hoppade, Astrid, Astrid, ställ
dig upp, du kom och hoppade, sen hängde du lite och sen gick du ut och sen
kom du upp med benet. När du kommer här, trampar av, så är det upp med
benet direkt, kolla, trampa av, upp med benet, häng hela vägen ut i gropen.
Ja! [KLAPPAR]

Poängen med att utgå från det antal turer som innehåller återkoppling istället
för enskilda syntaktiska meningar är att återkopplingen ofta är flerledad. De
enskilda meningar som innehåller återkoppling är följaktligen betydligt fler
än 286 – totalt 519 – men ett fokus endast på de enskilda meningarna skulle
missa att återkopplingen ser olika ut när det gäller exempelvis hur långa, de
taljerade och komplexa turerna är. Om man även räknar in återkoppling som
inkluderar meningar med bra, utan någon specifik kommentar till innehållet
i återkopplingen, är siffran ytterligare högre.
De analyserade sekvenserna kommer att utgöra delar av mönster för åter
koppling som uppstår under träningspassen. Mönstret kan schematiseras
med hjälp av Holmberg & Karlssons (2006:34f) översikt över så kallade
utspelsdrag och responser under en ridlektion, se Tabell 2. Tre av ridinstruk
törens utspelsdrag består av uppmaningar (Bryt av till trav!, Rid lätt! och
Vänd nu snett över från C!), och elevernas respons består av en handling,
något som även Lundin (2016, 2018) och Lundin & Linnér (2015, 2018a,b)
visat i olika undersökningar. Ridinstruktörens andra typ av utspelsdrag är
ett påstående (Nu ska vi göra skänkelvinkling i trav från C till E), som tas
emot med tystnad, och hans/hennes tredje typ är en fråga (Har någon någon
fråga?), där en elev just ställer en fråga. Förhållandet mellan utspelsdrag
och responser kan beskrivas som centralt i all verksamhet som har formen
av en lärandesituation.
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Tabell 2. Holmberg & Karlssons (2006:35) över utspelsdrag och responser under
en ridlektion.
RIDINSTRUKTÖREN

ELEVERNA

Utspelsdrag: uppmaning
Bryt av till trav!

–>

Respons: handling
[ALLA AVBRYTER GALOPPEN]

Utspelsdrag: uppmaning
Rid lätt!

–>

Respons: handling
[ALLA RIDER I LÄTT TRAV]

Utspelsdrag: påstående
Nu ska vi göra skänkelvikning i trav
från C till E.

–>

Respons: tystnad (vilket här tolkas
som bekräftelse på att informationen
tagits emot)

Utspelsdrag: fråga
Har någon någon fråga?

–>

Respons: elev tar ordet (se nedan)

Responsdrag: svar
Med högra lite längre bak och vänster som vanligt.

<–

Utspelsdrag: fråga
Hur ska jag använda skänklarna?

Utspelsdrag: uppmaning
Vänd nu snett över från C! Egil på
Boro först!

–>

Respons: handling
[ALLA RIDER MED SKÄNKEL
VIKNING DIAGONALT GENOM
MANEGEN]

Det mönster som Holmberg & Karlsson (2006) presenterar måste modifie
ras för att kunna fånga och specificera den typ av återkoppling som är i
fokus för denna undersökning. Det är nödvändigt att mönstret också kan
fånga den potentiella effekten av återkopplingen. Därmed skulle ett schema
tiskt underlag för den aktuella återkopplingen kunna illustreras som i Tabell
3. Även här är det första utspelsdraget en uppmaning. Att uppmaningen i
tränarens första utspelsdrag kan specificeras med avseende på formen fram
gick i Lundins (2018) undersökning om tränarinstruktioner; uppmaningen
kan ha flera olika språkliga former även om funktionen som uppmaning
är konstant. Barnen svarar – reagerar – med att genomföra övningen, och
därefter gör tränaren sitt språkdrag och ger återkoppling till genomförandet.
Det är tänkbart att barnen i vissa fall får en chans att göra om samma övning,
det vill säga de ges möjlighet att försöka omsätta tränarnas verbalspråkliga
återkoppling i praktiken, i ett nytt försök att genomföra övningen. Detta är
då barnens reaktion på tränarnas återkoppling till dem, och jag har valt att
kalla de tränande barnens agerande just ”reaktion”. Eventuellt ger tränarna
återkoppling även till barnens nya försök att genomföra övningen; den kate
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goriseras i förekommande fall som ”Responsdrag: återkoppling till det an
dra försöket att genomföra övningen”.
Tabell 3. En schematisk utgångspunkt för återkoppling.
TRÄNAREN

DET TRÄNANDE BARNET

Utspelsdrag: uppmaning (i form av
instruktion eller uppmaning)

–>

Reaktion: handling; övningen
genomförs

Responsdrag: återkoppling till
det första försöket att genomföra
övningen.

–>

Reaktion: övningen genomförs
igen?

Responsdrag: återkoppling till
det andra försöket att genomföra
övningen?

–>

Reaktion: övningen genomförs
igen?

Hattie & Timperely (2007:82, 102) menar att återkoppling måste finnas i en
lärandekontext om den ska få någon effekt och att återkoppling i typfallet
ges efter en instruktion och någons försök att följa instruktionen. I fokus för
denna undersökning står de fält som innehåller tränarnas återkoppling till
barnens försök att genomföra en övning och barnens eventuella nya försök
att genomföra övningen efter tränarnas återkoppling.

Resultat
I detta avsnitt presenteras olika perspektiv på tränaråterkopplingens innehåll
och form. Det som tas upp är tränarnas önskan att ge såväl uppskattande
som utvecklande återkoppling, återkoppling i form av nya instruktioner,
komplexiteten i återkopplingen, återkoppling parallellt med ett nytt försök
till genomförande samt återkoppling i samband med ett nytt försök att ge
nomföra en övning.
Den återkoppling som F3 och F4 ger till de friidrottande barnen under de
fyra träningstimmar som dokumenterats skiljer sig såväl kvantitativt som
kvalitativt från de övriga; det kvantitativa resultatet hör tydligt samman med
det kvalitativa. Även om det inte finns någon skillnad i tränarstatus mellan
F3 och F4 är det endast F3 som ger återkoppling. Återkoppling av det slag
som räknas in undersökningen – fördelat över 286 turer – ges vid samman
lagt 12 tillfällen i den grupp där F3 och F4 är tränare, att jämföra med 124
i gymnastik, 54 i jujutsu och 96 i den friidrottsgrupp som tränas av F1 och
idrottsforum.org 2020-05-04
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F2. Däremot ger F3 återkoppling i form av outvecklade bra och varianter av
kom igen och kör; bra uppfyller i och för sig kriteriet att de tränande barnen
ska få återkoppling när de genomfört en övning, men ett okommenterat och
outvecklat bra kommer inte att bidra till barnens progression (jfr Hattie &
Timperley 2007:82; Lundin 2016). De dokumenterade träningspass i frii
drott som leds av F3 och F4 domineras av lekmoment, och i de mellanlig
gande mer teknikbetonade momenten arbetar barnen med stationsträning
i grupper, som dels medför att återkopplingen blir mer generell och ofta
riktad till flera barn samtidigt, dels inte fokuserar på övningar som är spe
cifika för friidrottsträningen. Möjligen är även detta en bidragande orsak
till att F3 och inte minst F4 är ger ytterst lite innehållsfokuserad respons. I
genomgången nedan fokuseras därför den återkoppling som ges av F1 och
F2 i friidrott, G1 i gymnastik och J1 i jujutsu.

Ett salutogent förhållningssätt med
uttryck för utvecklingspotential
Av de sammanlagt 286 turer som innehåller återkoppling från tränarna är
68,9% (197 stycken) tvåledade och består av en del som uttrycker uppskatt
ning och en del som uttrycker vad barnet ska tänka på till nästa gång. Kon
junktionen ”men” binder samman den uppskattande delen med den del som
uttrycker vad som bör förbättras inför nästa försök. För att tydligt illustrera
den tvåledade återkopplingen är tränarnas yttranden infällda i Tabell 4.
Tabell 4. Ett mönster för tränarnas tvåledade återkoppling.
(1) F2: ja, Gustav! Bra. Och så
reser vi oss. Woo! Du… jag ska se
hur jag ska förklara… du hade bra
fart fram till du hoppade

MEN sen när du trampade av, så var det
inget, det var liksom inget… ingen
kraft i avtrampet.

(2) F2: vad sa du? Du kan få kratta
sen när vi är klara… Johanna!
Bra! Nu var det inte riktigt lika bra
uthopp, du hade inte riktig lika bra
kraft när du hoppade ut

MEN du hade en jättebra landning och
du tänkte på armarna så det var
jättebra.

(3) G1: Malva, lite, lite att du
tappar ut [LUTAR SIG BAKÅT
FÖR ATT VISA]

MEN annars helt okej, bra sista…
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(4) G1: Vet du vad, du har jättefin
teknik

MEN du måste springa på, det går för
himla långsamt. Alltså tyvärr (Va?)
Ja tyvärr, det är det du ska tänka
på, för det här kan du, det är där
[PEKAR PÅ SPRINGYTAN] som
det händer, magin nu [KLAPP],
mm, så driv på den allt vad du kan.

(5) J1: där ja, bra, så… bra

MEN håll inte opp hans fot.

(6) J1: ja, bra, jättebra

MEN böj dig inte för mycket, ner
brett isär lite, och händerna
som skydd… och så fallteknik,
fallteknik… och titta på din
kompis.

Detta sätt att ge återkoppling kan beskrivas som delvis salutogent (jfr Ols
son Jers 2011): tränarna vill inte endast fokusera på vad barnen skulle kunna
eller behöver förbättra, utan de vill även låta dem veta vad de har gjort bra.
Dock är skillnaderna stora mellan å ena sidan det svepande ”bra” som J1 och
även G1 vid något tillfälle ger, å andra sidan den betydligt mer specifika po
sitiva kommentar som F2 och G1 ger angående uthopp och fart i exemplen
(2) och (4) i Tabell 4. Det är tydligt att tränarna i sin återkoppling vill under
stryka att barnen gjort något bra, även om de inte alltid specificerar vad som
var bra; alldeles uppenbart vill tränarna ge barnen positiva omdömen. Men
samtidigt är de måna om att med hjälp av återkopplingen ge dem möjlighet
att utveckla sina idrottsliga färdigheter.
Som framgår av exemplen ovan förekommer både strukturen där den
uppskattande kommentaren föregår kommentaren om vad som kan förbätt
ras och det omvända; mönstren är i princip lika frekventa i materialet. Den
adversativa relationen – motsättningsrelationen – mellan två yttranden kan
även uttryckas implicit (jfr Collberg u.a.). Detta innebär att det ibland finns
en ”tyst” och inte utskriven relation mellan leden som signalerar relationen
men att kontrastläsningen ändå är tydlig (Lundin 2016). I de fall konjunktio
nen ”men” inte är utsatt står den rent uppskattande delen av återkopplingen
alltid före kommentaren om vad som kan förbättras, exempelvis ”bra, lite
längre ner med rumpan kan ni gå”. I samtliga exempel där konjunktionen
”men” utelämnats utgörs den uppskattande delen av återkopplingen av ett i
princip outvecklat ”bra”.
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(Nya) instruktioner som återkoppling
Det är förhållandevis vanligt att tränarnas återkoppling i första hand består
av nya instruktioner, det vill säga vad barnen ska göra när de genomför öv
ningen nästa gång. Hattie & Timperley (2007:82; jfr Kulhavy 1977:212) ut
går från ett kontinuum för instruktion och återkoppling, där det i ena poolen
finns en tydlig skillnad mellan att ge instruktion och att ge återkoppling. I
andra änden kombineras däremot återkopplingen med en korrigerande kom
mentar, och därmed förenas återkoppling och instruktion på så sätt att ”the
process itself takes on the forms of new instruction, rather than informing
the student solely about correctness” (Hattie & Timperley 2007:82; Kulhavy
1997:212). Även Schmidt & Wrisberg (2001:210 ff) diskuterar lärar- och
tränarfeedback som beskrivande eller föreskrivande. I Tabell 5 är tränarnas
återkoppling uppdelade i information och instruktion (något förenklat).
Tabell 5. Återkoppling i form av information och instruktion.
INFORMATION som återkoppling

INSTRUKTION som återkoppling

F2: ja… bra. Kände du där att när
du kom och hoppade, Astrid, Astrid,
ställ dig upp, du kom och hoppade,
sen hängde du lite och sen gick du
ut och sen kom du upp med benet.

–>

När du kommer här, trampar av, så
är det upp med benet direkt, kolla,
trampa av, upp med benet, häng hela
vägen ut i gropen. Ja [KLAPPAR]

F1: Astrid! Full fart, full fart, full
fart! Bra. Åhh, böter! Annars var
det bra! Du sprang inte på ända
från början, kände du det?

–>

Du ska tänka full fart, full fart, full
fart och så i slutet ska det gå ännu
snabbare… alltså mer än full fart.
Du ska maximera din fullfart.

F3: Kör!… bra, jo det är bra
fällknivar, kom igen,

–>

tänk på att rumpan är det
som ska vara i marken… lyft
på överkroppen också…

J1: bra, det går ju jättebra…

->

ja, ah, du ska inte ta loss det
för tidigt… här och så går du…
nejnej inte så tidigt, titta, utan
in med huvudet, rak rygg och
du pressar ner honom…

J2: ni är för nära,

->

du flyttar lite in i mitten, mycket
bra… så ovanför armbågen, in med
knät i, hela knät in i, nej där, lyft,
lyft, lyft den här… ok, matte!
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En möjlig förklaring till att återkopplingen lätt resulterar i en ny instruk
tion är att instruktioner och information kan ha ett och samma språkliga
uttryck, nämligen så kallade deklarativer. Deklarativer uttrycker normalt
påståenden. Svenska Akademiens grammatik (Teleman et al 1999, IV, kap.
38)) skiljer mellan två olika typer av deklarativer, nämligen instruktion och
information. Skillnaden mellan instruktion och information kan illustreras
med exemplen Nu kör du höga knän respektive Nu kör bussen förbi. Den
grammatiska strukturen och även verbformen (kör) är densamma i båda me
ningarna; formen hos dessa båda yttranden är alltså identisk. Däremot fung
erar det första exemplet som en instruktion och det andra som information;
funktionen hos yttrandena är alltså inte densamma. Skillnaden ligger i att
mottagaren i det första fallet förväntas utföra en övning när han eller hon hör
yttrandet, medan mottagaren i det andra fallet snarare förväntas hålla med
och uttrycka detta verbalt alternativt nicka.
Det är inte förvånande att återkopplingen ofta ges i form av instruktioner;
innehållet i de nya instruktionerna blir så att säga en omvänd information om
vad som inte fungerade vid genomförandet. Att effektivt kunna ge instruk
tioner är centralt om en tränare eller lärare ska kunna ge effektiv återkopp
ling (Hattie & Timperley 2007:100). Om återkopplingen ges i form av nya
instruktioner torde det vara ännu mer relevant att dessa är effektiva. Det är
också värt att notera att flera av exemplen i Tabell 4, där instruktioner fung
erar som återkoppling, är flerledade. Återkoppling i form av flerledade och
sekventiella instruktioner lyfts fram som problematiskt av Hattie & Timper
ley (2007:90), eftersom de innehåller mer och ytterligare information, fler
uppgifter och högre förväntningar. Komplexiteten i återkopplingen, oavsett
om den ges i form av information eller instruktion, förefaller vara central för
progressionen.
Den återkoppling som barnen får i form av såväl information som in
struktion varierar i komplexitet. I detta sammanhang innebär en komplex
återkoppling ett språkligt komplext och utbyggt uttryck, det vill säga inte att
något i första hand är innehållsmässigt komplicerat. I Tabell 6 är infört fyra
exempel på återkoppling i form av instruktion som är mycket komplex och
ett exempel på komplex information som återkoppling.
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Tabell 6. Komplex återkoppling i form av information och instruktion.
INFORMATION som återkoppling

INSTRUKTION som återkoppling

(1) F1: Bra, bra…

–>

Gustav, Gustav, tänk på att du ska
gå ner och hämta kraften i benen
mer, det här är inte riktiga hopp.
Om du står där kommer du inte
att få någon kraft, du måste gå
ner ordentligt så du kan komma
upp och få kraften med dig…

(2) F2: bra.

–>

Du måste tänka på benet när
du kommer. Nu första gången
skulle vi hoppa och när du
hoppar så ska du upp med det
benet för i riktigt längdhopp då
kommer du upp med benet här
för att sen kunna fullfölja det.

(3) F2: du markerar inte
riktigt ditt uthopp,

–>

alltså du kommer… när du kommer
här är det istället för att trampa
av, bara boom, explodera, så är
det ett litet steg och så ett litet
kliv bara, om du tänker på att
du trampar av ordentligt när du
kommer där, boom så du verkligen
kommer uppåt så blir det skitbra.

(4) G1: Gå vidare… Ja, det var
bättre, du är lite, lite framåtpikerad
[LUTAR SIG FRAM], och det
innebär att det blir lite långt,

–>

bara få fram fötterna, det är den här
trampetten som är lite vinklad, då
måste du verkligen luta dig tillbaka
[LUTAR SIG TILLBAKA], så
du kan jobba upp [STRÄCKER
UPP HANDEN]. Pröva den
som du kör där [PEKAR PÅ
ARMDRAGSSTATION], att du slår
[VISAR MED ARM OCH BEN]

Tränarna F1 och F2 förklarar mycket tydligt för de tränande barnen hur de
måste få kraft i benen vid uthoppet i längdhopp, varför det är viktigt att få
upp avtrampbenet och vad som händer om man lyckas eller inte lyckas i
sitt uthopp. G1 förklarar hur trampettens konstruktion påverkar tekniken.
Samtidigt är inte lösningen att ge mer och mer återkoppling, utan det hand
lar snarare om att lägga vikt vid att ge rätt typ av återkoppling samt att
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återkopplingen ges vid rätt tidpunkt och tas emot på ett konstruktivt sätt (jfr
Hattie & Timperley 2007:101).

Återkoppling parallellt med ett nytt
försök att genomföra övningen
Ett annat perspektiv på återkoppling gäller när och hur återkopplingen ges i
förhållande till ett eventuellt nytt försök att genomföra samma övning.8 Här
utmärker sig jujutsun eftersom återkoppling under hela träningspasset ges
parallellt med genomförandet av övningen. Att återkoppling ges parallellt
med nya försök att genomföra övningar återfinns delvis i friidrott och gym
nastik under de inledande momenten av stretching och uppvärmning, men
inte under den specifika teknikträningen med exempelvis längdhopp, höjd
hopp och sprint i friidrotten eller hopp över plint och bock i gymnastik.
Exempel ges i Tabell 7.
Tabell 7. Komplex återkoppling i form av information och instruktion, parallellt
med att en övning genomförs.
Återkoppling i form av
INFORMATION (inklusive
eventuell INSTRUKTION)

Återkoppling i form av
INSTRUKTION, PARALLELLT
MED GENOMFÖRANDE

J1: tack så mycket, tack…
då… ja, då jobbar vi på,
varsågod… varsågod… ja,
ja… [GÅR RUNT] [DET ÄR
HÖGT SORL I LOKALEN]

–>

och så armen, ja där, ner och
så framåt… bra, jättebra… och
därifrån händerna som skydd…
där ja, så… aaaah, du ska inte
hoppa runt, du ska låtsas att du
inte vet vad hon gör… bra…

J1: bra, det går ju jättebra… ja, ah,
du ska inte ta loss det för tidigt…

–>

här och så går du… nejnej inte så
tidigt, titta, utan in med huvudet, rak
rygg och du pressar ner honom…
så, där kommer man runt igen…

8

Enligt Wolters (2002, efter bland andra Mechling 1986) är den optimala tidpunkten för
feedback mellan 5 och 25 sekunder efter genomförd övning. Den typen av mätningar har
jag inte gjort i mitt material.
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G1: O: Alla situpsen? Då är det
benpendlingarna… där ja, se till
att när man spänner till i magen,
du kan längre ner med benen,

–>

och så spänn, spänn, spänn,
långsamt upp, bra, håll ihop
dem! Bra, Hanna [PÅ TILLTAL]
Benpendlingarna! [VISAR MED
ARMEN] Yeah… och så så
långt ner man kan utan att tappa
svanken… [NICKAR]…

F2: nej, vi testar bakåt nu. Nästa.
Bra! Du… vänta, vänta, mellan
varje, vänta lite Viktor, mellan
varje går du upp och ställer dig
på fötterna, ställ dig på fötterna
och sen så bara böjer du på
ryggen och rullar du bak.

–>

Så går du bak, vänta, där och så
går du ner med benen, gå ner, gå
ner, gå ner, och så rullar du, sätter
du i händerna… Bra, kalas!

Att denna möjlighet till återkoppling och parallellt genomförande i normal
fallet inte finns i gymnastikens olika hopp eller friidrottens grenspecifika
träning beror i första hand på att övningarna i dessa idrotter normalt ge
nomförs i ett högt tempo; det går inte att genomföra ett hopp långsamt. I
jujutsu står tränarna däremot fysiskt nära barnen, rörelserna och övningarna
kan ofta genomföras långsamt, och sensei och de tre assisterande tränarna
tar ofta rollen som träningspartner i ett arbetande par för att visa såväl med
kroppsspråk som verbalspråk hur övningen ska utföras. Även när barnen
tränar i par kan tränaren arbeta fysiskt nära det ena barnet eller båda samti
digt och ge återkoppling eller nya instruktioner.

Återkoppling till ett andra försök att genomföra övningen
En förutsättning för att återkoppling ska gynna progressionen är att barnen
får möjlighet att ytterligare en gång genomföra den övning de fått återkopp
ling till. I Tabell 8 illustreras hur hur en av friidrottstränarna ger tydlig åter
koppling även till barnens andra försök att genomföra övningen.
Tabell 8. Tränarnas återkoppling till de tränande barnens andra försök att genomföra övningen.
TRÄNAREN
Utspelsdrag: uppmaning (i form
av instruktion eller uppmaning)

20

DET TRÄNANDE BARNET
–>

Reaktion: handling;
övningen genomförs
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Responsdrag (återkoppling):
F1: Johanna! Bra! Perfekt! Du
grejade det meddetsamma! Jättebra
uthopp och sen tänkte du på
händerna också. Skitbra. Kalasbra.

–>

Reaktion: övningen genomförs igen

Responsdrag (återkoppling):
F1: Johanna! Bra! Nu var det
inte riktigt lika bra uthopp, du
hade inte riktig lika bra kraft när
du hoppade ut, men du hade en
jättebra landning och du tänkte
på armarna så det var jättebra.

–>

Reaktion: övningen genomförs igen?

Framför allt F1 och F2 men även G1 ger ibland mer utvecklad återkoppling
genom att ställa frågor till det tränande barnet. I Tabell 9 illustreras hur
tränarens frågor har en inkluderande funktion och hur F2 vill få Albin att
just känna det kroppsliga, översättningen från en teoretisk instruktion till ett
praktiskt utförande. Huruvida frågan i realiteten är inkluderande kan disku
teras. Det rör sig om en sluten fråga, som i normalfallet besvaras med ja eller
nej, och i den aktuella idrottskontexten förväntas Albin dessutom svara ”ja”
och inte ”nej” (se Lundin 2018:162f). Även om det inkluderande syftet inte
uppnås kommer Albin förhoppningsvis ett steg närmare i sin kroppskänne
dom och sin rörelsemedvetenhet.
Tabell 9. Tränarnas återkoppling till de tränande barnens andra försök att genomföra övningen, med inkluderande fråga.
TRÄNAREN

DET TRÄNANDE BARNET

Utspelsdrag: uppmaning (i form av –>
instruktion eller uppmaning)

Återkoppling: handling; övningen
genomförs

Responsdrag (återkoppling):
–>
F2: ja, full fart, full fart, full fart!
Bra, Albin! Skitbra! Där tänkte du ju
på armarna och allting.
Utspelsdrag: fråga
–>
F2: Kände du att du hade ett bättre
uthopp?

Reaktion: verbal återkoppling
Albin: ja…

Responsdrag (återkoppling):
F2: Bra, det var mycket bättre!

Reaktion: övningen genomförs igen
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Responsdrag (återkoppling):
–>
F2: vänta… vänta… yes, Albin! Bra!
Riktigt bra uthopp! Riktigt bra!
Utspelsdrag: fråga
F2: Kände du att du hade ett bättre –>
uthopp?

Reaktion: verbal återkoppling
Albin: ja…

Responsdrag (återkoppling):
F2: Det såg riktigt bra ut verkligen!
Kör!

Reaktion: övningen genomförs igen

Det faktum att barnen i princip inte yttrar sig över huvud taget under trä
ningarna förklarar Lundin (2019, 2018:164ff) med att träningspassen domi
neras av en sammansatt kod (Bernstein 1971 och framåt). Den sammansatta
koden tar sig språkliga uttryck bland annat i form av en tydlig dominans av
monolog framför dialog under passen, instruktioner i form av direkta upp
maningar från tränarna till barnen och slutna (rogativa) ja-/nej-frågor istället
för öppna (kvesitiva) frågor av typen varför och när. I exemplet i Tabell 9
förefaller dessutom svaret på den slutna frågan vara givet; Albin förväntas
besvara frågan med ett ”ja”, på motsvarande sätt som när tränarna i samtliga
undersökta idrotter ställer frågor som ”Är ni redo?” eller ”Ska vi köra?”.
Dessa frågor har ett förväntat jakande svar som dessutom snabbt därefter
ska följas av en handling.

Diskussion
En utgångspunkt för all typ av idrottsträning är rimligen en förväntan om
progression hos de tränande barnen. Om progression är ett mål med trä
ningen kan kommunikationssituationen definieras som en lärandekontext,
och i en lärandekontext finns möjligheter för att en eventuell återkoppling
ska få effekt i form av just progression. I denna artikel är utgångspunkten
ett underlag för återkoppling i en akademisk skriftspråkskontext med stu
denter (Hattie & Timperleys 2007), som överförts till en idrottskontext där
tränande barn praktiskt genomför olika idrottsspecifika övningar.
Resultaten av undersökningen visar att återkoppling inte endast ges i
form av information utan ofta också i form av nya instruktioner, det vill säga
de tränande barnen får en instruktion om hur de ska genomföra övningen
nästa gång och samtidigt implicit information om att de inte gjorde på det
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sättet vid föregående försök. Även om blandningen av information och in
struktion i återkopplingen lyfts fram som problematisk (Hattie & Timperley
2007:82) kan man se en tydlig funktion hos den instruktion som fungerar
som återkoppling. Eftersom den har formen av ett påstående (en deklarativ
hvudsats) möjliggör den en utvecklad och komplex återkoppling som för
klarar och ger tilläggsinformation på ett sätt som en ren instruktion i upp
maningens form aldrig kan göra. Uppmaningsformen tillåter av tids- och
utrymmesskäl varken förklaringar till olika omständigheter eller tilläggsin
formation; Lundin (2018:157) exemplifierar med uppmaningen Spring! som
kräver direkt återkoppling från de tränande barnen på så sätt att de agerar (jfr
Holmberg & Karlsson 2006), något som alltså i sin tur gör att det inte finns
utrymme att utveckla satsen i stil med Spring eftersom vi tar tiden nu eller
Spring på så att du får ett bättre uthopp. Återkoppling i form av instruktion
i påståendeform verkar följaktligen fylla en funktion som verkar behövas i
sammanhanget.
Det skulle vara rimligt att se tränarnas återkoppling till barnens nya för
sök att genomföra en övning som ett mått på kvaliteten i återkopplingen till
det första genomförandet. För att återkopplingen ska gynna progressionen
– och i den bemärkelsen vara effektiv – krävs dels att tränarna ger barnen
möjlighet att genomföra samma övning flera gånger, dels att de kommer
ihåg vilken återkoppling de tidigare gett barnen och förhåller sin nya åter
koppling till denna. Det krävs alltså inte bara tydlighet och specificitet i de
moment jag valt att kalla återkoppling till det första respektive andra för
söket att genomföra en övning. Framför allt F1 ger tydligt återkoppling till
ett andra försök med utgångspunkt i sin återkoppling till det första försöket,
något som torde gynna barnens utveckling.
Det torde vara positivt om de tränande barnen snabbt ges möjlighet att
korrigera en genomförd övning i ett nytt försök. En sådan möjlighet finns
i samtliga undersökta idrotter, även om förutsättningarna ser något annor
lunda ut; i gymnastik och friidrott är det det enskilda barnet som genomför
övningen, oberoende av de andra deltagarna, medan de barn som tränar kon
takt- och samarbetsidrotten jujutsu är beroende av sin samarbetspartner för
att kunna genomföra en övning korrekt. För tränarna blir det oavsett idrott
en balansgång mellan arr å ena sidan att ge barnen tid i form av upprepade
försök att hinna korrigera någon del av genomförandet, å andra sidan riskera
att barnen tröttnar. Det är rimligt att anta att progressionen blir lidande av
få försök, men ju fler försök barnen får, desto viktigare blir den specifika
återkopplingen så att barnen inte får slentrianmässig och vag återkoppling
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och hamnar i en inlåsningseffekt (jfr Olsson Jers 2010). Det är inte troligt att
upprepade försök med likartad och vag återkoppling gynnar progressionen.
Hattie & Timperley (2007:89) understryker komplexiteten i förhållandet
mellan återkoppling och målrelaterad utmaning (”goal-related challenge”).
De menar att om resultatet av återkopplingen inte leder till att avståndet
minskar mellan det adepterna kan och det de förväntas lära sig kommer
adepterna att själva försöka minska avståndet genom att antingen överskatta
sin innevarande förmåga eller hitta skäl att minska sin ansträngning och
sitt engagemang. De konstaterar att ”[f]eedback cannot lead to a reduction
in this discrepancy if the goal is poorly defined, because the gap between
current learning and intended learning is unlikely to be sufficiently clear for
students to see a need to reduce it” (Hattie & Timperley 2007:89). I vissa
delar av idrottskontexten är det rimligen enkelt för de tränande barnen att se
målet, exempelvis att hoppa längre eller högre i friidrott eller att landa på
fötterna efter ett hopp i gymnastik, medan det kan vara svårare i jujutsuns
fallträning.
Däremot förefaller just förhållandet mellan återkopplingen och den mål
relaterade utmaningen vara central, något som kan jämföras med Vygotskys
(1934/1980) zone of proximal development. Den närmaste utvecklingszo
nen kan förenklat beskrivas som avståndet mellan det man kan prestera
ensam och det man kan prestera med stöd (jfr Säljö 2014), och Vygotskij
(1934/1980) menar att lärandet är en process som gör att man om och om
igen kommer att se världen på ett nytt sätt och omvärdera sin egen kunskap.
I ett sådant perspektiv blir dialogen central i varje typ av lärandekontext;
detta betyder att återkopplingen blir central i en idrottskontext, på så sätt att
den måste innehålla tillräcklig information om vad som fungerar och tydligt
nivåanpassad information om vad som ska utvecklas. Resonemanget kan re
lateras till Hattie & Timperleys (2007:94) så kallade ”self-regulatory level”,
det vill säga adepternas förståelse för hur en uppgift ska genomföras, som
handlar om villigheten att söka och implementera återkoppling. Utgångs
punkten är att återkoppling på olika sätt är kostsamt att hantera; det är ”job
bigt”. I en idrottskontext tillkommer även kostnaden att försöka omsätta den
verbala återkopplingen till ett konkret görande och kroppsgenomförande.
Om den återkoppling adepterna får är ospecifik eller utanför den närmaste
utvecklingszonen är det rimligt att föreställa sig de inte tar den till sig. I så
fall minskar heller inte gapet mellan det de tränande barnen kan och det mål
de förväntas nå.
Även om återkoppling i form av ett ospecificerat bra inte gynnar progres
sionen och lärandeprocessen och därmed inte kan beskrivas som effektiv
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kan även den typen av enkel, positiv återkoppling göra att de tränande bar
nen håller fast vid sin idrott (jfr Deci et al 1999). Samma ospecificerade
och outvecklade bra är frekvent även i Lundins (2019) undersökning om
undervisning i ämnet Idrott och hälsa i en förberedelseklass (jfr även Lun
din & Linnér 2018a,b). Där är det tydligt att idrottsläraren genom sin frek
venta och tydligt uppskattande användning av bra vill stärka de nyanlända
eleverna som individer, genom vad som kan kallas empowering. Även om
återkopplingen inte alltid behöver vara förstärkande (jfr Hattie & Timperley
2007:82, 102) kan förstärkning vara ett mål i sig i andra idrottssammanhang.

Sammanfattning och avslutning
Hur ska en tränare ge återkoppling till tränande barn? Några förutsättningar
för att återkopplingen ska gynna progressionen är att den är tydlig, mål
inriktad, meningsfull och i linje med vad barnen redan kan, det vill säga
rimlig i förhållande till deras innevarande förmåga (jfr Hattie & Timperley
2007:104, Vygotsky 1934/1980). Resultatet från denna undersökning visar
att vissa mönster för återkoppling framträder i samtliga idrotter, framför allt
tränarnas önskan att ge de tränande barnen såväl positiva kommentarer som
information om vad som kan förbättras. Samtidigt som tränarna vill se en
progression hos sina adepter vill de alltså även bekräfta dem.
Däremot framträder stora skillnader i hur återkopplingen formuleras,
framför allt i hur specifik återkoppling de tränande barnen får. Den specifika
återkopplingen utmärks av att den är konkret och relaterar direkt till genom
förandet av övningen och målet med densamma. Det framgår att specifikt
formulerad återkoppling verkar ge barnen större möjligheter att korrigera
något i sitt utförande när de åter tar sig an övningen. Den specifika åter
kopplingen förefaller alltså fungera bättre för att stegvis minska avståndet
mellan vad det tränande barnet kan och vad han eller hon förväntas kunna.
Det framgår även att tydliga instruktioner inför en övning förefaller bygga
upp för möjligheten till mer specifik återkoppling eftersom återkopplingen
då kan utgå från instruktionerna.
I diskussionen av återkoppling har jag utgått från en modell som utarbe
tats för analys av respons på texter skrivna av studenter (Hattie & Timperley
(2007). De centrala poängerna hos Hattie & Timperley (2007) har fungerat
väl även för analys av återkoppling till barn i samband med att de har försökt
utföra mer eller mindre idrottsspecifika övningar i friidrotts-, jujutsu- och
gymnastikträning. Tränares återkoppling inom barn- och ungdomsidrott är
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ett förhållandevis outforskat fält, åtminstone med språkvetenskapliga ut
gångspunkter. En undersökning av såväl tränaråterkoppling inom lagidrot
ter som en longitudinell studie av tränaråterkoppling inom en och samma
individuella idrott vore värdefulla bidrag för fördjupade diskussioner om
progression och effekten av återkoppling i en idrott.
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