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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några elever på högstadiet upplever 

lärarens formativa bedömning. Studien lägger sitt fokus på den feedback som läraren 

ger under lektionstid vid momenten spel på ackordsinstrument och sång samt om 

feedbacken upplevs som likvärdig av pojkar och flickor. Studien visar att de flesta 

eleverna upplever att den formativa bedömningen är likadan till pojkar och flickor. 

Däremot visar den även att var tredje elev upplever att den formativa bedömningen inte 

är likadan till pojkar och flickor. Genom intervjuer har studien visat att anledningarna 

till att den formativa bedömningen upplevs olika till pojkar och flickor beror på flera 

faktorer. Dels kan det bero på lärarens förväntningar på eleverna, dels elevens 

motivation och prestation.  

 

Svensk titel: Ska man ge likadan feedback? 

Engelsk titel: Should we give the same feedback? 

 

Nyckelord 
Formativ bedömning, feedback, högstadiet, högstadieelever, sång, spel på 

ackordsinstrument.  
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Inledning 

Bakgrund 

Under mina år, som musikelev i olika sammanhang, har jag stött på många olika 

situationer där jag känt att läraren värderat vissa musikaliska egenskaper mer än andra. 

Till exempel har jag upplevt att min förmåga, som pojke, att kunna sjunga fint värderats 

mer än förmågan att kunna spela instrument eller läsa noter eller liknande rätt. I skolan 

ska endast elevernas prestation bedömas, oberoende av vilket kön du tillhör (Skolverket 

2004).  Dock så tror jag att mitt kön kan ha spelat en viss roll i lärarens bedömning. 

Själv har jag genom hela livet haft lätt för att sjunga och i och med det fått bra 

omdömen inom musikämnet. Men genom åren har jag även fått uppfattningen att flickor 

måste prestera bättre än pojkar för att få samma omdöme när det gäller sång. Medan det 

är tvärt om när det gäller spel på ackordsinstrument, där pojkar måste prestera bättre än 

flickor för att få ett samma omdöme. För att undersöka om detta fenomen stämmer i sin 

helhet skulle det behövas en långt större undersökning än den som denna uppsats tar sig 

för. Men med denna studie kommer jag att undersöka om detta fenomen finns på 

högstadiet i den omfattning som denna studie tar sig för. 

Problemformulering 

När vetenskapsrådet 2014 presenterade deras analys av den tidigare forskningen om 

formativ bedömning, i Formativ bedömning på 2000-talet – en översikt av svensk och 

internationell forskning., så kom de fram till att väldigt få undersökningar har 

genomfört på grundskolenivå. (Hirsh & Lindberg 2014 s. 4). Dessa undersökningar är 

istället genomförda på högre utbildingar och har sedan implementerats på lägre nivåer, 

vilket är problematiskt då man inte vet vilka konsekvenser detta får för elevernas 

resultat. Dock ska tilläggas att de få studier som faktiskt gjorts på grundskolenivå har en 

viss samstämmighet (a.a. s. 4). Sedan avlutar Hirsh och Lindberg inledning med 

följande citat ”Vår översikt visar också att en påtagligt låg andel studier tar elevernas 

perspektiv, och vi vet därför mycket lite om hur de upplever och påverkas av olika 

arbetsmetoder som klassas som formativ bedömning.” (a.a. s. 4). Med den formativa 

bedömningen syftar Hirsh och Lindberg på den bedömningen som ska hjälpa eleverna 

att utvecklas mot målen i skolan och där utvecklingen står i fokus och inte själva målet i 

sig (a.a. s.71). De fastslår även att den forskning som bedrivits oftast fokuserat på hur 

eleverna ska utvecklas och formas genom lärandet medan forskningen inte lagt fokus på 
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hur själva undervisningen är upplagd eller vilken kvalitet som den formativa 

bedömningen har (a.a. s. 71-72).  Med bakgrund mot detta så ämnar denna studie att 

undersöka elevernas uppfattning om den formativa bedömningen under lektionstiden på 

högstadiet.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att ge en större förståelse för hur lärarens formativa 

bedömning upplevs av några elever i årskurs nio på högstadiet. Detta i förhållanden 

mellan flickor och pojkar samt på momenten sång och spel på ackordsinstrument. För 

att genomföra detta ska denna studie ge svar på följande frågor: 

 Vilka eventuella skillnader finns det, enligt några elever i årskurs nio, i lärarens 

formativa bedömning av flickor och pojkar på momenten sång samt spel på 

ackordsinstrument? 

 Om det finns skillnader i lärarens formativa bedömning mellan flickor och 

pojkar, vad tror eleverna att detta kan bero på?  

 Vilka eventuella skillnader finns det mellan hur olika klasser upplever lärarens 

formativa bedömning av flickor och pojkar på momenten sång samt spel på 

ackordsinstrument?  

Avgränsningar/Förtydligande 

Spel på ackordsinstrument 

Med spel på ackordsinstrument menas i denna studie piano- och gitarrspel på akustisk 

gitarr. I undersökningarna fanns även spel på elgitarr med som en kategori men 

eftersom ingen deltagare i undersökningen haft någon undervisning på elgitarr så 

kommer inga svar om spel på elgitarr att presenteras.  

Formativ bedömning 

Denna uppsats kommer att fokusera på den formativa bedömnigen till skillnad från den 

summativa bedömningen som också sker i skolan. Istället för att jämföra betyg och hur 

det ges så kommer denna studie att fokusera på en del utav den formativa bedömningen 

som läraren praktiserar under lektionstid. Det vill säga den feedback som ska hjälpa 

eleven att utvecklas och klara av de uppgifter och mål som det ålagts dem i skolan. Så 
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som Agneta Hult och Anders Olofsson skriver, under rubriken formativ bedömning i 

skolan, i Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför 

Man gör med andra ord skillnad på bedömning för lärande och 

bedömning av lärande. Den förstnämnda bedömningen ska hjälpa 

eleven att uppnå målen med undervisningen medan den andra gör en 

värdering av hur väl eleven uppnått målen. Det sistnämnda är således 

betyget som eleven får på provet eller kursen. (Hult & Olofsson 2011 

s. 19). 

Den formativa bedömningen handlar således om den återkoppling som läraren ger 

eleven under tiden som eleven fortfarande lär sig för att klara av uppgiften. I den ideala 

formativa bedömningen så ska eleven själv förstå hur denna ligger till i förhållande till 

de betygskriterier som finns (Hult & Olofsson 2011 s. 20).  

 

I Vetenskapsrådets kartläggning kan man läsa att begreppet formativ bedömning kan 

spåras tillbaka ända till 1930-talet (Hirsh & Lindberg 2014. s. 7). Den mesta 

forskningen som gjorts för att beskriva formativ bedömning är gjord utanför Sverige 

och mestadels ifrån Nya Zeeland/Australien och den brittiska forskningsvärlden (a.a. s. 

20). Skillnaden mellan den formativa bedömning och den summativa bedömning är, att 

den formativa bedömningen handlar om en individrelaterad bedömning som fortlöpande 

pågår i en klassrumskontext och ska bidra till att eleverna når målen medan den 

summativa är mål/kriterierelaterad. Det har inte gått att säkerställa att den ena metoden 

inte kan hjälpa den andra, och vice versa, men att det ändå finns fog för att särställa 

dessa med tanke på att de används i olika syften (a.a. s. 24). Den formativa 

bedömningen handlar framförallt om att skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna 

utvecklas i till exempel olika klassrumssituationer. Där feedback ifrån lärare, och elever, 

till elever ska leda till att lärandet utvecklas hos eleven (a.a. s. 26). Hirsh och Lindberg 

fastslår dock att den formativa bedömningen inte bara kan sammanfattas av feedback 

trotts att feedback ofta likställs med formativ bedömning. De fastslår att det finns visa 

nyckelstrategier för att uppnå ett formativt lärande.   

 tydliggörandet av mål och bedömningskriterier 

 skapandet av klassrumssituationer som genererar indikationer på elevers lärande 

 feedback från lärare till elev 
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 kamratbedömning 

 självbedömning  

Dessa fem punkter är förutsättningarna för ett formativt klassrumsarbete vilket också då 

kan leda till formativt bedömning (a.a. s. 40). 

Feedback 

Med lärarens formativa bedömning menas, i denna studie, den feedback som eleverna 

upplever ifrån läraren under lektionstiden på momenten sång samt spel på 

ackordsinstrument. Feedbacken kan vara allt ifrån spel- och sångteknik till kritik vare 

sig de är positiv, konstruktiv eller negativ. I denna studie så kommer fokus ligga på om 

eleverna uppfattar denna feedback som likvärdig mellan flickor och pojkar på 

momenten sång och spel på ackordsinstrument. Detta för att kunna förstå vilka 

eventuella skillnader som kan finnas i elevernas uppfattning av lärarens formativa 

bedömning.  
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Tidigare forskning 

Inledning 

I detta kapitel kommer den tidigare forskningen som ligger till grund för denna studie 

att presenteras. Trots att denna studie inte betraktar flickor och pojkar utifrån ett 

genusperspektiv, utan utifrån det biologiska könet, så kommer forskningen ur ett 

genusperspektiv också presentera eftersom den är så pass nära besläktad att det vore 

orimligt att inte presentera den forskningen.  

Genusforskning inom musik 

Carina Borgström Källén skriver i sin avhandling, När musik gör skillnad - genus och 

genrepraktiker i samspel, att majoriteten av all genusrelaterad musikforskning innan 

2002 har handlat, nästan uteslutande, om instrumentval och representation. Samtidigt 

utmärks den tidigare forskningen av att sakna utmanandet av normer och maktbalanser 

inom musikpedagogiken och musiklärarpraktiken (Borgström Källén 2014 s. 17-18). 

Vidare finns det, enligt Borgström Källén, motstridig forskning som diskuterar huruvida 

barn könskodar instrument men det anses inte ha full validitet. Detta på grund av de 

olika resultaten där vissa menar på att föräldrars inställning och presentationen av 

instrumenten spelar stor roll medan andra hävdar att det inte spelar någon roll alls (a.a. 

s. 19). En person som har genomfört flera undersökningar inom musikämnet som 

Borgström Källén tar upp är Lucy Green. Lucy Green skriver, i Feminism & psychology 

- Exposing the gendered discourse of music education: “the school plays a major role in 

reproducing pre-existing musical gender divisions in the wider society, through 

reinforcing discursive constructions about gender, musical practices and music itself.” 

(Green 2002 s. 173). Med detta vill hon påpeka skolans viktiga egenskap som en 

rollskapare, inte bara innanför skolans väggar utan även utanför skolans miljöer där 

elever tar med sig sina erfarenheter ut och praktiserar sina föreställningar i vardagliga 

livet. Det är då djupt bekymrande om skolan skapar normer och företeelser om hur ett 

visst kön ska vara, ska prestera osv. I hennes undersökning, som bestod av 

enkätundersökningar och intervjuer med 78 lärare och .69 elever i åldrarna 11 – 16, i 

Storbritannien, fann hon att både lärare och elever kopplade ihop vissa företeelser med 

ett visst kön. Till exempel så pratar de flesta lärarna om att de flesta flickor de 

undervisade var duktiga på att sjunga och gärna deltog i körövningar utanför ordinarie 
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skolgång. Vidare visade även hennes undersökningar att lärarna applicerade speciella 

instrument ofta kopplade till klassisk musik, så som fiol och cello, samt kvaliteter som 

att göra det man ska i skolan på flickor (a.a. s. 173). En annan del av denna 

undersökning som är väldigt intressant var det faktum att eleverna mångt och mycket 

höll med lärarna i dessa frågor (a.a. s. 138). Greens undersökning visar även på att både 

elever och lärare kategoriserar trummor och elgitarr samt mer upp-tempo-musik som 

typiskta drag för pojkar (a.a. s. 139). 

Övrig genusforskning   

För några år sedan besökte professor Karin Redelius en lektion, på en grundskola, i 

ämnet idrott & hälsa. I artikeln Genus och skolframgång i ämnet idrott och hälsa, ur 

Svensk idrottsforskning, beskriver hon hur läraren gav eleverna i uppgift att springa en 

viss sträcka på en viss tid. Innan eleverna springer iväg meddelar läraren eleverna att 

pojkarna måste prestera på en högre nivå än flickorna för att uppnå samma betygsnivå 

på grund av att flickorna har andra förutsättningar än vad pojkarna har (Redelius 2009 s. 

42). Med bakgrund mot detta så kan man se att det finns ett problem med att flickor och 

pojkar inte bedöms på samma grunder trots att alla elever ska bedömas lika i skolan 

avsett vilket kön du tillhör. En utgångspunkt i dagens genusforskning är, enligt 

Redelius, att våra normer och värderingar ständigt är under konstruktion genom att vi 

själva väljer hur vi uttrycker oss om olika saker och fenomen.  

…att våra föreställningar, normer och värderingar om vad som är 

manligt och kvinnligt inte är givna. Istället skapas och omskapas dessa 

föreställningar ständigt, exempelvis genom vårt sätt att uttrycka oss 

om män och kvinnor, pojkar och flickor. Språket är, med ett sådant 

synsätt, inte bara beskrivande utan i hög grad också normerande 

genom att det producerar och formar en viss sorts verklighet. 

(Redelius 2009 s. 42). 

Vilket då skulle leda till att vi har möjlighet att ändra de normer som finns genom att vi 

ändrar vårt sätt att prata och hur vi förhåller oss till saker och ting. Det är därför väldigt 

intressant hur vi förhåller oss till fenomen som vi anser höra ihop med antingen pojkar 

eller flickor i skolan när det gäller bedömning av elevers prestationer. Redelius påpekar 

även det faktum att flickor generellt har bättre betyg i än pojkar i skolan, i alla ämnen 

http://centrumforidrottsforskning.se/article/genus-och-skolframgang-amnet-idrott-och-halsa/
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utom idrott & hälsa (Redelius 2009 s. 43). I statens offentliga utredning (SOU) Pojkar 

och skolan - ett bakgrundsdokument om "pojkkrisen" från 2010, skriver Michel 

Kimmel, att vi har en pojkkris i skolan, där det finns en snedviden bild i skolan som gör 

att pojkar förfördelas genom skolgången (SOU 2010 s. 7). Dels beskriver han hur 

löneklyftorna och andra socioekonomiska strukturer i samhället har påverkat detta och 

att pojkar diagnostiseras i allt högre grad, än flickor, med 

konsetrationssvårighetssjukdomar (a.a. s. 10-11). Det viktigaste för denna studie är det 

som handlar om vad som vanligtvis kallas för gender policing [könsövervakning] som 

går ut på att elever i skolan mer är intresserade av att etablera sin egen roll i gruppen 

och tillhörighet till sitt kön än av att fokusera på skolarbetet (a.a. s. 37-39). Det 

sistnämnda fenomenet tillsammans med det som Green kom fram till i sin undersökning 

om vad som är flickors, respektive pojkars, instrument i skolan skapar kanske inga bra 

förutsättningar för att prestera i skolan. Och därmed att kunna få den formativa 

bedömningen som elever idag behöver (SOU 2010, Green 2002). 

Sammanfattning 

Det är, genom det vi nyligen gått igenom i detta kapittel, tydligt att det behövs mer 

forskning om och kring den formativa bedömningen som genomförs på grundskolorna i 

Sverige idag (Hirsh & Lindberg, 2014 s. 4). Det har genomförts en del forskning inom 

genusrelaterade problem i musikundervisningen där det kommer fram att lärare placerar 

olika företeelser och beteenden med ett visst kön och inte alls utifrån individen som det 

borde vara (Borgström Källén 2014 s. 17-21, Green 2002, SOU 2010, Redelius 2009).  

Forskningen visar även att det är viktigt att komma ihåg att allt inte endast är en 

konstruktion utav våra lärare, att flickor och pojkar har vissa egenskaper eller beteenden 

att följa(Green 2002, SOU 2010, Redelius 2009), utan att även elever i grundskolan 

hjälper till själva. Både medvetet och undermedvetet, underbygger och skapar eleverna 

dessa roller och egenskaper i ett försök att passa in och inte hamna utanför den trygga 

normen (SOU 2010 s.30-32). Att lärare kopplar ihop vissa värden och grundtankar med 

flickor och pojkar är något som forskningen kommit fram till inte är bra (Green 2002, 

SOU, 2010, Redelius 2009). Samtidigt ska man komma ihåg att forskningen även säger 

att problemet med dessa förutbestämda normer och värden går att ändra på, genom att vi 

gör lärare, elever och andra aktörer inom skolan medvetna om dessa förhållanden och 

där igenom kan skapa ett klimat som inte är missgynnande för någon elev oberoende av 
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kön (SOU, 2010, Redelius 2009). Avslutningsvis kommer Hirsh och Lindberg fram till 

att det behövs mer forskning om formativ bedömning på lägre nivåer och som även tar 

elevernas perspektiv (Hirsh & Lindberg 2014 s. 4). Ur denna kunskap kommer studien 

att ta sitt avstamp för att skapa en större förståelse kring hur vissa elever på högstadiet 

uppfattar lärarens formativa bedömning under lektionstid.   
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Metod 

Inledning 

I detta kapittel presenterar det som gjort angående studiens val av metod. I detta kapitel 

användas termen ”forskare” som ett samlingsnamn för alla personer som bedriver, och 

skriver om, forskning till yrket eller i utbildningssyfte så som till exempel studenter.  

Generella val 

Till att börja med så finns det, enligt Göran Ahrne & Peter Svensson (2015 s. 17-18) i 

Handbok i kvalitativa metoder, inga generella givna metoder att använda sig utav inom 

forskning. Det är upp till varje enskild forskare att välja den metod som forskaren tror 

mest på och som forskaren, utifrån egna erfarenheter och tidigare forskning, tror kan ge 

det bästa resultatet utifrån de frågor den tagit sig an att besvara (a.a. s. 17-18). Eftersom 

syftet med studien var att undersöka hur eleverna uppfattar lärarens formativa 

bedömning så har studien utgått ifrån kvalitativa intervjuer och en kvantitativ 

undersökning för att få det bästa möjliga resultatet. För att få ett större helhetsintryck, 

utifrån fler elevers uppfattning, hade en ännu större kombination av kvalitativa 

intervjuer och kvantitativ undersökningar ifrån fler skolor gett ett ännu bredare svar. 

Detta var dock tvunget att begränsa till fyra klasser fördelat på tre skolor i en, enligt 

Statistiska centralbyrån (SCB), medelstor tätort i södra Sverige (SCB 2016). Valet av att 

använda både intervjuer och enkätundersökning, istället för att bara använda en av dessa 

och göra den vid fler tillfällen, har sin grund i det faktum att det kan ge olika resultat 

beroende på hur materialet samlas in ifrån respondenten. Ahrne och Svensson beskriver 

ett fenomen som vanligen kallas triangulering som går ut på att om man mäter något i 

förhållande till två övriga punkter så är det troligare att man hamnar närmare sanningen 

(Ahrne & Svensson 2015. s. 24-27). Vidare säger de även att ju fler punkter man 

använder sig utav desto troligare är det att man kommer närmare sanningen (a.a. s. 26) 

Intervju 

Med bakgrund mot att studien vill undersöka hur eleverna uppfattar lärarens formativa 

bedömning så kändes valet av att använda kvalitativa intervjuer som det mest validerade 

sättet att få reda på svaren i förhållande till syftet. Ahrne & Svensson beskriver 

sammanfattningsvis de kvalitativa intervjuerna så här:  
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Intervjuns styrka är således att den går relativt snabbt att genomföra, 

att många i skandinaviska länder gärna ställer upp och att man kan få 

ett brett material om man använder kvalitativt orienterade intervjuer. 

Till dess svagheter hör att intervjun är ett resultat av ett samtal på en 

viss plats vid ett visst tillfälle, där det som sägs – även om det är med 

ärliga avsikter – kan ha andra syften än vad intervjuaren tänkt sig eller 

förstår. För att få ett material som säger mer om det man striderar bör 

man därför intervjun kompletteras med andra metoder, (Ahrne & 

Svensson 2015 s. 54). 

Intervjuerna har, som Ahrne och Svensson är inne på, även sina nackdelar. Där just en 

av dem är att intervjun endast kan ses som en syn på verkligheten utifrån hur 

informanten upplever den. Det går inte genom en enda intervju att få ut en helhetsbild 

av sanningen men det går att få fram hur en viss del av sanningen ser ut utifrån en given 

utgångspunkt. Vidare kändes det, med tanke på den senare delen i citatet ovan, extra 

angeläget att ha med ytterligare en metod än bara de kvalitativa intervjuerna för att få en 

större förståelse om hur eleverna uppfattar lärarens formativa bedömning. Därför 

kompletterades dessa kvalitativa intervjuer med annan metod, en kvantitativ 

(enkät)undersökning, för att få fler referenspunker att utgå ifrån.  

Utformning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur några elever i årskurs nio på högstadiet 

upplever lärarens formativa bedömning vid sång och spel på ackordsinstrument. Därför 

valdes det helt enkelt att intervjua några elever i årskurs nio på högstadiet för att 

undersöka svaren på detta. Under intervjuerna så användes ett antal intervjufrågor 

(Bilaga 1) som var till hjälp för att hålla intervjun inom rätt ämne. I boken 

Intervjumetodik finns det, enligt Annika Lantz, två ytterligheter när det kommer till 

intervjuer. Den ena baseras på frågor med givna svar som mer efterliknar en enkät. Då 

de ger väldigt lite utrymme, om något alls, för respondenten att diskutera och fundera 

över vad den själv tycker är viktigt inom det ämne som intervjun behandlar. Medan den 

andra baseras på mer öppna frågor där respondenten själv får styra mer om vad som tas 

upp, även om det ska falla inom ramen för intervjuns fokus (Lantz 2013 s.24-47). I 

denna studie har den senare metoden använts. Frågorna (se Bilaga 1) var uppdelade i 

olika kategorier där den första kategorin handlade om hur eleven generellt uppfattar sin 

lärares formativa bedömning medan de senare handlade mer precist om hur den 
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formativa bedömningen upplevdes i förhållande till sång och spela på 

ackordsinstrument. Medan den sista kategorin handlade om hur eleverna trodde att 

andra elever upplevde den formativa bedömningen. Dessa kategorier användes för att 

försöka få en så bra helhetsbild av elevernas upplevelser av lärarens formativa 

bedömning 

Enkätundersökning 

Valet att använda en enkätundersökning, som ett komplement till de kvalitativa 

intervjuerna som genomfördes, var viktigt eftersom det möjliggör att få in åsikter ifrån 

fler elever i samma undersökning. Där tiden tyvärr satte stopp för att intervjua alla. 

Annika Eliasson beskriver, i Kvantitativ metod från början, att det går oftare fortare att 

få in information via kvantitativa undersökningar än via kvalitativa metoder så som 

intervjuer då de sistnämnda oftare tar längre tid (Eliasson 2013 s. 30). 

Enkätundersökningar som genomförs på skolor under skoltid tenderar att ge fler svar än 

de som lämnas till elever att svara på deras fritid (a.a. s. 29). För att minska eventuella 

risker med att någon av respondenterna i en enkätundersökning ska missförstå frågor i 

undersökningen så är det bra om man kan förklara frågorna innan de svarar. Så att 

eventuella frågetecken kring frågorna rätas ut så att respondenten med säkerhet vet vad 

som efterfrågas (a.a. s. 29). Det är även att fördra att använda sig utav kvantitativa 

undersökningar när man vill mäta bredden av något fenomen så som Eliasson även 

bekräftar ”sammanfattningsvis lämpar sig kvantitativa metoder bäst för att mäta ”på 

bredden” – för att uppskatta hur utbrett olika tidligt beskrivna förhållanden och attityder 

är inom den undersökta gruppen” (a.a. s. 30). 

Utformning 

Enkäten består av ett antal frågor som besvarades genom att eleverna ringade in det svar 

de tyckte passade bäst in på deras egen uppfattning om lärarens formativa bedömning. 

Första uppgiften var att ringa in vilket kön de tillhör, inte vilket kön de förknippade sig 

med utan vilket som var deras biologiska kön, detta för att undersökningen skulle kunna 

göra skillnad på vad flickor respektive pojkar upplever. Första frågan handlar om hur 

eleverna upplever lärarens formativa bedömning över lag. Medan fråga 2-5 handlar om 

hur det upplever den formativa bedömningen vid sång respektive spel på 

ackordsinstrument. Vid utformningen av enkäten så var målet att göra den så 

lättförståelig som möjligt för att minska risken för missförstånd. Detta ledde till att 
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svarsalternativen blev likadana på fråga 1-5, negativ kritik, beröm och vet ej. På grund 

av valet av svarsalternativ så var det nödvändigt att förklara vad som menades med de 

olika alternativen innan eleverna kunde svara på enkäten. Där svaren var riktade mot 

den formativa bedömningen som läraren gav eleverna, i denna studie den feedback som 

eleverna upplever ifrån läraren under lektionstiden. Det skulle med andra ord inte ge 

svar på hur bra eller dålig läraren tyckte att elevernas prestation var utan istället skulle 

de ge svar på hur feedbacken upplevs av eleverna. Alternativet till detta hade varit att 

lägga till en sådan förklaring i textform på enkäten men det valdes bort för att istället tas 

muntligt så att de elever som inte förstod kunde ställa och få svar på sina frågor öppet. 

Detta för att minska risken för missförstånd. Fråga nummer 6 var till för de som ansåg 

att lärarens formativa bedömning inte var likadan mot flickor respektive pojkar och gav 

tre förvalda alternativ på varför det skulle kunna vara så. Istället för dessa elternativ 

hade denna fråga kunna formulerats som en öppen fråga där eleven själv fick skriva sin 

anledning till varför den upplevde att lärarens formativa bedömning var olika beroende 

på kön. Dock valdes detta bort på grund av tidsrelaterade skäl. Då det skulle ta betydligt 

mer tid att gå igenom de svaren och kategorisera den på lämpligt sätt i jämförelse med 

givna svarsalternativ.  

Urval 

Denna studie avgränsar sig till elever, i årskurs nio, på högstadiet. Detta på grund av att 

det behövs mer forskning kring formativ bedömning i denna ålder. Samt att det av 

administrativa skäl var lättare att genomföra undersökningar med elever i årskurs nio, 

till skillnad från elever i lägre årskurser, eftersom de är över 15 år gamla och därför får 

välja själva om de vill delta utan att ha målsmans tillstånd. En annan faktor som spelade 

in var även möjligheten att få ett konstruktivt samtal utifrån studiens syfte. Eftersom 

eleverna i årskurs nio haft mer musikundervisning än de i de lägre årskurserna så har det 

med största säkerhet upplevt fler tillfällen då läraren gett någon formativ bedömning. 

Därför torde det vara mer troligt att elever i årskurs nio har mer att säga om lärarens 

formativa bedömning. Det fanns även en geografisk aspekt i urvalet för denna studie. 

För att genomföra denna studie gjordes undersökningarna på tre skolor i en medelstor 

tätort i Sverige (SCB 2016).  Detta för att det var de skolor som låg inom ett rimligt 

avstånd för att kunna undersökas.  
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Etiska överväganden  

Samtliga intervjuade personer har varit minst femton år gamla. De har därför fått välja 

själva om de vill medverka eller inte. Denna uppsats har sin grund i intervjuer med barn. 

Enligt Ahrne och Svensson (2015 s. 72) har barn en begränsad förmåga att förstå hur 

möjliga risker och eventuella konsekvenser av ett deltagande skulle kunna utspela sig. 

Därför har författaren varit extra noga med att poängtera de etiska överväganden som 

gjort innan studien för samtliga som närvarade vid tillfällena för undersökningarna, 

både de kvalitativa intervjuerna och de kvantitativa enkätundersökningarna.  

Informationskravet 

Det finns, enligt vetenskapsrådet, fyra generella huvudkrav att förhålla sig till som 

uppsatsskrivare: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002 s. 6-14). I enlighet med informationskravet har samtliga 

medverkanden i denna uppsats har blivit informerande om dessa fyra krav innan de gett 

sitt eget medgivande till att delta i undersökningarna. 

Samtyckeskravet  

I enlighet samtyckeskravet har informanterna varit medvetna om att de endast deltar så 

länge de själva önskar och att det när som helst kan avsäga sig sitt deltagande utan att 

det på något sätt skulle generera dem några negativa konsekvenser alls.   

Nyttjandekravet 

I enlighet med nyttjandekravet har alla medverkande har blivit informerade om att 

uppgifterna om, och åsikterna ifrån, deltagarna endast kommer att användas inom ramen 

för denna studie.  

Konfidentialitetskravet  

I enlighet med konfidentialitetskravet har informanterna har även informerats om att 

deras eventuella medverkan i uppsatsen ej kommer att kunna härledas tillbaka till dem 

själva genom texten. Detta genom att samtliga medverkanden fått fiktiva namn samt att 

inspelningarna och dess transkriptioner kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen 

utomstående kommer kunna ta del av dessa förutom de som tidigare nämnts.   

Genomförande  

För att genomföra denna studie gjordes undersökningar och intervjuer i fyra klasser 

fördelat på tre skolor i en medelstor tätort i Sverige (SCB 2016). Inom det valda 

området kontaktades cirka 10 musiklärare på olika skolor som hade minst en klass i 
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årskurs 9. Kontakten med musiklärarna skedde via email och sms. Av de som svarade 

så var det vissa som inte hade tid eller av andra anledningar inte kunde eller ville delta i 

studien. Av de som var positiva till studien så bokades dag och tid för undersökning och 

intervjuer. Dessa undersökningar skedde inom loppet av tre veckor. Det gjorde att det 

fanns tid för att förbättra intervjutekniken mellan de olika tillfällena. 

Enkätundersökningarna genomfördes i helklass och fyra intervjuer, med totalt två fickor 

och två pojkar, genomfördes på vardera skolan. Av de 76 elever som deltog i 

enkätundersökningarna var det 33 flickor och 43 pojkar som svarade.  

 

De 16 elever, 8 pojkar och 8 flickor, som blev intervjuade fick själva anmäla sitt 

intresse för deltagande på plats. Processen gick till så att frågan ställdes öppen i 

klassrummet när alla var samlade och efter att de hade fått förklarat för sig vad 

intervjuerna handlade om. Sedan gjordes valet av mig själv och, i samråd med, den 

praktiserande läraren så att intervjuerna troligtvis skulle bli med elever som hade lätt för 

att diskutera och föra sin talan. Detta urvalssätt har sina brister då det blir en selektiv 

urvalsprocess där den praktiserande läraren säkerligen hade andra intressen, både 

medvetet och under medvetet, än bara denna undersökning. Läraren ville säkerligen 

hjälpa till så mycket som möjligt med studien men valde samtidigt de elever som gärna 

gör sig hörda, troligtvis de som inte sätter läraren i dålig dager och troligtvis de som inte 

var i störst behov av undervisning för att klara godkända resultat till slutet av terminen. 

Detta är något att ta i beaktande när resultatet presenteras längre fram men med tanke på 

den tid som getts denna studie kändes det som ett naturligt och nödvändigt 

tillvägagångssätt att använda. 

Enkät 

På första skolan genomfördes det undersökningar vid två tillfällen. Den första och den 

sista undersökningen i studien. De genomfördes i två olika klasser som hade olika 

musiklärare. Den första undersökningen skedde under en lektion i svenska, där deras 

lärare också var deras lärare i musik. Läraren ansåg att det var lättast att genomföra 

undersökningen under en lektion i svenska istället för att genomföra den under en 

musiklektion. Framförallt på grund av att de saknar bord att skriva på i musiksalen. I 

lektionssalen, som var en stor, vanlig lektionssal med White board-tavla fram och skåp 

och hyllor längst med väggarna, var det bänkrader uppställda med två till fyra platser 

bredvid varandra. Eleverna satt utspridda vid bänkarna över hela salen. Den andra 
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undersökningen på denna skola, vilket var den fjärde och sista i studien, genomfördes i 

skolans ena musiksal. Den salen var stor och rymlig med stolar ställda i en halvcirkel 

öppen mot en White board-tavla. Det var instrument runt om i hela rummet. När 

eleverna genomförde enkäten gick en del av dem till de ställen i salen, som de kunde 

hitta, där det fanns något att skriva emot, till exempel flygeln som var placerad längst 

fram i salen. De övriga satt kvar på sina stolar och svarade på enkäten med stöd mot 

knät eller liknande.  

 

På den andra skolan var det fem rader, med sex-sju stolar vardera, ställda efter varandra. 

Eleverna satt utspridda på de olika raderna, där samtliga killar satt på de två raderna 

längst bak och tjejerna satt på raderna framför. I salen, som var skild från övriga skolan 

i ett annat hus, fanns det ett tiotal keyboards uppställda längst med väggarna och över 

dessa hängde ett tjugotal akustiska gitarrer. Det fanns även ett hörn där ett PA och ett 

digitaltrumset stod uppställt tillsammans med en elgitarr och en elbas med tillhörande 

förstärkare till dessa. Trotts alla dessa saker i salen var den ganska liten.   

På den tredje skolan genomfördes enkätundersökningen i slutet av en lektion i 

samhällsorientering. Eleverna satt grupperade i bänkar om fyra till sex stycken i en 

typisk lektionssal som på första skolan. Först presenterades vad studien skulle handla 

om. Sedan förklarades de etiska överväganden som var relevanta för eleverna i 

undersökningen. Därefter fick eleverna ställa eventuella frågor de hade som besvarades 

innan undersökningen började. Därefter delades enkätundersökningen ut, i 

pappersformat, som de sedan fick svara på där de satt i lektionssalen. När de ansåg sig 

klara med enkäten fick de lämna tillbaka sitt enkätpapper som direkt, utan att någon 

kollade på svaren, lades ner det i ett kuvert så ingen skulle se vad någon annan hade 

svarat. 

Intervjuer 

När samtliga enkätpapper var insamlade ställdes en öppen fråga i klassrummet till 

samtliga elever om de ville delta i en intervju. Vid första tillfället som undersökningen 

genomfördes var det svårt att få eleverna att vilja delta. Men när deras lärare frågade de 

eleverna som hon trodde skulle vilja delta med en direkt fråga så valde de att delta. När 

första intervjun var genomförd så ställde läraren återigen en direkt fråga till en av 

eleverna och då ville den delta. Så fortsatte det även med övriga elever på den skolan   
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På den andra skolan var det enklare att få eleverna att vilja vara med, då en elev direkt 

anmälde sitt intresse när frågan ställdes öppen i helklass. När första intervjun var klar så 

ställdes frågan till en annan elev om den ville delta. Eleven tackade ja direkt, och så 

fortsatte det med de övriga eleverna på denna skola.  

 

På den tredje skolan var det som vid första tillfället. Att läraren var tvungen att direkt 

fråga eleverna om de ville delta. Vid en direkt fråga ifrån läraren så valde de att vara 

med i intervjuerna. På denna skola valdes alla fyra elever ut på en gång eftersom att 

resterande elever skulle gå vidare till nästa lektion medan de som ställde upp på intervju 

fick tillåtelse att komma senare.  

 

Vid det sista tillfället som undersökningen genomfördes var det tillbaka på första skolan 

igen men denna gång i deras musiksal. Läraren hade i förväg pratat med fyra elever som 

ville ställa upp på intervjun efter att enkäten var genomförd. Detta gjorde att det gick 

väldigt fort att börja intervjuerna vid detta tillfälle då det redan var bestämt sedan innan 

vilka som skulle vara med.  

 

Intervjuerna genomfördes, vid de två första tillfällena, i en korridor utanför 

klassrummet. Vid första tillfället som intervjuerna genomfördes kunde vi sitta på var 

sina stolar i stort sett ostörda under samtliga intervjuer med undantag för någon enstaka 

person som gick förbi. Medan vid andra tillfället så var musiksalen så dåligt ljudisolerad 

att man på inspelningarna, ifrån denna skola kan höra hur de övriga eleverna övar i 

rummet bredvid. Vid det tredje tillfället fick vi genomföra intervjuerna i skolans 

bibliotek/aula. Vi satt på var sin pall i ett hörn av salen, samtidigt som det pratades och 

spelades på ett piano i bakgrunden. Det var dock inget som märkbart störde varken mig 

eller någon av informanterna av vad som kunde märkas på plats eller på inspelningarna. 

Vid det sista tillfället, tillbaka på första skolan, kunde vi genomföra intervjuerna i ett 

grupprum precis intill musiksalen. Där kunde vi stänga om oss och prata ostört fram tills 

vi var klara.  

 

Dessa intervjuer spelade in på en telefon och en surfplatta. Ljudinspelningarna blev 

ganska bra, men det fanns i vissa fall ett bakgrundsorl som i vissa lägen gjorde det 
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aningen svårt att höra vad informanten sa, men man kan med säkerhet, efter att ha 

analyserat ljudfilerna ordentligt, höra vad informanten säger. 

Databearbetning 

Intervjuer  

När intervjuerna hade genomförts så transkriberades dessa genom att skrivas ner i ett 

dokument på en dator. Transkriberingen gick bra och det gick att höra allt som sagts 

under intervjuerna. Även om det i vissa lägen var lite svårare att få fram vad som sades, 

framförallt vid ett tillfälle då informanten pratade lite svagare samtidigt som ett 

bakgrundsljud var starkare. Vid några tillfällen hamnade samtalet i intervjun för långt 

ifrån syftet för studien och då togs den delen inte med i transkriberingen. När allt var 

nedskrivet så analyserades dem utifrån studiens syfte. Det som var extra viktigt utifrån 

studiens syfte markerades med olika färgpennor. Detta gjordes att det skulle vara lätt 

kunde gå tillbaka och hitta de olika viktiga delarna. De olika delarna delades in 

instrumentvis i sång, piano och gitarr. De olika instrumentgrupperna underdelades 

sedan i tre delar som bestod av lärarens förväntningar, elevens uppfattning om 

prestationen och övrigt.  

Enkät 

När svaren var överförda från papper till digital form så analyserade svaren och 

kategoriserades i förhållande mellan flickor och pojkar, och även de olika instrumenten 

för sig, sång, piano och gitarr. Utifrån de svar som kom in ifrån enkätundersökningen 

kunde svaren, hjälp utav programmet Microsoft Excel 2010, analyseras och diagram 

skapas för att göra svaren mer visuella. 
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Resultat  

Inledning 

I detta kapitel presenteras resultatet av enkätundersökningarna och intervjuerna 

samtidigt. Svaren har grupperats efter de moment som undersökts i studien. Första 

presenteras resultaten för sång, följt av piano och till sist gitarr. I slutet av kapitlet 

kommer även en kort sammanfattning.  

 

Denna studie ställer frågan hur några elever i årskurs nio på högstadiet upplever den 

formativa bedömning som läraren ger dem under lektionerna. Samt om det finns några 

eventuella skillnader i hur elever i olika klasser upplever lärarens formativa bedömning. 

För att genomföra detta ska denna studie visa om eleverna uppfattat några eventuella 

skillnader i hur läraren ger sin formativa bedömning till flickor respektive pojkar på 

momenten sång och spel på ackordsinstrument.  

Sång 

Hur respektive klass upplever feedback vid momentet sång 

Tabell 1  

 

Här visas hur respektive klass svarat i undersökningen om hur det uppfattar lärarens 

feedback för momentet sång. När intervjuerna genomfördes i klass två så visade det sig 

att den klassen inte hade haft någon sångundervisning på den skolan innan 

undersökningen genomfördes där. Det var en ny lärare för det året och de hade inte 
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kommit fram till momentet sång enligt hennes planering för musikundervisningen. På 

grund av det så var andelen som svarat ingen åsikt i den klassen så pass hög, nästan 80 

%, så kommer resultaten därifrån därför ej att redovisas här. Eftersom de inte ger någon 

rimlig indikation mot studiens syfte. Något som sticker ut i tabell 1 är andelen som 

svarat ingen åsikt i klass fyra. Detta kan ha att göra med, det som framkom i 

intervjuerna ifrån denna klass, att eleverna upplever att läraren inte lägger så stor vikt 

vid sångundervisningen och därigenom inte kommenterar nämnvärt när de sjunger 

under lektionstiden. Det går även att se en skillnad mellan klass fyra och de övriga 

eftersom ingen i klass fyra anser, till skillnad mot de övriga, att flickor får mer beröm 

vid feedback.   

Hur flickor och pojkar i respektive klass upplever feedback vid momentet sång  

Tabell 2 

 

När man mer djupgående analyserar de delarna ifrån enkätundersökningen som har med 

sång att göra kan man se, i tabell 2, att det bara är pojkar som upplever att pojkar får 

mer beröm vid feedback. Medan det är lika många pojkar som flickor som upplever att 

flickor får mer beröm vid feedback. Studien som genomförts visar att över 30 % av de 

tillfrågade eleverna upplever att läraren ger dem olika feedback beroende på om det är 

en flicka eller pojke som bedöms vid momentet sång. Dock ska man inte glömma bort 

det faktum att mer än hälften som svarat på enkäten har svarat att de får likadan 

feedback oavsett om de är pojke eller flicka.  

 

Under intervjuerna med eleverna, i en av klasserna, visade det sig att eleverna 

uppfattade att läraren inte engagerade sig så mycket i sång under musiklektionerna. 
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Samtliga intervjuade elever i den klassen upplevde att de inte behövde kunna eller 

prestera något speciellt på sång för att klara av att bli godkända i musikämnet. Vissa av 

elever berättade att de inte ens behövde kunna sjunga alls. På frågan: Hur tycker du att 

din lärare bedömer eller ger feedback på sång? Svarade en elev att ”vissa är ju bättre på 

att sjunga utan att behöva göra massa saker och så, och andra är ju sämre. Så jag tycker 

inte att man kan säga till om sånt och det tycker jag inte heller att han gör.”.  Här menar 

eleven med andra ord att han upplever att sjunga är något som man antingen kan eller 

inte kan och att läraren inte ska bedöma det på något sätt. Detta eftersom att det helt 

enkelt inte går att träna upp kvaliteter sång, enligt eleven, så som det går att träna upp 

kvaliteter på piano eller gitarr där man kan öva sig till att bli bättre. Denna elev var inte 

den enda att nämna sådana föreställningar, om att sång skulle vara något som inte går att 

öva upp. Under intervjuerna kan man relativt genomgående uppfatta att eleverna inte 

upplever att de faktiskt övar på sång i skolan, vissa övade dock på fritiden. Eleverna 

övade på gitarr och piano, under lektionstiden, men sång var inget man övade på. Det är 

något man bara kan och gör. Under en intervju berättade en elev om hur pojkarna som 

sjöng fick väldigt mycket positiv feedback medan flickorna inte fick någon feedback 

alls. Enligt den eleven så berodde det på att läraren förväntade sig mer utav flickorna på 

sång vilket gjorde att läraren ville uppmuntra pojkarna att sjunga. Därför fick pojkarna 

mer positiv feedback är flickorna på den skolan medan flickorna inte fick någon 

feedback alls när det sjungit enligt honom. En annan elev på samma skola vittnar om 

samma fenomen. Dock har hon en annan syn på varför det ser ut som det gör. Enligt 

henne var samtliga flickor bättre på att sjunga än pojkarna och att det därför behövdes 

ge mer feedback till pojkarna som sjöng medan flickorna redan kunde sjunga och där 

igenom inte behövde någon nämnvärd feedback. Även denna elev berättar om hur sång 

är något som man kan eller inte. Under en annan av intervjuerna berättar en flicka om 

hur hon känner att pojkarna i hennes klass får göra saker som flickorna inte får. Hon 

beskriver att om hon som flicka skulle gå fram och slå på mikrofonen som pojkarna gör 

så skulle hon få mycket mer skäll än vad en pojke hade fått när de gjort samma sak. 

Detta beror, enligt henne, på att läraren förväntar sig generellt mer utav flickorna än av 

pojkarna på lektionstiden.   
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Piano 

Hur respektive klass upplever feedback vid momentet pianospel 

Tabell 3  

 

Här visas hur samtliga klasser svarade på frågan hur det upplever lärarens feedback när 

det gäller momentet spel på piano. Det man kan se via resultatet ovan är att klass 1 och 

4, som är på samma skola men med olika musiklärare, har de högsta andelarna som 

upplever att de bedöms lika avsett om det är pojkar eller flickor. En annan sak att notera 

är att det är en skola, till skillnad från de övriga tre, där eleverna upplever att pojkar får 

mer beröm vid feedback än flickor. Ytterligare en sak att lägga märke till är andelen 

som svarat ingen åsikt vilket når upp till nästan var tredje elev i klass 2 och 3.  

Även när det gäller piano så kan man se vissa mönster. När man närmare analyserar 

siffrorna i tabell 4, på nästa sida, ser man där ett mönster i att fler pojkar upplever att de 

får mer beröm vid feedback än flickor medan det är vice versa för flickorna där det är 

fler fickor som anser att de får mer beröm vid feedback istället för pojkar. Det är nästan 

30 % av eleverna som anser att de inte får likadan feedback under lektionerna om det 

spelar piano beroende på om de är flickor eller pojkar. Men även här kan man se att 

över hälften av de tillfrågade eleverna upplever att det är likadan feedback oavsett om 

du är pojke eller flicka.  
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Hur flickor och pojkar i respektive klass upplever feedback vid momentet pianospel 

Tabell 4  

 

Under intervjuerna kunde man genomgående höra hur lärarna på respektive skola 

uppmuntrade de flesta elever när de spelar piano. De flesta eleverna, i alla klasserna, 

nämnde att läraren brukade ge tipset att använda båda händerna i sitt pianospel. När de 

fick frågan om hur läraren kommenterade deras prestationer på piano så var nästan alla 

överens om att läraren alltid gav någon form av konstruktiv kritik oavsett vilken skola 

det var på. Det var ingen av de intervjuade eleverna som kunde nämna någon gång då 

läraren värderat deras prestation när det gällde pianospel, till skillnad från sången, där 

läraren oftast hade en uppfattning om hur bra prestationen var. Att det var många som 

uppfattade att läraren var likadan mot både flickor och pojkar var tydligt i intervjuerna. 

Men det gick inte heller att missa att det var en del som upplevde att läraren var snällare 

i sin kritik till de med samma kön som de själva. Dock verkar det sistnämnda mer ha att 

göra med att de flesta eleverna sitter tillsammans med elever av samma kön under 

lektionstiden och därför kan uppfatta fler tillfällen då läraren gav feedback till de elever 

av samma kön. Det framkom, under intervjuerna, som ganska generellt att eleverna 

upplevde att läraren förväntar sig lika mycket av både flickor och pojkar när det gäller 

piano.  
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Gitarr 

Hur respektive klass upplever feedback vid momentet gitarrspel 

Tabell 5  

 

Här visas hur de tillfrågade svarade på frågan om hur de upplever lärarens formativa 

bedömning av momentet gitarrspel. I klass tre har de haft gitarrundervisning men 

eleverna uppfattar ingen nämnvärd feedback ifrån läraren vid momentet gitarrspel. De 

upplever, enligt de intervjuer som genomfördes, att läraren inte lägger så stor vikt vid 

gitarrspel och därför får de inte heller någon feedback alls när de spelat gitarr. Utan 

eleverna får endast ett bekräftande när det gjort uppgiften korrekt. Utöver det är det kan 

man att se att några elever i varje klass upplever att pojkar får mer positiv feedback än 

vad flickor får. Men även här kan man se en övervägande mängd elever som upplever 

att det är en likadan bedömning oavsett vilket kön de tillhör.   

Det vi kan se, i tabell 6 på nästa sida, är att i alla klasser som intervjuats upplever några 

elever att pojkar får mer beröm vid feedback än vad flickor får. Det är två av åtta 

grupper som svarat att flickor får mer beröm vid feedback än pojkar. Men i en av de 

grupperna har mer än hälften av eleverna svarat att det inte har någon uppfattning om 

svaret på frågan. Vilket kan bero på, som framkom under intervjuerna, att eleverna i den 

klassen inte uppfattar någon speciellt feedback alls ifrån läraren under lektionstiden när 

de spelat gitarr. Vidare kan vi även här utläsa att mer än hälften av alla elever upplever 

att de blir bedömda lika avsett om de är pojkar eller flickor. Man kan även läsa ut att 
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nästan var femte elev upplever att pojkar får mer beröm vid feedback än vad flickorna 

får.  

Hur flickor och pojkar i respektive klass upplever feedback vid momentet gitarrspel   

Tabell 6  

 

Under en av intervjuerna, när vi pratade om hur läraren bedömer gitarrspel, så säger 

eleven att läraren ger flickorna mycket mer beröm vid feedback än till pojkarna. Han 

talar om hur eleverna i klassen kan prestera på samma nivå men att flickorna då får 

mycket mer beröm vid feedback för att de är flickor. Det går att ana genom svaren, även 

om han inte säger det rakt ut, att eleven upplever att läraren förväntar sig mer av 

pojkarna när det gäller gitarrspel. Han berättar om när de hade en konsert där både 

flickor och pojkar spelade gitarr och att det då blev det mycket mer beröm vid feedback 

till flickorna. Detta trots att pojkarna och flickorna spelade på samma nivå enligt eleven. 

I en annan klass beskriver en elev hur han upplever att läraren ger mer positiv feedback 

till pojkarna. Men det beror, enligt honom, på att pojkarna generellt är bättre än vad 

flickorna är på gitarrspel i den klassen. I de delar av intervjuerna som handlar om 

gitarrspel så kan man se ett mönster i där flickor får mer beröm vid feedback på 

gitarrspel för att de försöker medan pojkar får beröm om de lyckats genomföra 

uppgiften. Det verkar även finnas en generell föreställning hos de flesta eleverna, som 

intervjuats, att pojkarna är bättre än flickorna på gitarr. 

  

0

5

10

15

20

25

Flickor får mer beröm
vid feedback - Gitarr

Pojkar får mer beröm
vid feedback - Gitarr

Likadan feedback till
både pojkar och
flickor - Gitarr



 

 

 

28 

Sammanfattning 

Hur samtliga elever upplever feedbacken vid momenten sång, piano- och gitarrspel 

Tabell 7  

 

Sammansfattningsvis kan man se genom studien att det är drygt hälften av de elever 

som deltagit i undersökningen som upplever att deras lärare bedömer dem lika i klassen 

oavsett om de är flickor eller pojkar. Vi kan även se att det finns en ganska bred 

uppfattning ibland eleverna att flickor får mer beröm vid feedback när det sjungit till 

skillnad mot om det hade varit en pojke som sjungit, cirka 25 % av de som tillfrågats 

upplever att flickor får mer beröm vid feedback på sång. Samtidigt upplever cirka 20 % 

av eleverna att pojkar oftare får mer beröm vid feedback när det gäller gitarrspel. Men 

när det kommer till piano så är det inte lika tydligt vilka som förfördelas. Även om det 

är ganska tydligt att feedbacken inte är lika om du är flicka eller pojke när du spelat 

piano. Nästan 30 % av de tillfrågade eleverna upplever att det inte är likadan feedback 

till flickor och pojkar när de spelat piano.  

Under intervjuerna kunde man se vissa mönster i hur en del elever upplever att sång är 

något som man inte övar på för att bli bättre utan att det är något som man antingen kan 

eller inte. Detta till skillnad mot både gitarr- och pianospel där en del eleverna upplevde 

att de fick öva för att bli bättre. Det gick även att se ett mönster i hur en del elever 

uppfattar att läraren förväntade sig olika av flickor och pojkar på de olika momenten. 

Där flickor förväntades prestera bra på sång medan pojkar förväntades prestera bra på 

gitarr. Piano skiljer sig dock på den punkten från de övriga två momenten då det visade 
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sig att flickor upplever att läraren förväntar sig mer av flickor medan pojkar upplever att 

läraren förväntar sig mer av pojkar. Genom intervjuerna kan man generellt se att många 

elever upplever att flickor är bättre än pojkar på att sjunga medan det inte går att se lika 

tydligt om något av könen upplevs vara bättre på att spela piano eller gitarr. Vidare så 

skiljer sig även sång ifrån de övriga så till vida att det är det enda instrumentet där 

många elever upplever att läraren bedömer dem utifrån en utgångspunkt att de är flickor 

eller pojkar och inte enbart bedömer deras prestation.  
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Diskussion  

Resultatdiskussion  

Genom studien har jag kunnat se ett mönster i att många elever upplever att vissa lärare 

förväntar sig olika prestationer av flickor och pojkar beroende på vilket moment som 

ska bedömas. I sång upplever många elever att lärarna förväntar sig att flickor ska 

prestera på en högra nivå än pojkarna. Medan det är omvänt när det kommer till 

gitarrspel, där många elever upplever att läraren förväntar sig mer av pojkar än flickor. 

Skolan är, enligt Lucy Green (2002), en rollskapare. Skolan bidrar till att skapa, 

förändra och förstärka elevernas uppfattningar om hur saker och ting är. Till exempel 

genom att skolan, det vill säga lärarna i denna studie, låter pojkar agera på ett visst sätt 

men samtidigt sätter andra gränser för flickor, så att de inte kan agera på samma sätt. Då 

bidrar det till att skapa missförhållanden som eleverna tar med sig ut i samhället där 

eleverna tror att pojkar får göra saker som flickor inte får. Precis som Lucy Green 

(2002) också skriver så applicerar lärarna vissa egenskaper hos flickor och pojkar. Det 

visar sig i studien att eleverna upplever att lärarna förväntar sig olika resultat under 

lektionstiden beroende på om du är pojke eller flicka. Detta leder till att den formativa 

bedömningen blir olika beroende på om du är pojke eller flicka i skolan. 

 

Vissa elever upplever att pojkarna hellre håller på med andra saker än att göra de 

uppgifter som ska genomföras. Detta tas även upp i statens offentliga utredning från 

2010 där Kimmel skriver om något som kan kallas könsövervakning, där pojkar 

frånskrider arbetet och gör andra saker som anses vara mer lämpligt för pojkar eftersom 

det anses vara viktigare att upprätthålla sin plats i gruppen än att prestera bra i skolan 

(SOU 2010 s. 37). Enligt en del av de elever som intervjuats visar deras lärare upp en 

attityd om att detta beteende är okej i skolan. Detta visar de genom att de accepterar att 

pojkar tramsar medan flickor inte får göra det. En elev beskrev att pojkarna kunde slå på 

mikrofonerna när de skulle sjunga utan att läraren agerade på något sätt medan om hon 

som flicka skulle gjort det så skulle läraren korrigerat henne på direkten eftersom att 

man inte får göra så som flicka. Detta är som när Redelius besökte en lektion i idrott 

och hälsa där läraren gav flickorna och pojkarna olika krav för att nå samma betygsnivå 

(Redelius 2009). Skulle vi applicera den händelsen som utspelade sig på skolan som 

Redelius besökte, där pojkarna skulle springa en minut snabbare än flickorna på en 
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given strecka, på en musik lektion. Då skulle det vara som om att låta två elever spela 

piano och säga att den ena måste spela mer rätt än den andra för att uppnå samma betyg 

bara för att den ena är pojke och den andra är flicka. Detta är inte förenligt med 

skolverkets instruktioner om att alla ska bedömas lika (Skolverket 2004).  

 

Studien visar att vissa elever uppfattar, under lektionerna i skolan, att läraren förväntar 

sig mer av flickorna på sång. Detta hade inte varit något problem om samtligt flickor 

varit bättre än pojkarna men så är inte fallet. Det finns pojkar som är duktiga på att 

sjunga, precis som det finns flickor som inte är lika bra på att sjunga i skolan. Att så 

pass många elever, som studien visar, uppfattar att lärarens förväntningar är olika 

beroende på om de är flickor eller pojkar är inte alls bra. Det bekräftar bara den tidigare 

forskningen om att lärare tyvärr bedömer flickor och pojkar olika på grund av att de är 

just pojkar och flickor (SOU 2010, Redelius 2009, Hirsh & Lindberg 2015).   

 

När eleverna tar del av den formativa bedömningen i skolan så upplever nästa var fjärde 

elev i studien att flickor får mer positiv feedback än vad pojkar får på momentet sång. 

Detta beror på, som studien visar och som Green (2002) skriver, att läraren applicerat 

kunskapen om att kunna sjunga hos flickor samtidigt som läraren förväntar sig att 

pojkar inte vill sjunga. Samma problematik finns när det gäller gitarrspel under 

lektionstid. Där eleverna i studien uppfattar att läraren förväntar sig att pojkar vill, och 

kan, spela gitarr medan flickor inte kan eller vill spela gitarr. När det gäller 

pianoundervisningen är det dock inte lika tydligt. Där är det mer spritt ibland eleverna i 

undersökningen hur de uppfattar lärarens formativa bedömning. Det finns en mer 

generell uppfattning att vid pianospel och gitarrspel så är det oftare kvaliteten på 

spelandet som bedöms medan det oftare under sångmomenten är personen som bedöms.   

Metod reflektion 

Generellt upplever jag att valet av metod för denna studie har varit bra. Jag har fått ut ett 

bra material att jobba med. Hade jag gjort denna studie igen, med de erfarenheter som 

studien gett mig idag, hade frågorna i både intervju och enkät varit ställda på så sätt att 

eleven själv och feedbacken som eleven själv fått stått i fokus. Det kan ha varit en brist i 

studien att för stor del handlade om hur eleverna uppfattade den formativa bedömningen 

som läraren gav andra elever.  
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En annan sak som jag hade gjort annorlunda om jag skulle göra en liknande 

undersökning är att förändra enkäten. Svarsalternativen i enkäten kunde misstolkas av 

respondenten om den inte lyssnade på de instruktioner som sades vid 

undersökningstillfällena. Vid en ny undersökning hade alternativen varit mer tydliga i 

sig och inte förlitat sig alla på någon annan ytterligare information. Valet av att utforma 

enkäten på detta sätt berodde på att jag var rädd för att eleverna skulle ha svårt att förstå 

orden om jag använde ord som ’formativ bedömning’ i enkäten. Delvis hade jag nog rätt 

i mina föraningar då eleverna, vid undersökningstillfällena, inte hade någon större insikt 

om vad ’formativ bedömning’ innebar men samtidigt gav det eventuellt en missvisning i 

svaren på grund av att de kunde misstolkas. Jag tror dock att de flesta eleverna förstod 

vad som frågades efter med tanke på att eleverna som intervjuades visade att de hade 

förstått vad som frågades efter vid enkäten. Dock är det omöjligt att svara på om alla 

förstod detta då jag inte intervjuade alla elever som deltog i enkäten. Därför så tror jag 

att det hade varit det mest idealiska om jag hade haft tid och möjlighet att intervjua alla 

elever, istället för enkätundersökningen. Då hade jag med denna insikt även kunnat 

fokusera mer på den formativa bedömning som den enskillda eleven upplever ifrån 

läraren, men den tiden fanns inte inom ramarna för denna studie. 

 

Vidare hade det även varit intressant att se om elever på skolor i andra städer hade 

svarat på samma sätt som eleverna i denna undersökning. En annan del som man kunde 

gjort annorlunda var urvalet av de elever som intervjuades. Nu fick elevernas lärare en 

ganska stor roll i urvalet vilket kanske inte var det bästa med tanke på att läraren 

säkerligen har andra intressen än denna studie. Det kanske hade varit bättre om jag själv 

hade kunnat välja ut eleverna efter att ha analyserat enkäten och välja ut eleverna efter 

de svar de gett. För att få så olika syn på helheten som möjligt. Ytterligare en del att ta i 

beaktning är det som hände vid tredje tillfället då de elever som deltog på intervjun 

skulle missa en del av kommande lektion. De kändes som ett riskmoment, då jag blev 

orolig för att bara få elever som ville slippa nästa lektion och inte alls var med för att de 

ville delta i studien men så upplever jag inte att det blev 

Slutdiskussion 

Sammanfattningsvis, enligt denna studie, kan man se hur drygt hälften av eleverna som 

deltagit generellt uppfattar att de får en likvärdig formativ bedömning oavsett om det är 
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flickor eller pojkar som bedöms. Det betyder dock att nästan hälften av de tillfrågade 

eleverna upplever att de inte får en likvärdig bedömning eller inte kan, eller inte vill, 

yttra sig om vad de vet om den formativa bedömningen. I studien kan vi se hur nästan 

var tredje elev uppfattar att de får en olik formativ bedömning beroende på om de är en 

flicka och pojke som bedöms. I vissa av fallen beror det på rena kvalitetsskillnader 

mellan elevernas prestatoner och kan därför anses vara legitima, men i allt för många 

fall vittnar eleverna om att det har att göra med lärarens förväntningar på eleverna. Så 

som att flickor och pojkar bedöms utifrån en utgångspunkt att de är flickor och pojkar 

och inte endast som individer. Enligt skolverket ska samtliga elever bedömas 

likaoavsett om de är flickor eller pojkar i skolan (Skolverket 2004). Denna studie visar 

dessvärre att det inte ser ut så.  

Vidare forskning 

Forskning som rör elevernas uppfattningar om lärarens formativa bedömning är idag 

knapphändig på grundskolenivå. Det skulle vara intressant att komplettera denna studie 

med följande: 

 En större studie liknande denna där man utökar undersökningsområdet med fler 

skolor och fler elever.  

 En studie med elever i lägre åldrar, på till exempel låg och mellanstadiet. 

 En studie om lärare som har samma klass i musik och ett annat ämne ger pojkar 

och flickor en liknande formativ bedömning i båda sina ämnen.   
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Källor 

Enkätundersökningar 

Genomfördes den: 

 2016-01-18 med 21 elever 
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 2016-02-03 med 20 elever 

Totalt deltog 76 elever i enkätundersökningarna 

Intervjuer: 

 2016-01-18 intervjuades två flickor och två pojkar  

 2016-01-28 intervjuades två flickor och två pojkar 

 2016-02-02 intervjuades två flickor och två pojkar 

 2016-02-03 intervjuades två flickor och två pojkar 

Totalt genomfördes 16 intervjuer varav 8 var flickor och 8 var pojkar

http://centrumforidrottsforskning.se/researcher/karin-redelius/
http://centrumforidrottsforskning.se/article/genus-och-skolframgang-amnet-idrott-och-halsa/
http://centrumforidrottsforskning.se/article/genus-och-skolframgang-amnet-idrott-och-halsa/
http://www.centrumforidrottsforskning.se/
http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Genus-skolframgang-idrott-halsa.pdf
http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Genus-skolframgang-idrott-halsa.pdf
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/370301/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/370301/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/370301/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/370301/
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor  

Intervjufrågor 

I denna intervju vill jag ha svaren på vad eleven själv uppfattar/upplever av det som 

händer på lektionstid.  

 

Generella uppfattningar 
1. Hur bra/dålig upplever du att din lärare är på att ge kommentarer till tjejer och 

killar under musiklektionerna?  

o Ger läraren oftast konstruktiv kritik eller säger läraren oftast att det bara 

var bra/dåligt? 

o Är det likadant mot både tjejer och killar eller kan du se några skillnader 

på hur läraren kommenterar?  

 Hur kan du beskriva dessa likheter/skillnader?  

 Kan du minnas något tillfälle då detta hänt? Beskriv det som 

hände som du minns det. 

 

Sång 
2. Hur tycker du att din lärare kommenterar tjejer när de sjungit?  

o Vad brukar läraren säga när en tjej sjungit?  

o Vilka ord använder läraren? Varför just de orden?  

o Vad tror du läraren tycker att tjejer ska kunna på sång i nian? 

 

3. Hur tycker du att din lärare kommenterar killar när de sjungit?  

o Vad brukar läraren säga när en kille sjungit?  

o Vilka ord använder läraren? Varför just de orden?  

o Vad tror du läraren tycker att kille ska kunna på sång i nian? 

 

4. Om du jämför lärarens kommentarer till tjejer och killar som sjungit: 

o Vad tycker du det finns för skillnader i lärarens kommentarer? 

o Vad tycker du det finns för likheter i lärarens kommentarer?  

o Tycker Du att läraren använder samma ord när den kommenterar tjejer 

och killar när de sjungit? 

o Tycker Du att läraren förväntar sig mer utav tjejer eller killar på sång?  

 Om Ja, Hur kan du beskriva det?  

 Kan du minnas något tillfälle då detta hänt?  

 Beskriv vad som hände? 

 

Piano 
5. Hur tycker du att din lärare kommenterar tjejer när de spelat piano?  

o Vad brukar läraren säga när en tjej spelat piano?  

o Vilka ord använder läraren? Varför just de orden?  

o Vad tror du läraren tycker att tjejer ska kunna på piano i nian? 

 

6. Hur tycker du att din lärare kommenterar killar när de spelat piano?  

o Vad brukar läraren säga när en kille spelat piano?  

o Vilka ord använder läraren? Varför just de orden?  

o Vad tror du läraren tycker att kille ska kunna på piano i nian? 
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7. Om du jämför lärarens kommentarer till tjejer och killar som spelat piano: 

o Vad tycker du det finns för skillnader i lärarens kommentarer? 

o Vad tycker du det finns för likheter i lärarens kommentarer?  

o Tycker Du att läraren använder samma ord när den kommenterar tjejer 

och killar när de spelat piano? 

o Tycker Du att läraren förväntar sig mer utav tjejer eller killar på piano?  

 Om Ja, Hur kan du beskriva det?  

 Kan du minnas något tillfälle då detta hänt?  

 Beskriv vad som hände? 

 

Akustisk gitarr 
8. Hur tycker du att din lärare kommenterar tjejer när de spelat akustisk gitarr?  

o Vad brukar läraren säga när en tjej spelat akustisk gitarr?  

o Vilka ord använder läraren? Varför just de orden?  

o Vad tror du läraren tycker att tjejer ska kunna på akustisk gitarr i nian? 

 

9. Hur tycker du att din lärare kommenterar killar när de spelat akustisk gitarr?  

o Vad brukar läraren säga när en kille spelat akustisk gitarr?  

o Vilka ord använder läraren? Varför just de orden?  

o Vad tror du läraren tycker att kille ska kunna på akustisk gitarr i nian? 

 

10. Om du jämför lärarens kommentarer till tjejer och killar som spelat akustisk 

gitarr: 

o Vad tycker du det finns för skillnader i lärarens kommentarer? 

o Vad tycker du det finns för likheter i lärarens kommentarer?  

o Tycker Du att läraren använder samma ord när den kommenterar tjejer 

och killar när de spelat akustisk gitarr? 

o Tycker Du att läraren förväntar sig mer utav tjejer eller killar på 

akustisk gitarr?  

 Om Ja, Hur kan du beskriva det?  

 Kan du minnas något tillfälle då detta hänt?  

 Beskriv vad som hände? 

 

Elgitarr (om det spelar det under lektionstid) 
11. Hur tycker du att din lärare kommenterar tjejer när de spelat elgitarr?  

o Vad brukar läraren säga när en tjej spelat elgitarr?  

o Vilka ord använder läraren? Varför just de orden?  

o Vad tror du läraren tycker att tjejer ska kunna på elgitarr i nian? 

 

12. Hur tycker du att din lärare kommenterar killar när de spelat elgitarr?  

o Vad brukar läraren säga när en kille spelat elgitarr?  

o Vilka ord använder läraren? Varför just de orden?  

o Vad tror du läraren tycker att kille ska kunna på elgitarr i nian? 

 

13. Om du jämför lärarens kommentarer till tjejer och killar som spelat elgitarr: 

o Vad tycker du det finns för skillnader i lärarens kommentarer? 

o Vad tycker du det finns för likheter i lärarens kommentarer?  

o Tycker Du att läraren använder samma ord när den kommenterar tjejer 

och killar när de spelat elgitarr? 
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o Tycker Du att läraren förväntar sig mer utav tjejer eller killar på 

elgitarr?  

 Om Ja, Hur kan du beskriva det?  

 Kan du minnas något tillfälle då detta hänt?  

 Beskriv vad som hände? 

 

Avslutande frågor 
14. Tror Du att alla killarna på din skola skulle svara likadant som dig om de var 

med i denna undersökning?  

o Om Ja, varför tror du det? 

o Om Nej, På vilket sätt skulle svaren vara olika?  

o Varför tror du det? 

o Hur skulle Du beskriva det du tror de skulle svara? 

 

15. Tror Du att alla tjejerna i skolan skulle svarat likadant som dig om de var med i 

denna undersökning?  

o Om Ja, varför tror du det? 

o Om Nej, På vilket sätt skulle svaren vara olika?  

o Varför tror du det? 

o Hur skulle Du beskriva det du tror de skulle svara? 

 

16. Tror Du att din lärare hade svarat likadant om Han/Hon varit med i denna 

undersökning? 

o Om Ja, varför tror du det? 

o Om Nej, På vilket sätt skulle svaren vara olika?  

o Varför tror du det? 

o Hur skulle Du beskriva det du tror de skulle svara? 

 

17. Tror Du att eleverna på en annan skola skulle svarat likadant som dig om de var 

med i denna undersökning?  

o Om Ja, varför tror du det? 

o Om Nej, På vilket sätt skulle svaren vara olika?  

o Varför tror du det? 

o Hur skulle Du beskriva det du tror de skulle svara? 

 

18. Vad finns det du skulle vilja tillägga till det som vi pratat om under intervjun?  
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Bilaga 2 Enkätundersökning 

Denna undersökning ställer sig frågan om tjejers och killars prestationer bedöms lika 

inom musikämnet i skolan. De svar som eftersträvas är elevers uppfattning av 

lärarens formativa bedömning under lektionstid. 
(Formativ bedömning = Hur läraren kommenterar, ger feedback, ger tips på förbättring osv.) 

 

Ringa in dina svar: 

 

Jag är:  Tjej Kille 

 
 

Alla svar är anonyma.  

 

 

Fråga 1. 

Oftast upplever jag att min musiklärare ger:                      Negativ kritik     Beröm Vet ej  

 

 

Fråga 2 

När tjejer sjunger tycker jag att läraren oftast ger:            Negativ kritik     Beröm Vet ej  
 

När killar sjunger tycker jag att läraren oftast ger:            Negativ kritik     Beröm Vet ej  

 

 

Fråga 3 

När tjejer spelar gitarr tycker jag att läraren oftast ger:     Negativ kritik     Beröm Vet ej  

 
När killar spelar gitarr tycker jag att läraren oftast ger:     Negativ kritik      Beröm Vet ej  

 
 

Fråga 4 

När tjejer spelar piano tycker jag att läraren oftast ger:     Negativ kritik    Beröm Vet ej  

 
När killar spelar piano tycker jag att läraren oftast ger:     Negativ kritik    Beröm Vet ej  

 

 
Fråga 5 

När tjejer spelar el-gitarr tycker jag att läraren oftast ger: Negativ kritik    Beröm Vet ej  

 
När killar spelar el-gitarr tycker jag att läraren oftast ger: Negativ kritik    Beröm Vet ej  

 

 

Fråga 6 

Om du svarat att läraren oftast inte ger samma sorts kommentarer till tjejer och killar på 

något av momenten, beror det på att:  
 

Tjejer/killar är, enligt dig, bättre på det momentet? Ja Nej Annat 

 

Tjejer/killar är, enligt läraren, bättre på det momentet? Ja Nej Annat 
 

Läraren förväntar sig mer av tjejer/killar på det momentet? Ja Nej Annat 


