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Abstrakt 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka och synliggöra hur verksamma musiklärare 

i grundskolans använder sig av formativ feedback, och hur de kopplar den till kunskapskraven 

och elevers lärande.  

 

I den här studien har Wiliam och Blacks fem nyckelstrategier för formativ bedömning använts 

som teoretisk utgångspunkt, och hermeneutik som vetenskapsteoretisk ansats. Detta 

examensarbete är en enkätstudie, och enkäten har distribuerats via sociala medier och mail till 

aktiva musiklärare i grundskolan. Sammanlagt samlades 41 enkäter in. 

 

Resultatet visar att musiklärare i grundskolan ser formativ feedback som ett sätt att handleda 

eleverna framåt i sin musikaliska utveckling, genom framåtsyftande kommentarer och tydlig 

målsättning. Genomgående i materialet var att feedback främst ges muntligt och under 

lektionstillfällena. De flesta av lärarna förklarar inte aktivt sambandet mellan feedback och 

lärande för eleven, utan upplever att detta är något som framgår ändå.  

 

Nyckelord: Formativ feedback, återkoppling, formativ bedömning, musiklärare, utveckling, 

nyckelstrategier 
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Förord 
 

Det här med att skriva ett 30 högskolepoängs examensarbete och aldrig gjort något liknande 

förut, ligger utan tvekan topp tre på listan över mest ångestfyllda grejen jag gjort under mina 

24 år i jordelivet. Tanken av att jag har klarat av det här arbetet gör mig gråtfärdig och jag, 

som aldrig känner mig nöjd med något, är faktiskt riktigt stolt över mig själv. Jag klarade 

det. Fem år på musiklärarutbildningen på Musikhögskolan i Piteå är nu över, och ett nytt 

kapitel i livet väntar. 

 

Tacksamhet har alltid varit väldigt jobbigt för mig, för jag tycker aldrig det finns ord eller 

uttryck till att förklara hur otroligt tacksam jag blir när människor gör saker för min skull. Så 

med hela mitt hjärta vill jag säga tack. Tack Mamma och Pappa för att ni aldrig slutar tro på 

att jag klarar av allt jag tar mig an. Tack Oskar för ditt outtröttliga stöd. Tack Fredrik för din 

ovärderliga feedback och hjälp. Tack Liselott, John och Sally för den kärlek och andrum ni 

ger. Tack till min handledare Lena för att du hjälpt mig med forskningens alla frågetecken. 

Tack också till forskningsvärlden för ett lärorikt studiebesök, vi lär dock inte ses igen på ett 

tag. Till sist: Tack Mormor. Du har tvättat och städat min eviga lägenhetsröra, och tagit hand 

om mig och allt som har varit prio jätte-sist detta halvår. Du är min idol. 

 

Frida Norén 

Piteå den 12 maj 2017 
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1. Inledning 
Under min musiklärarutbildning har jag fått möjligheten att arbeta som musiklärare i 

mellanstadiet, som är ett fantastiskt arbete där jag dagligen får arbeta med att se elever 

utvecklas och ständigt utvecklas i min lärarroll. Jag strävar efter att vara nöjd, men att aldrig 

nöja mig, och ag vill arbeta för att ständigt utveckla mina arbetsmetoder, mitt arbetsmaterial 

och anpassa det till respektive grupp och elev.  

 

Vid betygsättningen av eleverna årskurs 6 föregående jul insåg jag vid betygssamtalen att jag 

inte en enda gång under terminen hunnit prata med eleverna om hur de ligger till. Jag sitter 

med mina relativt grundliga dokumentationer och har full koll på varje elev, men har aldrig 

haft tid eller tagit mig tid att diskutera dokumentationen med dem. Det gör att jag blir arg på 

mig själv, och frustrerad. Jag träffar dessa elever 40 minuter i veckan, men hur ska jag hitta 

tid till att möta varje elev och berätta hur de ligger till i förhållande till kunskapskraven, och 

samtidigt hinna med min undervisning? 

 

Dokumentation av eleverna sker regelbundet, och sammanfattas sedan för att utgöra underlag 

till utvecklingssamtal, i till exempel den individuella utvecklingsplanen (Skolverket, 2011). 

Utvecklingssamtal sker en gång per termin, men att få informationen om hur eleven ligger till 

i förhållande till kunskapskraven en gång per termin. Är det för lite? Bör jag få in mer av det i 

min undervisning, och när ska jag hinna med det? 

 

Många studier som har genomförts pekar på att formativ bedömning i form av feedback ökar 

elevernas lärande och studieresultat, till exempel William och Black (1998; 2009) och Hattie 

(2009). I musikundervisningen är möjligheten att arbeta med formativ feedback relativt stor: 

musikläraren kan flytta fingrar när elever tar fel ackord, rätta till rytmmönster, och ändra 

uppgiften om den visar sig vara för svår eller för enkel (Skolverket, 2012). I musikämnet kan 

uppgiften lätt ändras genom att till exempel lägga till en baston i vänsterhanden för 

pianoeleven som behöver en extra utmaning, förenkla tretonsackordet till bara två toner för 

den som behöver det. Musikläraren tolkar och bedömer då situationen, och formar sedan i 

lärprocessen metoder för att möta den enskilda elevens inlärningsbehov. Men med vilka 

metoder får jag eleverna att förstår att min extrauppgift med baston i vänsterhanden också 

bidrar till kunskapsökning som i sin tur bidrar till högre betyg? 
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Avsikten med denna studie är att få ta del av hur verksamma musiklärare tolkar begreppet 

formativ feedback, vilka metoder för feedback de använder, och hur de tydliggör sin 

feedbacks påverkan på lärande för eleverna. Då jag jobbat som musiklärare i två år, haft flera 

praktikperioder och vikarierat i skolan i många år har jag en förförståelse för problematiken 

kring bedömning samt erfarenheter av vissa använda metoder för feedback. Jag behöver även 

en förståelse för lärares erfarenheter, vilken jag kan nå genom min egen förförståelse. Därför 

är en hermeneutiskt inriktad ansats lämplig. 

 

Förhoppningsvis kan denna uppsats hjälpa lärare att dels få en tankeställare kring metoderna 

de själva använder, men också få nya metoder att prova på och anpassa till sin egen 

undervisning. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med detta examensarbete är att synliggöra hur verksamma musiklärare i grundskolans 

använder sig av formativ feedback, och hur de kopplar den till de formulerade 

kunskapskraven för musikämnet i grundskolan och till elevers lärande. Syftet synliggörs 

genom besvarandet av följande forskningsfrågor: 

 

• Hur ser verksamma musiklärare i grundskolan på formativ feedback? 

• Vilka metoder använder musiklärare i grundskolan för formativ feedback? 

• Hur relaterar musiklärare i grundskolan formativ feedback till kunskapskraven i musik? 

• Hur förklarar musiklärare sambandet mellan formativ feedback och lärande för eleven? 
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3. Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras inledningsvis tidigare forskning som handlar om formativ 

bedömning och feedback. Vidare följer en beskrivning av vald teoretisk utgångspunkt som i 

detta arbete innefattar Wiliam och Blacks (2009) fem nyckelstrategier. Fortsättningsvis 

kommer ett avsnitt om hermeneutik som vetenskaplig ansats, och avslutningsvis presenteras 

hur detta arbete är förankrat i lagar och styrdokument. 

 

3.1. Tidigare forskning  

Följande avsnitt presenterar relevant forskning för föreliggande arbete. Först presenteras 

forskning om bedömning i musikämnet, och vilka effekter feedback kan ha på undervisning. 

Vidare presenteras Shutes forskningsöversikt om feedbacks varierande påverkan beroende på 

tid och sammanhang, och sedan feedback genom tecken och språk som kommunikation i 

musikundervisning. Fortsatt presenteras Hattie och Timperleys forskning som genererat tre 

mål för feedback och fyra nivåer av feedback. Avslutningsvis presenteras forskning om 

självbedömning som metod för feedback i musikundervisning.  

 

3.1.1. Bedömning i musikämnet 

År 2011 kom en reform som innebar en ny läroplan för gymnasieskolan och grundskolan. I 

och med reformen ökade också kravet på dokumentation av elevers kunskaper. I Ferm 

Thorgensen och Zandéns (2014) forskning har de intervjuat tio musiklärare om deras 

upplevelser av den nya läroplanen och hur det har påverkat deras undervisning. Resultatet av 

deras studie visar bland annat på att musiklärarna överlag hade en bättre förståelse för, och 

baserade mer av sin undervisning utifrån, den nya läroplanen i förhållande till den gamla. Det 

visar sig också att lärarna fokuserar främst på kunskapskraven. Dock upplevdes 

formuleringarna i den nya läroplanen svårare att förstå av elever, speciellt de elever som 

siktade mot högre betyg. Kunskapskraven beskrivs användas i formativt syfte av både 

musiklärarna och elever i form av kamrat- och självbedömning (Ferm Thorgensen & Zandén, 

2014). 

 

De intervjuade musiklärarna berättade vidare att fokus inom ensemblespel flyttats från att 

musicera tillsammans till att varje elev måste hinna spela varje instrument. Det fanns därmed 
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en upplevd stress hos lärarna att hinna med det centrala innehållet och kunskapskraven på den 

utsatta tiden. Undersökningen visade att lärarna organiserade sina lektioner så att varje elev 

hann visa upp sina kunskaper på respektive instrument och att eleverna sedan fick reflektera 

över den musikaliska upplevelsen (Ferm Thorgensen & Zandén, 2014).  

 

3.1.2. Effekter av formativ feedback 

Kluger och DeNisi (1996) samlade in all tidigare forskning de kunde hitta om effekten av 

feedback i skolor och på arbetsplatser. De kom upp i över 3000 artiklar som sträckte sig över 

90 år. Då studierna var av varierande kvalité, satte de upp ett antal kriterier som varje studie 

skulle uppfylla, kvar blev då 131 av 3000 studier. 

 

Av de 131 godkända studierna visade det sig att enligt 50 av dem minskade feedback 

prestationerna. I närmare två av fem fall hade det alltså varit bättre för elevernas prestation 

om ingen feedback hade getts. Kluger och DeNisi (1996) gjorde det då till sin uppgift att 

utifrån studierna analysera när feedback leder till positiva resultat, och när den inte gör det. 

 

Vad Kluger och DeNisi (1996) kom fram till var att feedback som gav negativa effekter i 

form av minskat elevengagemang, var när den feedback som gavs inte minskade avståndet 

mellan vad eleven redan kunde och vad eleven skulle lära sig. Vad som framgick var att om 

målen var otydliga spelade det ingen roll om feedbacken var dålig, då eleven ändå inte kunde 

ta till sig av den. Detta visar att feedback inte har någon effekt om det inte finns något mål. 

 

Vidare förklarar Kluger och DeNisi (1996) att responsen på den feedback som ges beror på 

hur den relaterar till elevens prestation, antingen över- eller underträffade, i förhållande till 

målen. De kom fram till att det finns fyra typer av respons som kan ske när feedback 

mottages: ändrat beteende, ändrat mål, övergivande av mål eller förkastande av feedbacken. 

Dessa fyra typer av respons visar sig på olika sätt beroende på om feedback visar att målet har 

överträffats eller inte uppnåtts. Kluger och DeNisi beskriver vidare att det i princip är 

omöjligt att veta vilken typ av respons som kommer att uppstå. De menar att det beror på flera 

faktorer; som skolsammanhang, eleven, typen av uppgift och mål, och elevens uppfattning om 

läraren (1996). Detta har Wiliam sammanfattat i följande tabell: 

 

 



 

 6 

Tabell 1. Respons på feedback 

 
Typ av respons 

Feedback som tyder på att 
prestationen överträffar 
målet 

Feedback som tyder på att 
prestationen underskrider 
målet 

Ändra beteende Anstränga sig mindre Anstränga sig mer 

Ändra mål Sätta ett högre mål Sätta ett lägre mål 

Överge mål Besluta att målet är för lätt Besluta att målet är för svårt 

Förkasta feedback Strunta i feedback Strunta i feedback 

Tabell 1. Fyra typer av respons som kan uppstå vid mottagning av feedback, och hur den 

yttrar sig beroende på feedbackens relation till prestation och mål. (William, 2013, s. 129) 

 

Hatties forskningsöversikt (2009) behandlar vilka faktorer som påverkar elever studieresultat. 

Det är en metasyntes som är baserad på över 50 000 olika studier, som är gjorda på mer än 80 

miljoner elever och innefattar över 800 metaanalyser. Hattie utgår utifrån fyra effektstorlekar 

som de 138 analyserade påverkansfaktorerna rangordnas efter. De fyra effektstorlekarna är: 

 

- Negativa effekter 

- Försumbara effekter  

- Måttliga effekter 

- Stora effekter 

 

Enligt Hatties analyser visar det sig att användningen av formativ bedömning gav störst 

positiv effekt på elevers studieresultat. Med uttrycket ”formativ bedömning” menar Hattie 

ständigt pågående, framåtsyftande bedömning av elevens prestationer i relation till målen. I 

metaanalysen presenteras också olika metoder av formativ bedömning, där en utav metoderna 

är just formativ feedback, som visar sig vara en av de mest effektiva formerna av formativ 

bedömning för elevers studieresultat. 

 

3.1.3. Tid för feedback 

Shutes forskningsöversikt behandlar en stor mängd forskning om formativ feedback. I artikeln 

beskrivs formativ feedback som information som har intentionen att få eleven att modifiera 

tankesätt eller beteende för ökat lärande. För att feedback ska generera lärande krävs det att 
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den ges i rätt sammanhang och vid rätt tidpunkt, samt att den är stöttande och riktad. Shute 

beskriver också vikten av att reflektera över hur omfattande feedback som ges. För lång 

feedback kan bli svårtolkad, och vad som faktiskt menas kan bli diffust (Shute, 2008). 

 

3.1.4.  Feedback genom tecken 

Falthin har i sin avhandling (2015) analyserat en lärares och hennes elevers interaktioner och 

teckenskapande i musikundervisningen. Resultatet visar bland annat att hur lärarens fysiska 

och verbala teckenkombinationer och val av repertoar förmedlade flera lager av betydelse. 

Detta gör läraren genom instruktioner för hur det ska spelas och genom hänvisningar till olika 

diskurser och genrer. Exempel på tecken läraren använder i en ensemblesituation, skriver 

Falthin, kan vara till exempel symboler, ramsor, gestik, och ljud för att till exempel hjälpa 

eleven tillbaka till pulsen, till rätt rytmisering eller till rätt formdelar. Dessa tecken tolkar 

eleverna, vilket stöttar elevens utveckling. Ett exempel på detta ur Falthins resultat, är när 

eleven Erik har tolkat lärarens tecken och därmed påvisar ett lärande. ”Hans handlingar 

representerar vilka kunskaper han tillägnar sig när han interagerar med läraren som att spela 

rytmiskt, i puls och i jämna perioder samt genom att göra transmodala översättningar av 

instruktioner och information” (Falthin, 2015, s. 113). Läraren gör då en bedömning av att 

eleven inte är rätt i pulsen, ger en direkt feedback genom tecken och ljud för att få Erik att 

förstå hur han ska komma tillbaka in i pulsen.  

 

3.1.5. Tre mål för feedback 

Tillsammans med Timperley har Hattie forskat om hur feedback påverkar undervisning och 

lärande (Hattie & Timperley, 2007). I deras studie utgår de från att formativ bedömning är 

information som ges, ur olika synvinklar, av någons handling eller förståelse. För att feedback 

ska nå sin fulla effekt krävs det att det redan finns en kunskap att fästa den nya kunskapen på. 

Det behövs med andra ord en förförståelse för att feedback ska bli effektivt: feedback i 

vakuum har ingen effekt. Enligt Hattie och Timperley är feedbackens mål att kunna besvara 

dessa tre huvudfrågor: 

 

I. Vart är jag på väg  

II. Hur går det för mig?  

III. Vad är nästa steg?  
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I. Vart är jag på väg? – Tydlig målsättning 

Latham och Locke (2002) ägnade 35 år åt att samla empirisk data om målsättning. Höga mål 

leder till högre ansträngningar än låga mål, och mål som har ett syfte leder till bättre 

prestationer är syfteslösa mål. Om eleverna är delaktiga och engagerade i målet, ökar chansen 

att eleven själv vill ha feedback på processen.  

 

Hattie och Timperley (2007) skriver om problematiken att lärare och föräldrar tenderar att 

anta att eleverna är engagerade i sina studier och studiernas mål. För att motverka dessa 

antaganden menar författarna att eleven måste inkluderas och engageras i skapandet av målen. 

 

II. Hur går det för mig? – Var befinner jag mig just nu 

För att elever ska kunna utvecklas krävs också en kunskap om var de befinner sig för tillfället. 

Vet de inte var de befinner dig, kan de heller inte veta hur de ska gå vidare. 

”If the goal is to cut down 30 trees in a day, people have no way to tell if they are 

on target unless they know how many trees have been cut” (Locke & Latham, 

2002, s. 708) 

Genom citatet beskrivs det hur det blir omöjligt att anpassa prestationer mot målet om det inte 

är tydligt vilken kunskap eleven redan besitter. Hattie och Timperleys andra mål innebär alltså 

att den feedback som ges måste innehålla information om var eleven befinner sig.  

 

Även om läraren har förklarat och gått igenom vissa moment, betyder inte det att eleven 

faktiskt har lärt sig.  

Amy: Jag lärde min hund att vissla.�

Betty: Få höra då.�

Amy: Han kan inte vissla.�

Betty: Jag tyckte du sa att du hade lärt honom att vissla.�

Amy: Det gjorde jag. Han lärde sig det bara inte. 

(Wiliam, 2013, s. 63). 

Detta citat uttrycker också varför det är viktigt läraren skapar diskussioner och övningar som 

påvisar att lärande faktiskt har skett. 
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III. Vad är nästa steg? 

Hatie och Timperley (2007) beskriver att lärares instruktioner ofta sker i sekvenser. Läraren 

ger ut uppgift efter uppgift, och på elevens fråga ”vad ska jag göra nu?” vet eleven att svaret 

kommer bli ”mer”. För att undvika detta menar Hattie och Timperley på att feedbacken har en 

otroligt viktig roll, då det ger en möjlighet att istället fokusera på lärandet och ställa frågor 

som: ”Vad har jag lärt mig av denna uppgift?, Vad har jag använt för strategier?, Vilka andra 

strategier kunde jag använt?, och ”Vilka nya strategier har jag använt, och tar med mig i 

framtiden?”. 

 

I Kluger och DeNisis (1996) forskning, förklarar de hur feedback inte alltid är så lätt att ge. 

Hattie och Timperley (2007) antyder också att förhållandet mellan mål och feedback inte alls 

är enkelt, utan att detta förhållande snarare är komplext.  

 

3.1.6. Fyra nivåer av formativ feedback 

Utöver de tre huvudfrågor som tidigare nämnts, så presenterar Hattie och Timperley (2007) 

också fyra nivåer av feedback som på olika sätt påverkar lärandet: produktnivå, processnivå, 

självregleringsnivå och individnivå. Nedan följer en beskrivning av dessa nivåer. 

 

Produktnivån är den vanligaste nivån feedback ges på, och den handlar om den specifika 

uppgiften och om en ytlig kunskap. ”Vad är rätt eller fel?” eller ”vilken typ av kunskap 

saknas eller är behöver utvecklas?”. Denna typ av feedback är mest effektiv när eleven inte 

har uppfattat fakta korrekt. I de fall kunskap saknas är det mer effektivt att ge instruktioner 

snarare än feedback. 

 

Processnivån riktar sig mot strategier och innebär att den feedback som ges beskriver vilka 

strategier som hittills har använts, och vilka andra strategier det finns för att klara den 

specifika uppgiften. Denna nivå riktar sig till ett mer djupgående lärande, då syftet är att 

strategierna också ska kunna användas för framtida arbeten/uppgifter.  

 

Självregleringsnivån kallas också för metakognitiv nivå och handlar om elevens förmåga att 

ge feedback till sig själv. Lärarens feedback riktas då till att ge eleven självförtroende, skapa 

engagemang och självdisciplin, så att eleven i sin tur skapar förmågor att utvärdera och bli 

självreflekterande. 
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Individnivån räknas som den minst effektiva, men omnämns då den är väldigt vanlig i 

klassrumssituationer. Denna typ av feedback riktar sig mot den enskilda individen, och 

kortfattat kan det konstateras att den riktar sig snarare till person än prestation, till exempel 

genom utsagor som ”vad bra du är”, eller ”du är så flitig och ambitiös”. 

 

3.1.7.  Metoder för självbedömning i musikundervisning 

Valle et.al.(2016) skriver i sin artikel att feedback är avgörande för att elever ska utvecklas 

som musiker, och att feedback inte bara kommer från läraren utan också genom 

kamratbedömning och självbedömning. I artikeln visar tre musiklärare i grundskolan sitt 

arbete med feedback under musiklektioner. Alla tre lärare har skapat matriser som underlättar 

för eleverna att ge sig själva, och andra feedback. Här är ett exempel på en matris som följs 

upp med en reflektionsövning: 

 

 
Figur 1. Michelle Turners checklista för pianospel som underlättar vid självbedömning. 

(Valle et.al. 2016, s. 43.) 
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Figur 2. Michelle Turners reflektionsblad vid pianospel. Reflektionsbladet används som 

komplettering av föregående checklista. (Valle et.al.2016, s. 44.) 

 

Här får eleven beskrivet för sig vad som krävs för respektive huvudrubrik: pitch, beat och 

rytm, och kan sedan gå steg för steg och bocka av i takt med utveckling. Läraren lämnar 

därefter ut ett reflektionspapper så att eleven med egna ord får förklara vad problemområdet 

är och vad det beror på. På detta sätt får eleven reflektera över sitt eget lärande. 

 

3.2. Teoretisk utgångspunkt: fem nyckelstrategier för 

formativ bedömning. 

Att definiera vad formativ bedömning egentligen betyder menar Wiliam och Leahy (2015) 

inte kommer att löna sig. Termen har funnits i över 50 år och fortfarande finns ingen allmän 

enighet om vad det faktiskt betyder. ”Folk använder termen formativ bedömning på det sätt 

som tjänar deras syften och kommer fortsätta med det” (2015, s.17). Försök att definiera vad 

formativ bedömning är har alltså gjorts och görs fortfarande. 

 

Wiliam och Black är två av många forskare som forskat om formativ bedömning. I deras stort 

uppmärksammade artikel (1998) har de studerat 580 vetenskapliga artiklar i 160 olika 

tidskrifter, där resultatet visar att formativ bedömning har en positiv inverkan på lärande. 

Nästan tjugo år senare presenterar Wiliam och Black (2009) en ny studie där de utifrån sina 
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tidigare studier utvecklat en teori som förklarar strategier för formativ bedömning. Denna 

teori utgör också den teoretiska utgångspunkten för detta examensarbete, och bygger på fem 

nyckelstrategier för formativ bedömning.  

 

I. Klargöra målet, kriterierna för att nå målet och syftet med målet. 

II. Skapa diskussioner och övningar som påvisar att lärande har skett 

III. Ge framåtsyftande feedback  

IIII. Aktivera eleverna att bli resurser av lärande för varandra 

IIIII. Få eleverna att förstå att de är ägare av sitt eget lärande 

 

För att kunna uppnå dessa strategier behövs tre aktörer: lärare, elev och klasskamrat. I detta 

arbete har nyckelstrategierna används i analys och resultatdel, för att hitta likheter och 

skillnader mellan hur musiklärarna använder sig av formativ feedback, hur de kopplar den till 

de formulerade kunskapskraven för musikämnet i grundskolan och elevers lärande. 

 

3.2.1.  Nyckelstrategi ett: Klargöra målet, kriterierna för att nå målet och 

syftet med målet. 

Den första nyckelstrategin som Wiliam och Black nämner handlar om klargörandet av mål 

och kriterier för framsteg. Forskning visar att lärandet påverkas positivt när elever vet vart de 

är på väg, och vilka kriterier läraren utgår från vid bedömningar (Wiliam & Black, 1998; 

Hattie & Timperley; 2007; Hattie, 2009; Locke & Latham, 2002). 

 

Wiliam (2013) ger ett praktiskt exempel på hur nyckelstrategi ett kan användas i ett klassrum. 

Han beskriver en metod som innebär att eleverna får ta del av andras arbeten, och gå igenom 

styrkor och svagheter i arbetena. Eleverna måste motivera vad, och varför de tycker ett arbete 

är bra eller dåligt. Varför eleverna läser andras arbeten istället för att ägna tid åt sina egna 

beror på att elever generellt har lättare att lägga märke till fel och brister i andras arbeten än 

sina egna. Eleverna kan då använda dessa upptäckter för att undvika att göra samma misstag 

och lättare upptäcka brister i sina egna arbeten. Andra metoder som nämns är att eleverna får 

delta vid målformulering, att lärare och elever tillsammans går igenom kunskapskraven och 

skapar en gemensam förståelse, och att eleverna får vara med att utforma egna prov och 

bedömningsmatriser. 
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Balan och Jönsson (2014) har i sin kunskapsöversikt om dessa fem strategier skrivit om just 

bedömningsmatriser som en bra metod för att tydliggöra mål. För att matriser ska ha en 

positiv verkan på lärande måste eleverna själva förstå dessa matriser, och läraren kan med 

fördel ha konkreta exempel för varje betygsnivå. Författarna skriver även att matrisen bör 

kombineras med andra typer av formativa verktyg, såsom kamratbedömning, självbedömning 

och feedback från lärare för att den ska nå sin fulla kraft. 

 

3.2.2.  Nyckelstrategi två: Skapa diskussioner och övningar som påvisar att 

lärande har skett. 

Nyckelstrategi nummer två handlar om hur läraren kan ta reda på vilken nivå eleven befinner 

sig på, detta genom till exempel diskussioner och övningar i klassrummet. Diskussioner i 

helklass som är lärarledda utgör den vanligaste typen av undervisningssituation. Läraren 

ställer en fråga (som hen redan vet svaret på), eleverna får räcka upp handen och läraren 

väljer ut en elev som får svara. Att en elev svarar rätt på en fråga ger dock inte läraren 

kunskap huruvida eleven har förstått svaret i sitt sammanhang, det vill säga om eleven har en 

helhetsuppfattning. Denna typ av lektionsupplägg medför också att elever blir i olika grad 

aktiva, vilket gör att inlärningsnivån blir ojämn (Wiliam, 2013). 

 

Wiliam (2013) skriver att ett sätt att motverka den negativa effekten av denna 

undervisningsmetod är att istället skapa diskussioner i par eller små grupper. Läraren kan 

också ställa frågor som påvisar var eleven befinner sig kunskapsmässigt, till exempel genom 

att byta ut ordet vad mot hur, eller använda varför som en följdfråga. På frågan ”Vad är ett 

däggdjur” kan svaret bli ”hund”. Skulle då frågan istället ställas på följande sätt: ”varför är 

hund ett däggdjur och inte papegojan?” måste eleven förklara vad som gör att ett djur är ett 

däggdjur.  

 

Vet läraren inte var eleven befinner sig, blir det också omöjligt att anpassa undervisningen till 

varje individ, som är ett av kraven för lärare (Skolverket, 2011/2016). Vet läraren inte var 

eleverna befinner sig vid ett specifikt tillfälle kan framåtsyftande feedback inte heller ges 

(Wiliam, 2013). 
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3.2.3.  Nyckelstrategi tre: Ge framåtsyftande feedback 

Wiliam (2013) beskriver att för att feedback ska bli formativ (framåtsyftande) krävs det att 

eleven använder den för att förbättra sina prestationer. Även om läraren anser att feedbacken 

är till stor hjälp för eleven, blir den inte formativ om eleven inte förstår hur den ska användas. 

Enligt Wiliam måste den feedback som ges vara riktad och fokuserad, samt vara relaterad till 

det särskilda lärotillfället för att bli effektiv. Han sammanfattar det som att feedback måste 

generera tänkande och inte bara känslomässiga reaktioner. Det räcker inte bara med att berätta 

vad eleven ska göra för att utvecklas, utan också hur eleven ska nå dit (Wiliam, 2013). 

 

När elever börjar jämföra feedback mellan varandra förlorar feedbacken sin funktion, 

eftersom andra elevers kunskap är utom deras kontroll. Feedback blir då endast känslomässigt 

styrd och skapar inte eget tänkande för vidare utveckling. Wiliam beskriver en metod för att 

motverka jämförelsen mellan elever. Han har arbetat i en skola som har använt sig av +, =, 

och – som feedback-system. För varje ny uppgift får eleverna inte en bokstav i betyg, utan ett 

plus, lika med eller minus kopplat till den föregående uppgiften. Visas det en förbättring från 

senaste uppgiften får eleven ett plus, är det på samma nivå ett likamedstecken, och så vidare. 

Denna typ av feedback menar Wiliam ligger då i ett området som eleverna kan kontrollera. 

Eleverna ser om de har gjort framsteg eller inte (Wiliam, 2013). 

 

3.2.4.  Nyckelstrategi fyra: Aktivera eleverna att bli resurser av lärande för 

varandra. 

Elever kan fungera som viktiga läranderesurser för varandra, oavsett kunskaps- och 

prestationsnivå. Den ena eleven som har kunskap om något sätter ord på kunskapen, förklarar 

den för den andra eleven, och bidrar därmed till en större förståelse. Den andra eleven får 

möjlighet att utveckla nya kunskaper. På så sätt sker lärande för båda parter. Ett sätt att 

aktivera eleverna som läranderesurser för varandra kan vara genom kamratbedömning. Detta 

innebär att eleverna ger feedback till varandra gällande vad som uppfattades som bra och om 

vad som kan utvecklas. De lär sig då strategier för att ge feedback, vilket underlättar för att 

uppnå den femte nyckelstrategin: att kunna ge feedback till sig själv (Wiliam 2013).  

 

Exempel på praktiska metoder för kamratbedömning är bland annat ”C3B4ME”, vilket 

innebär att eleven måste fråga tre klasskamrater om hjälp innan hen frågar läraren. En annan 
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metod för att underlätta elevernas feedback till varandra är att ge dem ramen ”two stars and a 

wish”, där eleven ska nämna två förslag som var bra och ett förslag på förbättring på 

klasskamratens arbete/presentation. ”Vad har vi lärt oss idag” är också en metod som innebär 

att eleverna i slutet av lektionen ägnar några minuter i smågrupper åt att diskutera vad de lärt 

sig, och sedan presenterar det i helklass (Wiliam, 2013). 

 

Balan och Jönsson (2014) skriver att fördelar med kamratbedömning bland annat är att 

eleverna ofta befinner sig på samma språkliga nivå, medan lärarens språk kanske inte alltid 

förstås. Kan eleverna bli lärare för varandra blir lektionen också mer tidseffektiv, eftersom 

antalet lärare ökar från en till betydligt fler.  

3.2.5. Nyckelstrategi fem: Få eleverna att förstå att de är ägare av sitt eget 

lärande. 

Den sista nyckelstrategin är också målet för de tidigare fyra, nämligen att eleven ska bli ägare 

av sitt eget lärande. Eleven ska alltså själv kunna ge sig feedback, se var hen befinner sig och 

vad som behövs för att gå vidare. Balan och Jönsson (2014) beskriver att ägandet av sitt 

lärande innebär självreglering, och för att uppnå självreglering är självbedömning en av 

metoderna. Självbedömning innebär att eleven kan reflektera över sitt eget lärande, och 

uppmärksamma sina progressioner vilket i sig kan leda till ökad lust till lära då utvecklingen 

syns väldigt tydlig. Eleven blir på så sätt en del av sin egen bedömning (Wiliam 2013). Vidare 

skriver Balan och Jönsson (2014) också om hur självbedömning med formativa syften 

tenderar till att öka elevers prestationer, självförtroende och ansvarstagande.  

 

Att uppnå självbedömning är en process som tar tid, och detta är något som läraren bör 

förmedla. Eleven måste ges tid att hitta sina egna strategier för lärande och vad som är mest 

effektivt för hen. För att självbedömning ska bli effektiv så krävs det tydliga mål och 

bedömningskriterier, precis som med framåtsyftande feedback och kamratbedömning 

(Wiliam 2013). Wiliam och Black (1998) skriver om att elever som är delaktiga i 

bedömningsprocessen också har större chans att utveckla förståelse för målen. Är elever 

insatta i målen skapas också bättre förutsättningar för att nå målen. Det visar sig också att 

elever som tar större ansvar i sin inlärningsprocess har större chans att utveckla sin 

självbedömning, till skillnad från elever som endast följer lärarens direktiv. Då det i 

styrdokumenten står att läraren ska ”organisera och genomföra arbetet så att eleven successivt 



 

 16 

får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar” (Skolverket, 2011/2016, s. 

14), så skapar dessa metoder möjlighet för detta. 

 

3.3. Vetenskaplig ansats 

Att hermeneutik har valts som vetenskaplig ansats i detta arbete grundar sig i syftet att 

försöka förstå musiklärares arbete med formativ feedback, samt hur de arbetar med, och 

tolkar begreppet ”formativ feedback”. Arbetet syftade till att hitta ny kunskap om och 

förståelse för deras erfarenheter kring feedback. Sammanfattningsvis blir min tolkning av 

deras erfarenheter och metoder nya insikter i musiklärares arbete med feedback. 

 

Hermeneutiken har funnits sedan medeltiden, då det användes som metod för att tolka bibeln 

och därmed nå förståelse kring skapelseberättelsen (Hartman, 2004). Ordet hermeneutik 

kommer från namnet på den grekiska guden Hermes som var gudarnas budbärare och tolkade 

gudarnas svårtydda uttryck och gjorde dem begripliga för människorna. Inom forskningen 

innebär det att man söker efter förståelse för en människas utsaga eller handling genom 

tolkning (Starrin & Svensson, 1994) 

 

Inom hermeneutiken läggs stor vikt vid den hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska 

cirkeln innebär att tolkningen sker i en cirkulär process, där den egna förförståelsen möter nya 

erfarenheter. Därmed omformas den till ny förståelse som sedan i sin tur blir grunden för 

nästa tolkningsansats. Den nya förståelsen måste också kunna motiveras, och där hjälper den 

hermeneutiska cirkeln till att vetenskapligt visa hur det går till att få ny förståelse. Genom 

cirkeln ges förståelse för hur processen används för att gå mellan del- och helhet. Med det 

menas att för att förstå delen måste den sättas i relation till helheten, och för att förstå helheten 

måste delarna i helheten förstås (Hartman,  2004; Starrin & Svensson, 1994). 
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Figur 3. Den hermeneutiska cirkeln förklarar hur en förförståelse förändras när nya insikter 
och erfarenheter tillkommer, och därmed bildas en ny förståelse. (Fritt efter Hartman, 2004; 
Starrin & Svensson, 1994). 
 

 

Denna cirkulära rörelse kan kopplas till arbetet som helhet men också som en del av analysen 

av materialet. Kopplingen till arbetets helhet innebär att jag i början kom in med en 

förförståelse i forskarprocessen, fick nya erfarenheter och kunskap, och går ut med en 

utvecklad förståelse ur den. I analysarbetet har denna rörelse använts genom flera stadier av 

tolkningsarbete. Materialet har analyserats i flera olika omgångar, och jag som forskare har då 

för varje ny omgång gått in med ny förförståelse och på så sätt kunnat leta efter andra nya 

insikter, som jag inte hittat i första analysrundan (jfr. Hartman 2004; Starrin & Svensson, 

1994). 

 

3.4. Förankring i skolans lagar och förordningar  

I läroplanen och skollagen står det att skolan syftar till att eleven ska inhämta och utveckla 

kunskap. Detta ska ske på en demokratisk grund, och syfta till en livslång lust att lära 

(Skolverket, 2011/2016). På Skolverkets hemsida finns det stödmaterial kring formativ 

bedömning: vad det syftar till och hur man som lärare kan låta formativ bedömning 

genomsyra sin undervisning, men varken ”formativ bedömning” eller ”formativ feedback” 

finns ordagrant nämnt i skollagen eller läroplanen för grundskolan. Ändå är det uttryck som 

används frekvent inom skolverksamheten. Det finns däremot många skrifter där det kan tolkas 

som att formativ feedback ska användas i undervisningen, till exempel att eleven alltid ska 
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veta hur hen ligger genom att ”Läraren ska utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje 

elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt 

informera rektorn” (Skolverket, 2011/2016, s. 18). Läraren ska även ”organisera och 

genomföra arbetet så att eleven upplever att kunskap är meningsfull och att den egna 

kunskapsutvecklingen går framåt” (s. 14) där ett sätt att förmedla kunskapsutveckling kan 

vara genom formativ feedback. I Lgr 11 står det också förklarat att läraren tillsammans med 

elever ska planera och utvärdera undervisningen. Utvärdering kan då bli ett sätt att reflektera 

över lärandet, och blir en slags feedback som visar på hur det har gått. En av lärarens 

skyldigheter är att ”stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” 

(Skolverket, 2011/2016, s. 14), och ett sätt att arbeta med detta kan vara genom feedback som 

är ett verktyg för handledning.  
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4. Metod 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka och synliggöra hur verksamma musiklärare 

i grundskolan använder sig av formativ feedback samt hur de kopplar den formativa 

feedbacken till de formulerade kunskapskraven för musikämnet i grundskolan och elevers 

lärande. För att uppnå syftet med studien valdes enkät som metod för insamling av material. 

Att hermeneutik har valts som vetenskaplig ansats har inneburit att materialet har analyserats 

utifrån delar och helhet för att nå större förståelse (Starrin & Svensson, 1994; Hartman 2004). 

Arbetets teoretiska utgångspunkt är Wiliam & Blacks (2009) fem nyckelstrategier för 

formativ bedömning. Föreliggande arbetet är en kvalitativ studie vilket behandlas i 

metodkapitlets första avsnitt. Fortsättningsvis kommer en redogörelse för enkät som 

datainsamlingsmetod, urval av respondenter samt hur bearbetningen av enkäterna gått till. 

Avslutningsvis presenteras hur det i föreliggande studie arbetats för att uppfylla de etiska 

riktlinjerna enligt Vetenskapsrådet (2002). 

 

4.1. Kvalitativ forskning 

I hermeneutiken söks det, med hjälp av tolkning, efter förståelse (Starrin & Svensson, 1994), 

precis som den kvalitativa forskningsmetoden som också syftar till att hitta insikt i händelser 

(Bell & Waters, 2016). Den kvalitativa metoden kan ses som en företeelse-, egenskaps- och 

innebördssökande analys och används för att identifiera variationen, strukturen och/eller 

processen i en identifierad företeelse (Starrin & Svensson, 1994). Syftet med en kvalitativ 

metod är att genom analysen kunna ge en så rättvis bild av verkligheten som möjligt, vilket 

sker genom strukturer och handlingsmönster av det insamlade materialet (Magen Holme & 

Krohn Solvang, 1997). Kvalitativ ansats används för att förstå människors upplevelser och 

uppfattningar, och metoder som kan samla in kvalitativ data är bland annat intervju, 

observation och enkäter med fri svartext (Nyberg & Tidström, 2012). 

 

Till skillnad från kvantitativ forskning som fokuserar på mätbar och numerisk data, syftar den 

kvalitativa forskningen mer till ord, förståelse, och tolkning. (Bell & Waters, 2016; Stukát, 

2011; Bryman 2002). Magen Holme och Krohn Solvang (1997) beskriver kvalitativ forskning 

som en strävan att sätta sig in i och skapa förståelse för en människas situation. 
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Inom kvalitativ forskning ses resultaten som relaterbara, och uppnås genom att ge så tydlig 

och omfattande beskrivning av studien som möjligt, och därmed göra det möjligt för andra att 

i viss mån göra jämförelser med forskningsresultatet till sin egen praktik (Stukát, 2011). 

 

4.2. Enkäter 

Fördelar med enkät som metod är bland annat att respondenten får svara i sin egen takt och 

själv bestämma hur mycket tid som kan avsättas (Ejlertsson, 2015). Även intervjuareffekten, 

som innebär att den som intervjuar kan påverka och leda respondenten till önskade svar kunde 

undvikas och därmed inte påverka datainsamlingen (Stukát, 2011; Bryman 2002). En enkät 

med öppna svarsalternativ har många likheter med en kvalitativt strukturerad intervju. Den 

stora, och självklara skillnaden är enligt Bryman (2002) att det inte finns någon intervjuare 

som är närvarande. På grund av att det inte finns någon som intervjuar och kan anpassa 

frågorna om respondenten inte förstår, måste frågorna vara tydliga, lätta att förstå och helst 

inte öppna för egen tolkning. 

 

Bryman (2002) beskriver även hur människor vid ett svarstillfälle har en benägenhet att ge en 

så positiv bild av sig själva som möjligt, och att detta visar sig lättare vid en intervju än vid till 

exempel enkät. Vidare beskriver Bryman att det visar sig vara jobbigare att berätta saker om 

sig själv som inte är önskvärt hos andra eller är skamfyllt hos en själv vid ett intervjutillfälle 

än vid enkäter.  

 

Valet att använda enkät som metod för denna studie grundade sig i förhoppningen om att nå 

fler informanter än vad som tidsmässigt hade varit möjligt att nå via intervjuer. Denscombe 

(2016) skriver att en webbaserad enkät underlättar för tillgänglighet. Enkäten var utformad 

med till övervägande del fritextsvar för att kunna tolka materialet hermeneutiskt och 

kvalitativt. Enkätfrågorna utformades utifrån forskningsfrågorna, vilket resulterade i fyra 

huvudteman följt av följdfrågor för att få en djupare förståelse och för att försöka hitta 

specifika svar i olika delar av den stora helheten. Hur enkätfrågorna är formulerade finns 

bifogat i bilaga 2. Då en av nackdelarna med enkät är svårigheter till följdfrågor för både 

forskare och respondent (Ejlertsson, 2015) gjordes valet att ge studiens informanter 

möjligheten att lämna ut sin mailadress för eventuella frågor/funderingar. Även min 

mailadress gavs ut till informanterna ifall de skulle ha frågor kring enkäten. Ingen av 

informanterna valde att skriva om eventuella frågor. 
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4.3. Urval 

För att få så stor bredd och så många svar som möjligt togs beslutet att distribuera enkäten 

genom Facebook-gruppen ”Musiklärarna”, samt på min privata facebook. Enkäten skickades 

också ut via mail till 10 musiklärare. Hur många svar mailutskicket gav var inte möjligt att ta 

reda på eftersom inte alla informanter valt att lämna sina mailadresser i enkäten, vilket var det 

enda sättet för att kontrollera vilka som svarat på enkäten. Totalt kom 41 enkätsvar från 

musiklärare runt om i Sverige in. Eftersom enkäten var distribuerad via sociala medier kunde 

inget bortfall räknas ut. Det fanns däremot enskilda frågor där vissa respondenter valde att 

inte svara, vilket presenteras i resultatdelen och diskuteras i metoddiskussionen. 

 

Tabell 2. Behörighet 

Tabell 2. Antal år som musiklärarna varit behöriga. 39 av 41 respondenter är behöriga 

musiklärare, därför presenteras endast 39 stycken i tabellen. 
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Tabell 3. Yrkeserfarenhet 

 
Tabell 3. Antal år som musiklärarna har jobbat inom grundskolan. Alla respondenter svarade 

på denna fråga och övervägande del har jobbat 0-11 år som musiklärare i grundskolan. 

 

4.4. Bearbetning av enkäter  

Enkäten är skapad via Google Forms och 41 enkäter har analyserats och bearbetas. En 

sammanfattning av alla svar skapades i ett Excel-dokument som har använts för att hitta 

mönster, skillnader och likheter i respondenternas svar.  

 

För att lära känna mitt material bättre gjordes valet att personligen skriva ner alla svar i ett 

nytt Excel-dokument, och på så sätt sorterades materialet som Rennstam och Wästerfors 

(2015) föreslår som metod. I enighet med Rennstam och Wästerfors (2015) gick jag efter 

detta igenom varje svar på respektive fråga för sig för att hitta övergripande gemensamma 

teman. Dessa teman skrevs upp som huvudteman, och sedan gicks svaren återigen igenom var 

för sig och blev färgkodade utifrån dessa huvudteman. Huvudteman skapades utifrån 

respektive forskningsfråga som till exempel ”metoder för feedback”. De huvudteman som 

kom fram i det exemplet var ”muntlig feedback”, ”skriftlig feedback”, ”kamratbedömning”, 

”matriser” och ”fysisk feedback”. Detta är också rubrikerna i avsnitt 5.2. 
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Efter att ha analyserat varje fråga för sig, och färgkodningen var klar valdes att göra 

ytterligare en analys av svaren på de frågor som gick in i varandra, till exempel fråga 5:2 och 

5:3, och 7:1 och 7:2, detta för att få en djupare och bredare förståelse, och för att vissa av 

svaren var påbyggnader av tidigare svar. Analysen har därmed skett genom ett hermeneutiskt 

perspektiv, då förståelse har skapats genom att pendla mellan delar och helhet i materialet 

(Hartman, 2004). Den hermeneutiska cirkeln har också blivit tydlig genom denna 

analysprocess, på så sätt att förståelsen och förförståelsen för materialet hela tiden har 

utvecklats för varje ny analysrunda. 

 

Efter att först ha utgått endast från ett hermeneutiskt perspektiv analyserades sedan materialet 

igen, men då utifrån Wiliam och Blacks fem nyckelstrategier. Varje nyckelstrategi 

bearbetades en och en i förhållande till materialet för att hitta likheter och skillnader. Det 

visade sig att många av de huvudteman som skapats utifrån de första analysrundorna stämde 

väl överens med nyckelstrategiernas innehåll. 

 

4.4.1. Reliabilitet och validitet  

Att en studie ska vara reliabel innebär att det valda mätinstrumentet måste vara det mest 

lämpliga för att nå resultatet. Ordet mätning är ofta direkt kopplat till kvantitativa studier, och 

därför har forskare diskuterat hur relevanta dessa begrepp är i kvalitativ forskning (Bryman, 

2002). Stukát (2011) beskriver att reliabiliteten i kvalitativ forskning kan innebära tolkning. I 

detta fallet skulle feltolkning av frågor hos respondenten eller feltolkning av svar hos 

forskaren kunna vara exempel på reliabilitetsbrister. Reliabilitet innefattar också att studien 

måste vara transparent till den grad att andra forskare skulle kunna genomföra samma studie 

igen. Detta uppnås genom att tydligt redogöra för hur analys, bearbetning av resultat och 

metod har genomförts och vad den grundar sig på (Denscombe 2016; Stukát 2011).  

 

För att uppnå reliabilitet i denna studie har jag varit öppen med enkät som vald metod och 

vilka för- och nackdelar det har inneburit. Analysprocessen är beskriven i flera olika steg, 

vilket innebär att forskare skulle kunna genomföra en liknande undersökning med ett liknande 

resultat. Det har också förklarats hur och var enkäten har distribuerats, och hur framtagandet 

av frågorna i enkäten har gått till. Jag har även varit tydlig med att jag har en förförståelse och 

tidigare erfarenhet kring ämnet, och hur det kan ha påverkat resultatet. Jag har också varit 
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öppen med att jag misstänkt feltolkningar kring vissa av mina enkätfrågor och diskuterat vad 

detta kan ha berott på (se metoddiskussionen).  

 

Validitet i en studie innebär att det insamlade materialet används till vad det avsetts till, vilket 

har gjorts i detta arbete. Stukát (2011) beskriver det så här: ”Undersöker jag verkligen det jag 

vill undersöka?” (Stukát, 2011, s. 136). För öka validiteten i denna studie beskrevs det tydligt 

i enkätens informationstext vad enkäten skulle användas till och vad som var syftet med själva 

studien. Genom att ha utgått från mina forskningsfrågor när jag skapade enkätfrågorna blev 

det också lättare att hålla sig till frågor som faktiskt kunde besvara det jag ville undersöka. 

  

4.5. Etiska överväganden 

Sedan 1/1-2004 finns i Sverige en etiklag som används i anknytning till forskning som 

beträffar människor. Vetenskapsrådet utfärdade 2002 forskningsetiska principer för forskning 

inom humaniora och samhällsvetenskap, och innehåller två krav: forskningskravet och 

individskyddskravet. Forskningskravet innebär krav på att forskning bedrivs, att den håller 

hög kvalité och inriktar sig på väsentliga frågor. Individskyddskravet är den utgångspunkt all 

forskning ska utgå ifrån. Individskyddskravet presenteras och sammanfattas i fyra huvudkrav 

som presenteras nedan, i relation till en förklaring till hur dessa krav har förankrats i 

enkätstudien. 

 

4.5.1. De fyra huvudkraven 

• Informationskravet: Det måste finnas tydlig information om enkätens syfte och att 

deltagande är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). Denna studies enkätformulär inleddes 

med en informationstext som innehöll information om studiens syfte, att enkäten var 

frivillig och kunde avbrytas när som helst. 

• Samtyckeskravet: Forskaren måste få deltagarnas samtycke att delta i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Då denna enkät är webbaserad innebär det att respondenten 

samtycker att medverka genom att svara på enkäten. 

• Konfidentialitetskravet: Deltagarna i studien ska inte kunna identifieras av 

utomstående, och förekommer personuppgifter ska dessa förvaras så att obehöriga inte 

kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har ingen respondent utgivit 
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varken namn, kön eller arbetsplats. Ett fåtal har uppgivit sin mailadress, men dessa 

raderades ur materialet då inga följdfrågor behövde ställas.  

• Nyttjandekravet: Insamlad data får endast användas till det avsedda målet, det vill säga 

det mål som uppgivits i kontakten med studiens deltagare, och inte i andra 

sammanhang (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har insamlad data raderas efter 

studiens genomförande, vilket innefattar eget material som är överfört i Excel och även 

enkäten i Google Forms. 
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5. Resultat 
Resultatet presenteras under fyra huvudrubriker: ”Musiklärares tolkning av begreppet 

formativ feedback”, ”Metoder för formativ feedback”, ”Formativ feedback kopplat till 

kunskapskraven” och ”Formativ feedback kopplat till lärande”. Det presenterade resultatet har 

vaskats fram genom analyser med hermeneutik som vetenskaplig ansats och med Wiliam och 

Blacks (2009) fem nyckelstrategier som teoretisk utgångspunkt. Avslutningsvis knyts 

resultatet ihop i en sammanfattning. 

 

5.1. Musiklärarnas tolkning av begreppet ”formativ 

feedback”. 

I enkäten var en av frågorna ställd på följande sätt: ”Vad innebär begreppet ’formativ 

feedback’ för dig?”. Detta för att formativ bedömning och feedback har skilda betydelser för 

olika personer, men också för att kunna koppla metoder för formativ feedback till synen på 

den. Ett tydligt mönster som framkommer vid analysen av enkätsvaren på fråga tre är att ordet 

”framåt” används väldigt ofta. Till exempel så svarar en lärare: ”återkoppling som ska leda 

framåt”, en annan lärare skriver att det innebär ”framåtsyftande konstruktiv kritik” och 

”framåtsyftande tips och förklaringar som eleven förstår och kan använda”. Feedback blir här 

en metod för att leda eleven framåt i sin utveckling och förklaras även i följande citat: ”En 

framåtsyftande feedback dvs förslag, som ges efter att ha tagit del av elevens specifika 

kunnande, som beskriver vad eleven kan jobba med för att utvecklas.”. Här blir det tydligt hur 

läraren först tar reda på var eleven befinner sig, och sedan utifrån det kan ge feedback som är 

framåtsyftande. 

 

Vanligt förekommande i enkätsvaren är att ordet framåtsyftande kombineras med utveckling. 

Lite mindre än hälften av alla respondenter uttrycker sig med ordet utveckling, men det finns 

även många svar som syftar till detta utan att yttra ordet. Det handlar då om att feedback ska 

generera och skapa förståelse hos eleven för utveckling. En av respondenterna svarade på 

följande sätt: 
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Att ge eleverna feedback som talar om för dem vad de gör bra/rätt och vad de ska 

arbeta på för att bli ännu bättre. Den formativa feedbacken ska inte stanna vid t.ex. 

en kommentar utan ge eleven möjlighet att utvecklas. 

 

Musiklärarens utsaga i ovanstående citat gör det tydligt för eleven var hen befinner sig 

kunskapsmässigt när feedbacken ges och berömmer eleven för det, men ger också feedback 

som genererar möjlighet till utveckling. Liknande svar gavs från en annan respondent: ”En 

framåtsyftande feedback dvs förslag, som ges efter att ha tagit del av elevens specifika 

kunnande, som beskriver vad eleven kan jobba med för att utvecklas.” och innebär att läraren 

först har tagit reda på var eleven befinner sig och ger feedback utifrån det. I tidigare citat 

lägger lärarna fokus på var eleven befinner sig och ger feedback för att hjälpa eleven vidare. 

En av lärarna uttrycker sig att formativ feedback innebär: ”Att tydliggöra för eleven vart hen 

befinner sig just nu, vart hen ska samt hjälpa hen dit”. Denna lärare lägger också till att eleven 

bör veta var hen ska. Denna lärare har på så sätt vävt in ”målsättning” som en viktig del av 

formativ feedback. 

 

Översiktligt uttrycker sig lärarna relativt lika om vad formativ feedback betyder för dem. Det 

är egentligen bara ett enkätsvar som skiljer sig markant från de andra: ”Att se eleven och 

hinna memorera deras aktivitet under en musiklektion”. Citatet kommer från en av de två 

respondenter som saknar behörighet som musiklärare. Denna respondents förklaring riktar sig 

snarare till lärarens bearbetning av elevers kunskaper, än kommunikationen mellan elev och 

lärare. Resterande svar från samma respondent tyder på att den formativa feedbacken används 

som ett underlag för lärarens bedömning, och inte för elevers kunskapsutveckling. 

 

5.2. Metoder för formativ feedback 

Följande avsnitt presenterar musiklärarnas svar på hur de arbetar med formativ feedback. De 

fyra huvudrubrikerna är: ”muntlig feedback under lektionstid”, ”skriftlig feedback”, ”fysisk 

feedback” och ”kamratrespons”. Analysen av materialet i följande avsnitt är baserat på 

Wiliam och Blacks nyckelstrategier nummer två: ”skapa diskussioner och övningar som 

påvisar att lärande har skett”, tre: ”ge framåtsyftande feedback”, fyra: ”aktivera eleverna att 

bli resurser av lärande för varandra”, och fem: ”få eleverna att förstå att de är ägare av sitt 

eget lärande”.  
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5.2.1.  Muntlig feedback under lektionstid 

En majoritet av svaren från musiklärarna på frågan om hur de arbetar med formativ feedback 

indikerar att feedbacken är muntlig och ständigt pågående under lektionen. Den muntliga 

feedbacken ges i syfte för utveckling, och baseras på regelbundna framåtsyftande 

kommentarer. Här är två exempel ur enkätsvaren som tyder på just detta: ”Under varenda 

lektion får varenda elev tips muntligt på hur de kan jobba framåt”, och en annan lärare svarar: 

”Hela tiden. I praktiskt arbete genom att hela tiden berätta för eleven vilken nivå den befinner 

sig på och tala om vad som krävs för nästa nivå samt kompletterar med elevexempel.” Vad 

dessa citat också tyder på är att den feedback som ges är till den enskilda eleven och inte till 

hela gruppen. Feedback som är individinriktad är också den vanligaste förekommande typen 

av feedback, enligt enkätsvaren. 

 

Vissa av musiklärarna poängterar att musik till största del är ett praktiskt ämne och att de 

därför kan använda sig av muntlig feedback genom kommentarer på det praktiska utförandet. 

Ett svarsexempel från enkäten om hur lärarna jobbar med feedback var: ”Hela tiden! "Sätt 

långfinger på F#", eller "spela endast på de fyra nedersta strängarna”. Att feedback leder till 

ökat lärande och utveckling hos eleverna, fast det kanske inte direkt uttalas visas i följande 

citat: 

 

Till största del muntligt, i undervisningen. Antingen när de spelar ("detta var 

bra"/"tänk på det här"/"bra! Nu ska du lägga till/prova det här så låter det ännu 

bättre") - men även vid skriftliga arbeten. 

 

I citatet ovan beskriver musikläraren att hen ber eleven utveckla sitt spel, till exempel genom 

att lägga till baston i vänsterhanden. Läraren har då troligen uppfattat var eleven befinner sig 

och har gett direkt feedback på vad eleven kan göra för att utvecklas vidare mot högre mål. 

Detta visar också på att elevens mål ständigt förflyttas i takt med att eleven utvecklar sina 

kunskaper, och att läraren är med i den processen. Vad som inte framkommer är om eleven 

förstår att denna typ av feedback genererar lärande, eftersom läraren här ”bara” ger tips för att 

det musikaliskt ska låta bättre, utan att förklara att elevens utveckling och lärande har tagit ett 

steg framåt. 
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5.2.2. Skriftlig feedback 

Analysen av materialet visar att den skriftliga feedbacken inte lika ofta ges som den muntliga 

feedbacken. Vanligt förekommande bland svaren är ”Muntlig feedback, men också 

skriftligt…”. Den skriftliga feedbacken ges i form av terminsomdömen, kommentarer i forum 

som är tillgängliga för både elev och vårdnadshavare, loggböcker och skriftliga kommentarer 

vid prov. 

 

Andra metoder som nämns i enkätsvaren för skriftlig feedback är exit-notes, loggböcker och 

”two stars and a wish”, som även Wiliam (2013) nämner som metoder för kamratbedömning. 

Denna typen av feedback ger eleverna till sig själv, eller till andra, och övningarna fungerar 

då också enskilt men även för just kramratbedömning. Används övningar för den enskilda 

elevens utveckling syftar de till att i slutet av lektionen reflektera över vad hen lärt sig, vad 

som har gått bra och vad hen kan göra bättre tills nästa gång. Den typen av feedback innebär 

att eleven måste reflektera över sitt eget och andras lärande. 

 

5.2.3. Fysisk feedback 

Den fysiska feedbacken använder musiklärarna genom att läraren själv förebildar på ett 

instrument eller till exempel flyttar elevens fingrar till rätt sträng/tangent. Denna typen av 

feedback visar sig vara väldigt vanligt för musikämnet och många av musiklärarna använder 

sig av den. En av respondenterna uttrycker sig så här om detta: ”Jag kanske säger: "Flytta 

fingrarna till andra bandet" om en elev inte fått fingrarna på rätt ställe på gitarren eller så visar 

jag själv på en gitarr.”. Denna typ feedback är direkt och sker därmed under själva 

inlärningstillfället.  

 

5.2.4. Kamratrespons 

Kamratrepsons innebär att eleverna ger varandra feedback, och är en metod för formativ 

feedback som används av vissa av musiklärarna. Det är också nummer fyra av Wiliam och 

Blacks nyckelstrategier: aktivera eleverna att bli resurser av lärande för varandra. Några 

exempel på musiklärarnas svar var ”kamratbedömning som jag övervakar och ger respons på i 

google drive” och ”eleverna övar på att ge varandra formativ feedback i 

redovisningssammanhang med handledning av mig.”. Förutom att dessa citat ger exempel på 

användning av kamratbedömning som metod, visar de också att läraren fortfarande är med i 
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processen genom vägledning av eleverna i deras träning på att själva ge och få feedback. 

Detta syftar också följande citat på: 

 

 Mycket av min undervisning bygger på elevreflektioner om eget och andras 

arbeten, där de får handledning i att själva kunna bedöma och göra egen formativ 

bedömning. 

 

Här beskriver läraren också att användningen av kamratbedömning genererar kunskap som 

eleverna kan använda för att ge sig själva feedback och därmed kunna kontrollera sitt eget 

lärande. Att bli ägare av sitt eget lärande är just vad Wiliam och Blacks nyckelstrategi fem 

innebär: få eleverna att förstå att de är ägare av sitt eget lärande. En av respondenterna 

använder sig uttryckligen av denna nyckelstrategi som mål för hens undervisning: 

 

Kanske inte det svar du vill ha, men jag är numera mer inne på att använda 

elevernas svaga punkter till att utveckla min egen undervisning. Steg 5 av Dylan 

Wiliamss nyckelstrategier. När jag blir tydlig med målet blir de också duktigare i 

att "feedbacka" sig själva, och jag behövs inte lika mycket. När jag ger feedback i 

form av några ord till någon elev vid något tillfälle ("du måste anpassa dig mer till 

trummisen") märker jag att de redan vet. 

 

Denna lärare försöker fokusera på att eleven ska bli ägare av sitt eget lärande och uppnår detta 

genom att ha tydliga mål. Resultat för denna metod visas när läraren ger feedback och eleven 

redan verkar vara medveten om förbättringen eller ändringen som läraren påpekar. Under 

avsnittet ”skriftlig feedback” skrevs det om metoderna exit-notes, loggböcker och ”two stars 

and a wish”. Dessa metoder gör att eleverna måste reflektera över sitt eget lärande, vilket är 

en viktig del för att uppnå nyckelstrategi nummer fem. 

 

5.3. Formativ feedback kopplad till kunskapskraven 

En av enkärfrågorna var ”hur synliggör du för eleverna att din formativa feedback är kopplat 

till kunskapskraven?”. Många av musiklärarna missförstod frågan och de flesta har istället 

svarat på hur de arbetar med att förtydliga kunskapskraven (se en utläggning om detta i 

metoddiskussionen). Det gick att urskilja fyra tydliga metoder: praktiska exempel, matriser, 
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via dialog, och målsättning. Denna del kopplas till nyckelstrategi nummer ett: ”Klargöra 

målet, kriterierna för att nå målet och syftet med målet”. 

 

Respondenterna fick svara på frågan om de utgår från kunskapskraven när de arbetar med 

formativ feedback. Alla 41 respondenter har svarat, och övervägande del svarade att de utgick 

ifrån kunskapskraven. Ett fåtal svarade att de inte jobbar mot kunskapskraven när de arbetar 

med feedback, och några svarade ibland. 

 

Två av enkätsvaren visade tydliga skillnader i åsikten huruvida undervisning och feedback 

ska kopplas till kunskapskraven: 

 

Allt vi gör ska ju sträva mot att nå kunskapsmålen så i största utsträckning sker 

feedback kopplat till kunskapskrav och centralt innehåll. Självklart kan vi lägga in 

andra aspekter eller sidospår i undervisningen, om vi anser att det berikar deras 

lärande men till största del måste den absolut vara kopplat till kunskapskraven, 

under lektionstid och i lärande situationer. Om en elev stannar kvar efter lektionen 

och frågar någonting som den vill ha återkoppling på är det ju inte så att jag vägrar 

svara om det inte följer centralt innehåll eller kunskapskrav men då skiljer vi på 

lektion och fritid, även om de i många fall tangerar varandra. 

 

Denna musiklärare menar sannolikt att allt som görs i undervisningen måste sträva mot 

kunskapskraven, och därmed även den feedback som ges. Vidare beskriver respondenten att 

musik på fritiden måste skiljas från musik i skolan, även om de ofta gränsar till varandra. En 

annan respondent svarar på följande sätt: ”Allt ska INTE kopplas till kunskapskraven. I musik 

ska vi förhålla oss till centralt innehåll och elevers egen utveckling också. Så klart blir det 

även mot kunskapskraven eftersom vi måste sätta betyg.” Denna musiklärare menar i motsats 

till det tidigare citatet att allt inte ska kopplas till kunskapskraven, utan istället ska fokusera på 

det centrala innehållet och elevers egen utveckling. Respondenten skriver att kopplingar till 

kunskapskraven ändå måste ske på grund av betygssättning. 

 

5.3.1. Praktiska exempel och muntliga genomgångar 

För att förtydliga kunskapskraven använder sig många lärare av förebildning för de olika 

betygsnivåerna. ”Jag kan ibland demonstrera de olika kunskapskraven genom att spela hur jag 
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tolkar de olika betygsnivåerna.” Dessa förtydligandena av kunskapskraven sker, enligt 

enkätsvaren, både i grupp och med enskilda elever för att visa nästa steg, och kombineras 

ibland med dialog och matriser. 

 

En av lärarna tar ut en del av följande exempel ur kunskapskravet för A: ”Dessutom sjunger 

eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär”. 

(Skolverket, 2011/2016) och visar då för eleverna vad som krävs för detta. Läraren uttrycker 

sig på följande sätt: ”"Passande karaktär" ska behärskas av mig. Det får inte vara nån hemlig 

kod. Jag visar ett komp på gitarr, bryter upp det i flera steg, vi övar tillsammans till puls, 

ungefär som en aerobicstränare börjar med ett enkelt steg och för varje repetition lägger på 

mer. När de förstår allt väljer de själva vilken nivå de vill nå.” Genom att läraren visar vad 

som krävs för respektive betygsnivå beskriver läraren att eleven sedan kan anpassa sig efter 

den nivå de själva vill uppnå, och eleven vet vad hen måste träna mer på för att nå önskat 

resultat.  

 

En av lärarna gör om kunskapskraven till frågor, där målet är att eleven, för sig själv, behöver 

förklara vad som krävs av hen. Istället för att läraren ger alla svar på varför, så låter läraren 

eleven själv reflektera över sitt lärande.  

 

Jag kopplar kunskapskraven till frågor. Det är inte att eleven ska förklara för mig, 

utan egentligen förklara för sig själv. Genom att belysa och problematisera elevens 

utförda arbete i processen. "Kommer du ihåg?...", "hur var det nu, varför är det 

viktigt att ha detta finger här?..." "jättebra, för att växla upp och ta nästa steg är det 

viktigt/kan du tänka på att göra det här". Om inte eleverna vet vad de ska göra i 

undervisningen för att uppnå de olika betygsstegen i momenten blir det såklart 

jättesvårt för dem att veta hur och på vilket sätt de ska arbeta. Vi är här för elevens 

skull och vi måste handleda dem genom att belysa kunskapskrav, deras insats och 

eventuella förbättringsområden för att kunna sträva högre. 

 

Läraren skriver även att om målsättningen inte är tydlig blir det också svårt för eleverna att 

veta vad nästa steg är. Vidare beskriver hen att lärarna ska finnas där för elevernas skull, och 

handleda eleverna i sitt lärande. 
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5.3.2. Matriser 

En del av lärarna använder sig av matriser för att förtydliga kunskapskraven, men också för 

att eleven lättare ska veta var hen befinner sig, och vad som krävs för att ta sig vidare till nästa 

steg. Lärarna som använder sig av matriser beskriver att de brukar skriva om formuleringarna 

från Lgr 11 och göra om det till ett språk som är mer lättförståeligt för eleverna, detta beskrivs 

till exempel i följande citat: 

 

Vi utgår ibland, vid självskattning och feedback, från förenklade matriser för att 

öka medvetenheten och förståelsen för var man befinner sig och vart man är på 

väg. 

 

För att göra matriserna lättare att förstå, väljer många lärare att förenkla språket genom sin 

egen tolkning av kunskapskraven.  

 

5.4. Formativ feedback kopplad till lärande 

Denna del av resultatet utgår ifrån frågorna 5, 5:2 och 5:3 och handlar om hur lärarna jobbar 

med att koppla feedback till lärande, men också hur och om de upplever att eleverna har 

förståelse att feedbacken är kopplad till lärande. En stor del av resultatet som behandlar hur 

eleverna uppfattar att det sker ett lärande med hjälp av feedback, har väldigt mycket att göra 

med hur feedbacken ges och vilken feedback som ges. För att ett lärande ska ske av feedback  

krävs det i enighet med nyckelstrategi tre, att den är framåtsyftande/formativ. 

 

På enkätfrågan ” Upplever du att eleverna har förståelse för att formativ feedback ökar deras 

chanser till kunskapsutveckling?” svarade alla respondenter utom en. Övervägande delen 

svarade ja, några ibland och det var ingen som ansåg att eleverna inte har förståelse mellan 

feedback och kunskapsutveckling. 

 
 

5.4.1. Förståelse för kunskap, och viljan att utvecklas 

Många av musiklärarna skriver att de ser elevernas förståelse för feedback genom att eleverna 

blir medvetna om sin kunskap och att de strävar efter utveckling, som också är målet med 
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Wiliam och Dylans nyckelstrategier nummer fem: Få eleverna att förstå att de är ägare av sitt 

eget lärande. En av lärarna har kopplat målen till elevers dataintresse och ser de olika målen 

som ”levlar” istället, detta tycker denna lärare ökar lusten till att lära: ” De sporras av det 

faktum att det alltid finns en till "level". Som i dataspel :-)”. Precis som i tidigare citat skriver 

andra musiklärare också om att eleverna är medvetna om nästa steg och sedan själva kan 

jobba vidare: ” De blir medvetna om hur långt de har kommit och vad de har lärt sig och vad 

som förväntas i nästa steg för att komma vidare i sin utveckling”. Andra elever visar 

förståelse för nästa steg genom att visa det praktiskt: ” De har tagit åt sig av feedbacken, ex 

försöker lägga till en baston på pianot, bastrumman vid trumkomp, barrégrepp mm”.  

 

Två av lärarna beskriver att eleverna inte nöjer sig med den nivå de befinner sig på, utan 

fortsätter att jobba framåt med hjälp av lärarens feedback. Eleverna visar då också tecken på 

att själva vilja utvecklas. 

 

Istället för att nöja sig med den nivån de befinner sig på så jobbar de efter 

feedbacken oftast glatt vidare och fokuserar på det som kan ta dem till nästa nivå. 

De förstår i längden att de inte ska fokusera på att bara "bli färdiga" med "minsta 

ansträngning" - de vet att de kommer få bearbeta och utveckla sitt spel/sina 

resonemang eller vad det nu kan handla om. Fokus blir på kunskapen, inte 

uppgiften. 

 

Här går det också att urskilja att lärarna anser att eleverna verkar ha förståelse för att kunskap 

inte är något att ”bli färdig med” utan är en process utan slut.  

 

Nästa nivå för att dessa lärares elever ska bli ”ägare av sitt eget lärande” är att eleven själv vet 

vad som krävs för nästa steg, och inte behöver lärarens feedback på samma sätt. I det senare 

nämnda citatet beskriver läraren att de ”i längden förstår…” vilket tyder på att läraren har 

varit tydlig med att kunskap inte är något man ”blir klar med” utan är något som ständigt 

pågår.  
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5.4.2.  Bekräftelse 

En del av respondenterna ser att eleverna förstår deras formativa feedback genom att eleverna 

söker efter bekräftelse och själva vill ta reda på vad som är nästa steg. En lärare uttrycker att 

”De själva efterfrågar sådan feedback” och på så sätt förstår eleverna att feedback är kopplat 

till lärande. En annan respondent beskriver det på liknande sätt: ”Just att många elever söker 

bekräftelse på att de gör rätt.” 

 

De själva skulle kanske inte kalla det för formativ feedback, men många vill gärna 

veta vad de kan göra bättre och på så sätt tar de till sig den feedback jag ger. Det 

finns såklart alltid elever som inte tar chansen att utvecklas, men de flesta vill veta 

och försöker handla utifrån den feedback de får. 

 

Läraren uttrycker att eleverna söker bekräftelse på sina arbeten, vilket också är ett steg mot att 

bli ägare av sitt eget lärande. Eleverna skapar en nyfikenhet till vidare kunskap och att viljan 

till att lära finns. Det blir tydligt att lärarna uppfattar en sådan strävan och vilja i dessa citat. 

Eleven vill utvecklas och söker sig till ny kunskap. 

 

En annan typ av bekräftelse beskriver en lärare som att: ”De frågar själva efter 

kommentarerna och provar att ändra sin teknik etc efter kommentarer”. Där finns också som i 

tidigare citat en strävan efter lärande, och läraren får också bekräftat att eleven faktiskt tar till 

sig feedbacken genom att eleven här ändrar sitt spelsätt. 

 

 

5.4.3.  Musikalisk utveckling 

Feedbacken som ges kan också ta sig uttryck via musiken. Några av musiklärarna menar att 

både lärare och elev får förståelse för att feedback ökar lärandet och ser resultat genom att 

lyssna på sitt musicerande. En del respondenter jobbar med aktivt med att be sina elever 

lyssna på sitt musicerande, och andra menar att eleverna själva hör att resultatet blivit bättre.  

 

 De flesta elever i musik, som är så praktiskt, upplever ändå att det låter finare om 

de tar till sig min feedback, eller blir lättare att ta.t.ex. spela eller byta ackord. De 

kan lära varandra det jag har lärt en elev. 
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I detta citat blir det tydligt att eleven tar till sig lärarens feedback och sedan genom att lyssna 

på sitt musicerande också märker en utveckling, som i detta fall blir att det ”låter bättre”. 

 

5.4.4.  Metoder för arbete med feedback kopplad till lärande 

Hur lärarna arbetar med att öka elevers förståelse om hur feedbacken de får är kopplat till 

lärande besvarades i en av enkätfrågorna. Fyra personer valde att inte svara på denna fråga (se 

metoddiskussion).   

 

En del av respondenterna skriver att de inte aktivt arbetar med att eleverna ska förstå 

sambandet mellan feedback och lärande. De skriver att den förståelsen kommer fram även om 

man inte pratar om det aktivt, som till exempel vid samtal om utveckling. 

 

 Det arbetar jag nog inte särskilt aktivt med. Jag är nog mer inriktad på att ha 

samtal och kunna koppla det till elevens betyg och kunna resonera med eleven vad 

som saknas. Då kan jag säga "du behöver byta ackord med flyt, du vet att om du 

går från C till A-moll kan du göra det med väldigt lite förflyttning så som jag 

visade i tisdags på musiken, kommer du ihåg? Då kommer du kunna byta lite mer 

med flyt... 

 

Här beskriver musikläraren att arbetet mellan att skapa förståelse mellan feedback och 

lärandet inte sker aktivt, men kommer fram i andra sammanhang. Detta genom att diskutera 

med eleven var hen befinner sig och vad som krävs för att gå vidare. 

 

Andra metoder som används är loggböcker. Det ligger också en tyngdpunkt i att sambandet 

mellan lärande och feedback kommer fram genom tydliga mål, både långsiktiga och 

kortsiktiga. Även under denna fråga används det klingande som ett ”bevis” på att feedbacken 

ger resultat. Det beskriver en av respondenterna så här: 

 

Oj! Hur kan man inte förstå det? Eftersom musik, som ämne, är så tydligt så blir 

det en självklarhet med formativ feedback. Resultat hörs direkt! Att analysera det 

och gå igenom vad som måste tränas för att nå ett visst mål blir ju så naturligt! 
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Här framgår det att läraren tycker att en stor fördel med musikämnet är att feedbacken ger 

resultat eftersom både elev och lärare hör det på resultatet. Genom att läraren analyserar vad 

eleven kan, och också kan förebilda vad som saknas eller behöver ändras så blir både målen 

och feedbacken väldigt tydliga. 

 

En av respondenterna beskriver att lärande är en lång process, och att jobbet som lärare är att 

handleda eleverna i den processen. Vidare skriver respondenten hur eleven bör ges utrymme 

ibland att själv hitta nya strategier för utvecklas. Det respondenten skriver går väldigt mycket 

hand i hand med hur lärare bör gå tillväga för att eleven ska lyckas med den femte 

nyckelstrategin: få eleverna att förstå att de är ägare av sitt eget lärande. 

 

Jag tror att i många fall föregås ett lärande av att eleven har fått formativ feedback. 

Därigenom har eleven fått bekräftelse på att den gör rätt och stärker sin jag-kan-

känsla. Ett lärande är en process som dels måste få ta tid och dels måste föregås av 

en handledning i att lyckas eller utmanas. Vår roll som lärare är att hjälpa och 

handleda våra elever. Vi är där för deras skull, ingenting annat! Det finns också 

elever och situationer där de kanske måste själv få komma på att de måste ändra 

spelsätt eller arbetssätt för att nå fram till ett resultat. Då måste jag som lärare 

minska graden av feedback för att ge eleven utrymme till eget lärande. Men, för 

att knyta ihop säcken arbetar jag i väldigt stor utsträckning med formativ 

feedback, i alla klasser. Jag älskar att handleda mina elever och att kunna hjälpa 

dem i rätt riktning, dock på olika sätt ibland såklart. 

 

Denna musiklärare skriver också om ”jag-kan-känslan” som en viktigt del i elevers lärande, 

och att det genom feedback går att stärka den. Den typ av feedback som kan stärka elevers 

jag-kan-känsla är feedbacken som syftar till att beskriva vad eleven redan kan, och gör rätt.  

 

5.5. Sammanfattning 

Ett tydligt resultat är att lärares syn på formativ feedback innebär framåtsyftande feedback 

som ges för att öka elevens kunskapsutveckling. Övervägande av den feedback som ges är 

muntlig, men skriftlig feedback ges i form av matriser, kommentarer i forum som är 
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tillgängliga för elev, vårdnadshavare och rektor, och även skriftliga övningar som eleverna får 

för att träna på att ge sig själv och andra feedback.  

 

Lärarna är eniga om att tydliga mål, och tydliga riktlinjer krävs för att eleven ska kunna 

utvecklas. Musiklärarna använder sig av matriser, klassrumsdiskussioner och praktiska 

exempel för att förtydliga kunskapskraven, och vad som krävs för respektive betyg. I 

matriserna används ett förenklat språk för att eleverna ska få större förståelse för vad som 

menas. 

 

Att skapa förståelse för eleven att feedback genererar lärande är ingenting lärarna jobbar 

särskilt aktivt med. De menar att det kommer fram genom att eleven hör på resultatet att det 

låter bättre, att eleven själv frågar efter ”nästa steg” och att de söker bekräftelse på hur det 

går. 
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6. Diskussion 
I följande avsnitt presenteras en metoddiskussion, där studiens genomförande och val av 

metod presenteras. Fortsättningsvis följer en resultatdiskussion. Avslutningsvis presenteras 

förslag på vidare forskning utifrån föreliggande studie. 

 

6.1. Metoddiskussion 

Eftersom enkäten är distribuerad på sociala medier, både i forum för musiklärare, och med 

hjälp av vänner och bekanta som delat enkäten vidare, kan jag inte med säkerhet veta att alla 

som har svarat är musiklärare. Den information som gör att jag som forskare kan kontrollera 

deras yrkesroll är genom deras e-postadresser som en del valt att lämna ut. Utifrån de 

enkätsvar jag har fått in förefaller de som besvarat enkäten att vara musiklärare genom deras 

formuleringar och exempel ur deras yrkespraktik. De första frågorna i enkäten innehöll också 

”kontroll-frågor” om hur länge de har varit verksamma som musiklärare och hur länge de har 

varit utbildade.  

 

Målet var att samla in 50 enkätsvar, och i början var det svårt att nå respondenter endast via 

sociala medier. Jag fick då hjälp av en verksam musiklärare genom att få en mejllista  skickad 

till mig med de musiklärare som jobbar i grundskolan i samma kommun. Detta resulterade i 

10 utskickade mail som förhoppningsvis bidrog till fler svar. Sammanlagt samlade jag in 41 

enkäter, och jag ansåg då att jag hade tillräckligt med material för att genomföra studien. 

 

Att använda enkät med öppna svarsalternativ har gett mig den data som behövdes för att 

besvara studiens forskningsfrågor och syfte. Studien hade kunnat kompletteras med intervju 

för att få en djupare förståelse för enstaka lärares arbete med formativ feedback, men för att 

nå fler respondenter och därmed få in så mycket data som möjligt och öka generaliserbarheten 

valdes istället enkät som metod. Nackdelen med enkät är att jag med säkerhet inte kan veta att 

respondenterna talar sanning. Det hade jag inte heller kunnat veta om jag hade intervjuat, men 

genom till exempel observation av några av respondenterna hade jag kunnat se om de faktiskt 

använder sig av deras nämnda metoder i sin undervisningspraktik. 
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Fördelen med öppna svarsalternativ i enkäter är att respondenten kan svara utförligt och göra 

det i den takt som önskas och hinns med (Stukát, 2011). En del svar har inte varit så utförliga 

som jag önskat, och jag märker hur jag då tar de korta svaren och sätter in i min egen 

yrkeserfarenhet för att förstå och sätta i ett sammanhang. Detta innebär att jag kan ha 

missuppfattat innebörden av vissa svar. Eftersom att jag förstår svaret genom min tolkning 

och förförståelse, men det skrivna orden utan tolkning kanske inte innebär samma för mig 

som för någon annan blir detta svårt. Tolkningen av musiklärarnas enkätsvar har gjorts av 

mig, och min förförståelse och tidigare erfarenhet har därför också påverkat det resultat som 

har valts att presenteras. Då denna studie är kvalitativ är detta svårt att undvika, eftersom 

kvalitativt inriktade forskare just söker efter förståelse av människor upplevelser genom 

tolkning (Denscombe, 2016; Bell & Waters, 2016). Att ha en förförståelse är också delvis 

nödvändigt. Tolkningen av materialet hade varit betydligt svårare om jag inte var insatt i 

musiklärares praktik. Hermeneutiken lyfter också förförståelse som något som behövs för att 

kunna få nya insikter och erfarenheter, och därmed en ny förståelse. 

 

Att forskaren är insatt i sitt material är en viktig del för att kunna öka en studies validitet 

(Denscombe 2016). Detta har jag gjort genom att analyserat enkäterna flera rundor där jag, i 

enighet med hermeneutiken, pendlat mellan att bearbeta enskilda svar och koppla det till en 

helhet. Jag har också analyserat materialet utifrån William och Blacks fem nyckelstrategier. 

Analysen började induktivt, vilket innebär att det inte finns någon teoretisk utgångspunkt när 

resultatet analyseras. Istället söks sammanhang, skillnader och likheter. Detta gjordes med 

hjälp av hermeneutikens pendlande mellan del och helhet, men också med hjälp av den 

hermeneutiska cirkeln som gjorde att min förförståelse ledde till nya kunskaper, som ledde till 

ny förförståelse. När Wiliam och Blacks nyckelstrategier valdes som teori, leddes arbetet in 

till en deduktiv metod. Den deduktiva metoden innebär att forskaren analyserar sitt material 

utifrån en teori. (Bryman, 2002; Hartman, 2004; Magen Holme & Bernt, 1997). Bryman 2002 

uttrycker att det grovt kan ses som att deduktiv metod handlar om: teori à 

observationer/resultat, medan den induktiva metoden då blir: observationer/resultat à teori 

(Bryman, 2002, s. 22). Valet att arbeta med både induktiv och deduktiv metod grundade sig i 

att få så stor förståelse för ämnet som möjligt, och se materialet från många olika perspektiv. 

 

Ingen av respondenterna valde att skriva mail om eventuella frågor kring enkäten, men det 

finns ändå bortfall på enskilda frågor. Varför de inte har svarat på dessa frågor kan dels vara 

att frågorna upplevdes som svårtolkade och formulerade på ett sätt som respondenten inte 
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förstod, eller så tyckte respondenten inte sig ha tid till att svara, eller så ville respondenten helt 

enkelt inte svara. Det mönster som kommer fram vid bortfallen är att alla bortfall bara har 

skett på frågor som innebär att musikläraren ska förklara hur de arbetar med feedback i 

förhållande till lärande och kunskapskrav. Antalet bortfall på enskilda frågor är markant få, 

och innebar att det ändå fanns tillräckligt med innehåll för att kunna tolka materialet. 

 

Enkätfråga 7:1 och 7:2 innebar att lärarna skulle beskriva hur de kopplar deras feedback till 

kunskapskraven, och sedan hur de synliggör detta (se bilaga 2). Denna fråga misstolkades av 

nästan alla respondenter och de besvarade snarare frågan ”hur de arbetar med att förtydliga 

kunskapskraven”. Missförståndet kan bero på många olika saker. Dessa frågor låg sist i 

enkäten, och därför läste de kanske inte igenom frågorna tillräckligt noga. Det kan också vara 

jag som forskare som uttryckte mig på fel sätt, och skulle ha omformulerat frågan så att 

feedbacken hamnade i större fokus än kunskapskraven. I studien valde jag därför att även 

plocka in metoder för att förtydliga kunskapskraven, men behöll också svar om hur lärarna 

kopplade sin feedback till kunskapskraven. 

 

6.2. Resultatdiskussion 

Uttrycket formativ bedömning och formativ feedback är begrepp som cirkulerar i läraryrket, 

men enligt William och Leahy finns det ingen överenskommelse om vad det innebär. Det 

innebär olika saker för olika människor (2015). Detta syns också i resultatet då lärarna har fått 

svara på hur de tolkar begreppet ”formativ feedback”. Även om många av svaren handlade 

om samma sak, nämligen återkoppling som ska vara framåtsyftande och utvecklande, fanns 

det även de som menade att det handlade mer om tydliggörande av mål och kunskapskrav. 

 

Övervägande del av den feedback musiklärarna i studien ger är muntlig och ges i kombination 

med praktiska inslag. Lärarna använder sig både av ögon och öron för att uppmärksamma vad 

som behöver ges feedback på, talet för att muntligt ge den feedbacken, men också kroppen för 

att förebilda exempel eller fysiskt flytta till exempel fingrar på gitarr. Detta för att lärarna 

uttrycker sig att musik är ett praktiskt ämne, och att det underlättar utformandet av feedback, 

och att skapa tydliga mål. Andra metoder för feedback som används av musiklärarna är 

kamratbedömning, vilket bidrar till att antalet lärare i klassrummet ökar från en till flera. 

Övningar som ”two stars and a wish”, loggböcker och exit notes används, enligt lärarna, för 

att eleverna skriftligt ska få reflektera över sitt eget och andras lärande. Reflektion sker också 
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muntligt i helgrupp där lektionen avslutas med en diskussion och utvärdering av lektionen. 

Dessa typer av metoder för feedback skriver även Wiliam (2009) om för att ge exempel på 

kamratbedömning och självbedömning. 

 

Vad som kommer fram av resultatet är att övervägande del av den feedback som ges är 

muntlig och sker i stunden. Varför denna feedback är den vanligaste kan bero på att den är  

tidseffektiv. Eftersom lärare i grundskolan generellt har cirka 40 minuter i veckan per klass,  

krävs det att man hittar effektiva metoder. Den muntliga feedbacken kan dock få negativa 

konsekvenser, till exempel att den glöms bort, eller är svår att uppfatta i en rätt ”stimmig” 

miljö som musiksalar ofta har. Finns feedbacken inte nedskriven kan eleven inte heller gå 

tillbaka och läsa vilken feedback som getts, och progressionen kan då också bli svårare att 

följa. Muntlig feedback kan också få effekter som innebär att bara för att läraren har sagt 

något så betyder det inte att eleven nödvändigtvis har förstått. Musikundervisningen har i 

detta fall en stor fördel, eftersom läraren ofta både kan se och höra om feedbacken har blivit 

förstådd, vilket till exempel nämns i Falthins (2015) avhandling, där läraren anpassar 

feedback efter hur det låter. 

 

Att tydliga mål är viktigt för elevers utveckling är något som forskning styrker. Kluger och 

DeNisi (1996) beskriver att otydliga mål bidrar till minskat engagemang. Även Hattie och 

Timperley (2009) presenterar tre huvudmål för feedback, där ett är ”vart är jag på väg” som 

innebär en tydlig målsättning. Detta beskriver även musiklärarna i denna enkätstudie som en 

viktigt del av feedback. För att skapa tydliga mål använder sig respondenterna i denna studie 

av matriser och praktiska exempel för att förklara vad som krävs för de olika betygsnivåerna. 

Balan och Jönsson (2014) skriver om hur bedömningsmatriser endast blir effektiva om 

eleverna förstår innebörden. Ferm Thorgensen och Zandén (2015) skriver i sin artikel att 

språket i den nya läroplanen har varit svårt för både elever och lärare att förstå. Musiklärarna i 

denna studie beskriver att de försöker kringgå detta problem genom att förenkla språket i sina 

matriser. Matriser når dock bara sin fulla effekt genom att kombineras med andra typer av 

bedömningsmetoder, som till exempel kamratbedömning (Balan & Jönsson 2014). Av de 

musiklärare som svarat att de använder matriser för att koppla feedback till kunskapskraven 

svarar väldigt få att de kompletterar matriserna med andra feedbackmetoder. Även Valle et.al. 

(2016) tar upp det som exempel i sin artikel genom att eleven först får fylla i en matris, och 

sedan med egna ord får reflektera över matrisen. Att få av musiklärarna i enkäter kompletterar 

matriser med andra feedbackmetoder kan tolkas som en möjlig kunskapslucka hos 
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musiklärare, som då kanske tror att matriser täcker upp tillräckligt mycket. En av 

respondenterna uttrycker att hen använder sig av matriser med anledningen att hen är ny inom 

yrket.  

 

Många av enkätsvaren tyder på att målsättning är viktig, och att eleven förstår att feedbacken 

som ges är kopplat till målsättningen utan att man aktivt pratar om det. Detta kan bero på att 

om det till exempel spelas en låt i ensembleform är målet att eleverna ska kunna spela igenom 

den valda låten tillsammans. För att resultatet ska bli bra krävs det att varje enskild elev spelar 

rätt ackord och toner, att det finns en gemensam puls och att alla spelar på samma ställe i 

låten. Musiklärarna i studien beskriver att de genom feedback får eleverna att flytta fingrar 

och komma rätt i puls, och det handlar rimligtvis om att få bra delar och en bra helhet. Vissa 

lärare beskriver hur de förebildar på respektive instrument för varje betygsnivå, och därmed 

har de satt upp ett mål för hur det ska låta, utan att det uttalats. Upptäcker lärarna att det är för 

lätt eller svårt för vissa elever beskriver de att brukar förenkla eller utveckla till exempel ett 

kompmönster, för att anpassa efter varje elev. 

 

I Falthins avhandling (2015) beskriver hon flera lärandesituationer som innebär att läraren 

skapar tecken, ramsor, ljud och andra typer av språk för att hjälpa eleven i stunden. 

Musiklärarna i min enkätstudie beskriver att de inte lägger så stor vikt vid att förklara att 

feedback genererar lärande utan att eleverna förstår det ändå. Kanske kan det bero på det 

Falthin skriver om, just att det finns ett språk mellan lärare och elever i till exempel en 

ensemblelektion som hela tiden är närvarande men kanske inte alltid analyseras. Det är ett 

fenomen som också visar sig i resultatet av Falthins forskning, nämligen att ett lärande sker 

med hjälp av tecken och dialoger, trots att de är outtalade (Falthin, 2015). 

 

Att använda sig av praktiska exempel och därmed exemplifiera kunskapsnivåerna skriver 

Balan och Jönsson (2014) också om. De förklarar att läraren med fördel ska exemplifiera 

kunskapskraven för att ge eleverna större chans att förstå kraven, och att det också blir 

tydligare för eleverna att veta vilken nivå de ligger på och vill sträva mot. Detta görs också av 

musiklärarna som svarat på enkäten. Som musiklärare handlar det mycket om att visa och 

förebilda på instrument, och precis som i diskussionen tidigare så kan detta också ses som en 

målsättning, om än den kanske inte uttalas. En av lärarna i studien förtydligar kunskapskraven 

vid ett sådant tillfälle genom att vid förebilning för respektive instrument, också säga vilken 
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nivå olika spelsätt ligger på. Nackdelen med att hela tiden referera till betygs- och 

kunskapskrav kan vara att det får väldigt stort fokus, beskriver några av lärarna. 

 

Shute (2008) skriver i sin forskningsöversikt om hur feedbacken påverkas av när i tid den ges. 

Enligt analysen av mitt material sker majoriteten av feedbacken i samband med 

lärandesituationen, till exempel i ensemblesituation. Då ber läraren i stunden eleven att flytta 

fingrar till rätt gitarrsträng, eller sjunger med i sången för att eleverna ska hitta pitch, eller 

lägger till ytterligare uppgifter som till exempel baston i vänsterhanden på pianot. Allt detta 

sker i stunden, och denna feedback blir riktad och stöttande, vilket Shute menar krävs för att 

feedback ska ha en positiv effekt.  

 

Musiklärarnas arbete med formativ feedback sker i enighet med Wiliam och Blacks fem 

nyckelstrategier, även om det inte alltid tycks vara medvetet. Synen på vad begreppet 

formativ feedback betyder för respondenterna liknar väldigt mycket av vad den tidigare 

forskningens resultat syftar till att den bör göra, nämligen feedback som vilar på en grund av 

tydliga mål och kriterier, och ges med syfte att ta elever till nästa steg, med utgångspunkt i var 

eleverna befinner sig. Att arbeta kring formativ bedömning är ett moment som ingår i 

musiklärarutbildningen som den ser ut just nu. Det blir därför intressant hur en av 

respondenterna som inte har utbildning också har svarat väldigt annorlunda om vad formativ 

feedback betyder för hen, medan övriga i hög grad har svarat på likartade sätt.  

 

Att ge feedback är det ingen i studien har direkt uttalat sig om är svårt, vilket motstrider 

Kluger och DeNisis (1996) studie som förklarar att feedback är svår att ge, och att en 

tredjedel av de undersökta tillfällena får feedback en negativ effekt och därmed försämrar 

elevers prestationer. Detta kan bland annat ske då till exempel feedback riktas mot person, 

och inte prestation. Musiklärarna i enkätstudien är kanske omedvetna om att feedback också 

kan ge negativ effekt, och därför inte anser att det är svårt att ge feedback. Om detta är fallet 

så visar det hur viktigt det är som lärare att reflektera över den feedback som ges, men också 

hur den tas emot av elever. 

 

6.3. Förslag på vidare forskning 

Då denna studie har baserats på lärarnas syn på formativ feedback, hur de jobbar med den och 

hur de upplever att eleverna tar till sig den, vore det intressant att göra en liknande 
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undersökning fast ur elevens perspektiv. Till exempel så framkommer det i denna 

undersökning att lärarna tycker att det är tydlig för eleven att det finns en koppling mellan 

feedback och lärande, men är det lika tydligt för eleven? Genom att göra en liknande studie ur 

elevernas perspektiv skulle man kunna se om lärare och elevers uppfattningar om feedback 

stämmer överens eller skiljer sig åt, och vad det i så fall beror på. 
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