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Abstrakt 

Föreliggande studie syftar till att skapa en större förståelse för bedömning i gymnasieskolan 

genom att ta del av och belysa musikelevers olika levda erfarenheter av bedömning i skolan. 

Ett  huvudfokus för studien har varit att undersöka vilka bakomliggande faktorer som kan 

påverka mottagandet av en bedömning. Insamlandet av data skedde via kvalitativa intervjuer 

där elevernas erfarenheter blev utgångspunkten och fick styra intervjuernas riktning. Fem elever 

från ett gymnasium i norra Sverige deltog i studien vilket betyder att lokalt rådande kontexter 

är styrande för resultatet. Studien genomsyras av ett hermeneutiskt perspektiv. Resultatet visar 

på att elevernas tidigare erfarenheter från högstadiet är en av faktorerna som utgör grunden för 

deras förståelse av bedömning. Resultatet visar också på att det finns många faktorer som 

påverkar mottagandet av en bedömning vilket i sin tur påverkar huruvida eleverna använder sig 

av bedömningen. För de deltagande eleverna är bedömning lika med betyg medan återkoppling 

är något som är fristående från bedömning. I diskussionskapitlet diskuteras alternativa 

anledningar till elevernas förståelser. 

Nyckelord: Bedömning, Elevperspektiv, Hermeneutik, Förståelse, Återkoppling. 
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Förord 
Äntligen! Inte bara för att examensarbetet är färdigt utan också för att examen är runt hörnet. 

Fem år av studier vid musikhögskolan i Piteå har rusat förbi i en ruskig fart. Examensarbetet 

har både varit påfrestande, spännande och roligt. Jag har alltid varit en person som skjuter upp 

saker till absolut sista stund och på ett eller annat sätt lyckats ta mig igenom tentor och 

uppsatser. Ganska snabbt insåg jag att det inte var ett hållbart förhållningsätt gällande 

examensarbetet. Jag vill rikta några tacksamhetens ord till de som hjälp mig genom denna 

process. Först vill jag tacka min handledare Anna-Karin som varit otroligt hjälpsam och lotsat 

mig in tillbaks på rätt spår när jag inte haft någon aning om vad jag håller på med. Jag vill också 

tacka Susanna och Niclas som genom kursen bidragit till inspiration och information som 

resulterat i att jag fått ihop detta arbete. Jag vill även säga tack till alla mina studiekamrater och 

rikta ett särskilt tack till Erik, Björn och Daniel. Sist men inte minst vill jag tacka min fru Emilia 

som har fått stå ut med att hela lägenheten varit fylld med papper och böcker samt att jag 

stundvis försvunnit in i en dimma där jag knappt varit kontaktbar. 

 

Niklas Wiik 

Piteå, vårterminen 19 
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1. Inledning 

”Om jag skriver F på provet, får jag då F i kursen?”  

Citatet ovan är hämtat från en mina elever som jag hade under min sista långpraktik på 

Musiklärarutbildningen. Det var inför ett skriftligt prov i slutet av kursen Musikteori. Vi hade 

precis samlats och alla hade intagit sina platser i klassrummet. När frågan ställdes tittade de 

flesta andra elever i klassrummet upp på mig och inväntade ett svar. Jag förstod att eleven 

menade det mer på ett skämtsamt sätt men samtidigt fick det mig att börja reflektera över vilken 

förståelse elever har för bedömning. Det är något som en lärare gör varje dag, varje lektion av 

varje elev. I många fall är även eleverna delaktiga i processen genom att bedömningen 

kommuniceras på något sätt eller att eleverna själva är med och bedömer sitt arbete. Jag har 

själv varit elev eller student hela mitt liv. När jag tänker tillbaka på tiden som elev i grundskolan 

och på gymnasiet så var inte jag särskilt involverad i bedömningsarbetet. Det var något som 

skedde i det dolda och enda gången jag någonsin reflekterade över en bedömning var när jag 

fick ett betyg. Den bedömning som kommunicerades handlade ofta om personliga aspekter. Det 

kunde handla om att man som elev inte visade nog stort engagemang, att man var trött på 

lektionerna eller liknande. I skrivande stund far mina tankar iväg till tiden då jag gick på 

högstadiet och hade musikundervisning. Undervisande ämneslärare var också min privata lärare 

på kulturskolan. Lektionen gick ut på att vi skulle spela en låt och hade fått välja vilket 

instrument vi ville spela. Under lektionen fick jag ingen återkoppling om vad jag behövde öva 

på eller förbättra. När det var dags att få betyg så hade jag och min musiklärare ett betygssamtal. 

Det enda jag fick ta del av var att jag redan gick på kulturskolan och att han visste ”vad jag gick 

för” samtidigt som att ”du spelar redan på kulturskolan så har du ett intresse för musik” och att 

”såklart kommer du få högsta betyg”. Som elev accepterar man utfallet och säger inte emot och 

känner sig ändå nöjd över att man faktiskt är bra på något. När jag tänker tillbaka på den här 

situationen som äldre och speciellt nu som lärarstudent så ställer jag mig kritiskt till hela 

situationen. Jag fick ingen insyn i hur mina kunskaper ställdes mot kunskapsmål eller för den 

delen vad jag behövde utveckla för att komma vidare i mina studier. I stället vägdes mitt intresse 

för musik och min närvaro på lektionen in och var det enda som förmedlades till mig. För 

många, utifrån mina erfarenheter, är skola inte något som man frivilligt går till. Även om skolan 

fungerar som en social mötesplats där man får chans att lära sig och prova på olika kunskaper 

så kan det fortfarande vara en otroligt påfrestande upplevelse. Det är så många fler aspekter än 

lärande i skolan. Förutom den stora pressen, från familj och samhälle, att man måste prestera 
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och få höga betyg så upplevs ett krav av att man måste upprätthålla en social status. Allt du gör 

och säger bedöms av folk runtomkring dig, av lärare och kamrater. Mycket av det som sker i 

skolan blir till slut ett inlärt beteende, en vana. Man skaffar sig rutiner och går sällan ifrån dem. 

Lärande och bedömning är något som bara flyter förbi och man släpper det så fort klockan 

ringer och skoldagen är slut. 

Tanken med denna anekdotiska inledning är att lyfta fram mina tidigare erfarenheter. Det går 

inte att generalisera alla elever utifrån sina egna föreställningar och anledningen till varför 

föregående stycke är formulerat på ett sådant sätt är för att visa på hur dessa föreställningar 

resonerar inom mig. Även om jag har genom min utbildning fått en annan syn på bedömning 

så är det svårt att inte ha förutfattade meningar om hur elever upplever bedömning idag. På ett 

eller annat sätt har dessa erfarenheter färgat detta arbete när jag sökt igenom bakgrundslitteratur 

och format teman kring ämnet. Kanske det område där dessa förutfattade meningar blir som 

mest uppenbara är när jag analyserat min data. 

Genom min utbildning har min förståelse för bedömning förändrats och utvecklats. Nu är jag 

själv den som ska bedöma. Formativ bedömning och den formativa arbetsprocessen är något 

som varit i fokus under min utbildning, hur vi som blivande lärare inte ska fokusera på betyg 

utan på lärandet och lärandeprocessen samt hur vi ska kunna stödja eleverna för att de ska 

utvecklas så långt som möjligt. I läroplanen för gymnasiet, Lgy11, står det att lärare ska skapa 

förutsättningar för elevernas lärande och utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande (Skolverket, 2011a). För att kunna skapa dessa förutsättningar 

behöver vi kartlägga undervisningen på något sätt för att kunna se vad som fungerar och inte 

fungerar.  

Mitt intresse för bedömning grundar sig i en oro, kanske till och med en rädsla, inför den 

komplexa uppgiften att sätta rättvisa betyg och att anpassa undervisningen utifrån alla enskilda 

elevers behov. I min egna lärarkompetens ser jag ett behov av ökad förståelse gällande arbetet 

med bedömning. Eftersom forskningsfältet redan består av en större mängd studier gjorda ur 

ett lärarperspektiv (Vetenskapsrådets forskningsöversikt, 2010) vill jag ta chansen att 

undersöka samma område, fast ur ett elevperspektiv. Även om antalet studier gjorde ur ett 

elevperspektiv ökat sedan Vetenskapsrådet gjorde sin forskningsöversikt 2010 anser jag ändå 

att det behövs fler studier ur ett elevperspektiv. Därför vill jag ta del av elevers insikter och 

erfarenheter kring ämnet för att eventuellt hitta nya perspektiv och finna nya kunskaper om hur 

jag som lärare kan arbeta mer effektivt och på ett mer hållbart sätt med bedömning. Eftersom 
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min lärarutbildning är inriktad på musik så finns det ett personligt intresse att rikta studien mot 

musikelever. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Studien syftar till att, utifrån den levda erfarenheten bland gymnasieelever på estetprogrammets 

musikinriktning, få en större förståelse för bedömning på gymnasiet. Närmare bestämt syftar  

studien till att bidra med insikter om elevernas skiftande förståelse av bedömning i 

gymnasieskolans musikämnen och villkoren för denna. 

Undersökningens huvudsakliga forskningsfrågor är: 

- Vilka erfarenheter och upplevelser av bedömning ger eleverna uttryck för?  

- Vilken förståelse för bedömning ger eleverna uttryck för? 

- Vilka bakomliggande faktorer påverkar elevernas förståelse av bedömning? 

1.2 Studiens betydelse 

Förhoppningen är att empirin i denna studie kan leda till min egen och andras professions-

utveckling. Eftersom att många studier har gjorts inom detta område med fokus på hur lärare 

upplever och arbetar med bedömning hoppas jag att ett elevperspektiv kan bidra till nya insikter 

och en större förståelse för ämnet. Jag tror att elever har mycket att berätta om skolan som vi 

kan ta lärdomar av.  

1.3 Disposition 

Uppsatsen första kapitel inleds med en inramning av studiens problemområdet och min 

förförståelse. Därefter följer studiens syfte, studiens eventuella betydelse samt uppsatsens 

disposition. Andra kapitlet berör den bakgrundslitteratur och tidigare forskning som behandlats 

i studien. Kapitlet inleds med en genomgång av hur betygsystemet utvecklats genom tiden samt 

vad rådande styrdokument förskriver gällande arbetet med bedömning i skolan. Avsnittet 

”Förankring i styrdokument” berör skollagen, läroplan, kursplan och ämnesplaner. Vidare följs 

kapitlet med ett avsnitt som redogör för vad litteratur och forskning säger om bedömning. Det 

tredje kapitlet beskriver ingående hur studien gått till rent metodologiskt. Här redogörs för 

vilken teoretisk ansats som anammats och vilken metod samt vilka tillvägagångssätt som 

använts för att nå fram till den empiri som är väsentlig för studiens syfte. Kapitlets sista avsnitt 

”Analysprocess” beskriver ingående hur den insamlade datan i studien har analyserats och hur 
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sammanställandet av resultatet gått till. Vidare så följer en presentation av resultatet som 

skapats genom studiens genomförande. Resultatdelen är tematiskt strukturerad. I det sista 

kapitlet diskuteras metodologin och resultaten i två olika avsnitt. I den metodologiska 

diskussionen lyfts för och nackdelar fram gällande metodval och tillvägagångsätt samt vilka 

faktorer som kan ha kommit att påverka resultatet. Resultatdiskussionens syfte är att ställa 

resultatet mot den forskning som behandlats i bakgrundkapitlet men har också i syfte att se 

huruvida studiens frågor gick att besvara. 
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2.  Bakgrund 

 

Bedömning är ett ord som kanske för många är bekant, för andra kanske inte. Detta kapitel 

syftar till att skapa en förståelse för bedömning som ett fenomen. Inledningsvis i detta kapitel 

presenteras en historisk tillbakablick på betygssystemets utveckling samt en redogörelse vad 

rådande styrdokument föreskriver om arbetet med bedömning. Därefter följer en genomgång 

av det bakgrundsmaterial och den tidigare forskning som behandlats genom denna studie. Först 

kommer en redogörelse för vad en bedömning kan vara samt hur olika bedömningar kan skilja 

sig åt. Därefter följer ett avsnitt som lyfter en del av problematiken kring bedömning som kan 

finnas och ett avsnitt som berör psykisk ohälsa samt ett avsnitt om provkonstruktion. Det sista 

ämnet som lyfts är bedömning ur ett musikperspektiv och avslutningsvis sammanfattas bak-

grundskapitlet. 

2.1 Betyg och bedömning – En tillbakablick på det som var 

Det har alltid funnits ett behov av att utbilda människor. Genom tiderna har en del reformer 

genomförts gällande vilket betygssystem som används i skolan. När samhället utvecklas, 

rådande politiska värderingar, ekonomiska förutsättningar och kunskapsuppfattningar 

förändras uppstår ett behov av nya kunskaper (Eklöf, 2017). Den finns inget som går att kalla 

”det perfekta betygsystemet” eftersom samtiden styr över behov och form vilket kan leda till 

att de reglerande skrifterna behöver justeras eller bytas ut (Samuelsson, 2012).  

Under 1800-talet fram till 1960-talet var det absoluta betygssystemet rådande. Vad absolut 

menas är att det finns ett bestämt kunskapsinnehåll som skolan ska tillhandahålla. Detta innehåll 

kunde bestämmas av till exempel religiösa dokument eller läroplaner (Samuelsson, 2012) Det 

var i början av 1800-talet som betygen tågade in på skolarenan, även kallad vitsord eller 

testimonium. Övergången från 1800-talet till 1900-talet kom det första enhetliga betygs-

systemet där olika beteckningar hade en koppling till olika nivåer av kunskap (Eklöf, 2017). 

Detta betygssystem bestod av sju godkända betyg och två underkända betyg. Betyg var något 

som gavs i alla årskurser, varje termin från och med årskurs 1. Utöver ämneskunskaper 

betygssatte lärare även ordning och uppförande som var indelade i tre respektive fyra betygssteg 

(SOU 1942:11, s. 50). I detta system hade lärarna kontroll över definitionen av vad målen var. 

Det vill säga att lärarens kunskapsperspektiv var det som var rådande och läraren styrde sin 
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bedömning utifrån sig själv. När betyg blev en del av behörighetskraven för att utbilda sig på 

högre nivå uppstod ett behov av att kontrollera jämlikenheten mellan de olika skolorna i Sverige 

(Eklöf, 2017). En faktor som kunde påverka bedömningen i de absoluta betygssystemet var 

härkomst och ekonomiskt kapital som kunde spegla ens meritvärde. Eftersom kunskapssynen 

förändrades i takt med att samhället utvecklades ökade behovet av utbildad arbetskraft och 

därav tillträdde ett nytt system. 1962-1994 var det relativa betygssystemet rådande . Detta 

system ansågs vara mer inkluderande och skulle råda bot på de drastiska skillnaderna i 

kunskapskvaliteten som fanns. Nya, tydligare och mer innehållsrika läroplaner formulerades. 

Ett nytt fem gradigt betygssystem började användas. Betyg har varit ett rådande sållnings 

instrument för högre utbildning sedan 40-talet och det nya relativa betygssystemet byggde på 

den matematiska teorin om normalfördelning som skulle på ett tillförlitligt och systematiskt 

sätt rangordna eleverna, vilket gav upphov till termen relativt. Centrala standardprov 

upprättades för en del av skolämnena och fungerade som underlag för betygssättning. Ett av 

problem det relativa betygssystemet upplevde var att det inte gick att säga något om elevernas 

egentliga ämneskunskaper utan bara hur en elev låg till jämförelsevis med en annan elev (Eklöf, 

2017).  

Mycket har hänt sedan det absoluta betygssystemet rådde. Det  politiska styret var överens om 

att ett nytt system borde inrättas på grund av att det relativa betygssystemet inte fungerade som 

tänkt (Johansson, 1997). 1994 infördes det målrelaterade betygssystemet och läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, samt läroplanen för det frivilliga skolformerna, Lpf94 

tillträdde. En av anledningarna till varför det relativa betygssystemets övergavs var på grund av 

att systemet kritiserades för att betygsinflation (Adolfsson, 2016). Det som skiljer relativa betyg 

från kriteriebaserade betyg är om det sistnämnda betyget är helt oberoende av andra elevers 

prestationer. Denna beskrivning räcker dock inte till att förklara målrelaterade betyg. Istället 

krävs det att, utöver dessa kriterier, de även visar på olika kvalitativa mål för elevernas lärande 

som är på förhand bestämda. Det vill säga att det går att säga vad men även hur väl en elev 

kunde något, vid mätningen, genom betyget vilket inte skulle vara möjligt på samma sätt om 

betygen endast var kriteriebaserade och inte målrelaterade. Det målrelaterade betygssystemet 

öppnar också upp för dialog tack vare att det finns förutbestämda krav som kan diskuteras 

(Ekecrantz, 2007).  
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2.2 Bedömning – Förankring i styrdokument 

Dagens skola regleras av förordningar, skollagar, läroplaner och kursplaner, vilket inte skiljer 

sig mycket ifrån hur det hur det var tidigare. För att påvisa vilka skyldigheter skolan har och 

för att visa hur arbetet med bedömning påverkas av de styrdokument som reglerar 

verksamhetens arbetet presenteras vidare några exempel ur nämnda föreskrifter. Styrdoku-

menten är inte föreskrivna på ett sådant sätt att de tillhandahåller arbetssätt för skolorna, utan 

de står för övergripande rättigheter och skyldigheter.  

2.2.1 Skollagen och skolförordningen 

Skollagen (SFS 2010:800) är den lag som berättar vilka rättigheter och skyldigheter elever och 

vårdnadshavare har samt vilka krav som ställs på huvudmannen för skolverksamheten. 

Skollagen berör sådant som studiero, trygghet, utveckling mot mål, skolplikt och vad som anses 

vara kränkandebehandlingar. Skollagen är också den föreskrift som ligger till grund för 

Läroplanen. 

I de inledande bestämmelserna i skollagen (under 4§) står det att elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden samt att utbildningen ska främja elevers utveckling och lärande 

och den livslånga lusten att lära. Vidare står det att hänsyn ska tas till elevernas olika behov 

samt att de ska ges stöd och stimulans att utvecklas så långt som möjligt. Arbetet som utförs i 

skolan ska också förmedla kunskaper om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värden som samhället vilar på. Paragrafen avslutas med att arbetet i skolan ska 

ske i samarbete med hemmet och främja den allsidiga personliga utvecklingen. (SFS 2010:800 

1kap,. 4§). I skollagen går det också att utläsa att alla elever, oavsett förutsättningar, ska få den 

ledning och stimulans de behöver för utvecklas så lång som möjligt enligt utbildningens mål. 

Detta innefattar även elever som har svårt att uppnå kunskapskraven till följd av en 

funktionsnedsättning. Vidare så föreskriver paragrafen att elever som lätt når de kunskapskrav 

som minst ska uppnås ska få ytterligare ledning och stimulans för att komma vidare i sin 

kunskapsutveckling (SFS 2010:800 3kap,. 2 §). Oavsett vilka förutsättningar eleven har eller 

vilka behov som finns så ligger det i skolans och lärarens uppdrag att bemöta eleverna och 

forma utbildningen så att alla kan, utifrån sig själva, ta del av lärandet och utvecklas. 

Undervisningen som sker i skolan är omfattande. Förutom att undervisningen ska förmedla 

kunskaper och förmågor ska den också fostra eleverna att bli aktiva i det demokratiska 

samhället.   
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Skolförordningen (SFS 2011:185) är ytterligare bestämmelser från regeringen, till skillnad från 

Skollagen som författas av riksdagen. Innan den skolförordning som är gällande idag hade alla 

skolformer en egen förordning. Skolförordningen är kanske mer passande till att kallas för en 

precisering eller ett förtydligande som berör skollagen. Ur den nya skolförordningen, som kom 

2011, går det att utläsa ett krav på strukturerad undervisning som innefattar ett kontinuerligt 

och aktivt lärarstöd. Lärarstödet och den strukturerade undervisningen ska vara i sådan 

omfattning att eleverna får de förutsättningar som de behöver för att nå de kunskapskrav som 

minst ska nås och fortsättningsvis så att de utvecklas så långt som möjligt. 

2.2.2 Ämnes-, kurs- och läroplan – Nya förutsättningar 

I och med reformen av läroplanen år 2011 förändrades skolsystemet på många sätt. I den 

tidigare reformen fick eleverna betyg först i årkurs 8 men i och med den nya reformen så börjar 

eleverna att få betyg redan i årkurs 6. Betygsskalan utökades och omvandlades från IG, G, VG, 

MVG till F, E, D, C, B, A och tydligare kunskapskrav ställdes upp. Kursplanerna delades upp 

i tre delar; Ämnets syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav. Ämnes- och kursplaner är de 

dokument som talar om vad undervisningen ska innehålla. Ämnesplanerna har syftet att 

beskriva ämnet som en helhet men också vilka kunskaper och förmågor ämnet syftar till att 

utveckla. Ämnesplanerna beskriver också vilka kurser som ingår i ämnet. I kursplanerna 

återfinns det centrala innehållet och kunskapskraven. Hur syftets och de centrala innehållets 

delar väljs ut och kombineras är upp till varje enskild lärare (Skolverket, 2019).  

Läroplanen har sin utgångspunkt i skollagen och syftar till att skapa en förståelse för hela 

läraruppdraget och relationen mellan kursplanens olika delar. Läroplanen innehåller Skolans 

värdegrund och uppgifter, övergripande mål och riktlinjer, examensmål för alla nationella 

program och gymnasiegemensamma ämnen. I avsnittet övergripande mål och riktlinjer går det 

att läsa om skolans mål och lärarens arbetsuppgifter. Ett av skolans många mål är att ”varje elev 

tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och kan bedöma sina studieresultat och 

utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen” (Skolverket, 2011a, s.14-15). 

Vidare så går det att läsa att läraren ska ”fortlöpande ge varje elev information om framgångar 

och utvecklingsbehov i studierna, samverka med vårdnadshavare och informera om elevernas 

skolsituation och kunskapsutveckling, och redovisa för eleverna på vilka grunder 

betygssättning sker” (Skolverket, 2011a, s.14-15). Läroplanen föreskriver bland annat att 

eleverna i sin utbildning ska äga sitt lärande och själva kunna värdera den kunskap som 

genererats i lärandet. Likaså föreskriver läroplanen att genom undervisningen ska läraren 
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återkoppla till eleven om dennes utvecklingsbehov. Jämfört med skollagen så föreskriver 

läroplanen mer utförligt hur arbetet i skolan ska utföras som sedan genom lokala föreskrifter 

anpassas så att skolverksamheten kan bedrivas i enlighet med styrdokumentet men också efter 

lokala förutsättningar. 

2.3 Bedömningens syfte – För eller av lärande 

Läraren har i uppdrag att skapa förutsättningar för att stödja elevens lärande (Gyllander 

Torkildsen, 2016; Grönlund, 2017; Skolverket, 2011b). Oavsett varifrån eleven kommer och 

vad eleven har med sig så är det lärarens uppgift att anpassa undervisningen efter varje elevs 

behov så att denne når de kunskapskrav som minst behövs uppnå, men också så att eleven 

utvecklas så långt som möjligt, vilket är det som styrdokumenten föreskriver. Bedömning är ett 

redskap som kan användas för lärande och för att skapa förutsättningar för lärande men kan 

även också användas för att mäta och värdera kunskap inför till exempel betygssättning eller 

någon annan form av rapportering (Lundahl, 2010, 2014). Skolverkets (2002) artikelsamling 

Att bedöma eller döma målar upp en bild om vart de olika utgångspunkterna för diskussion 

kring bedömning har legat. Även om lärare i alla tider gett kommentarer och bedömning på 

elevers uppgifter och under arbetsprocessen är det först på 2000-talets som relevansen mellan 

bedömning och lärandeprocessen på allvar nått ut i skolorna (Hult & Olofsson, 2017). 

I skolan är det elevernas kunskaper som står i centrum för bedömningen (Skolverket, 2011b). 

Utöver elevernas kunskaper kan läraren också få en inblick i hur undervisningen fungerar och 

huruvida anpassningar är lämpliga för det fortsatta lärandet eller om det är en omkonstruktion 

på rådande undervisningsinnehåll som behövs. I första hand handlar bedömningen om att samla 

in information om elevers prestationer för att sedan göra en tolkning av dessa. Informationen 

kan sedan användas på olika sätt och beroende på vilket syfte bedömningen har (Black & 

William, 1998a,1998b; Jönsson, 2017). Enligt Skolverket (2011b) är de mest framträdande 

syftena, ur ett undervisningsperspektiv, ”användningen för att kartlägga kunskap, värdera 

kunskap, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisning” 

(s. 7). William och Thompson (2007) lyfter fler faktorer som kan påverka det bakomliggande 

syftet med bedömning. De lyfter bland annat att vem som har bestämt vad som ska bedömas, i 

vilken kontext bedömning görs och vem som utför bedömning som faktorer. Talar vi om 

bedömning är det enkelt att komma in på att tala om resultat. Resultaten i skolan är något som 

är ofta omskrivet i media och skolrapporter. Det nya kunskapsrelaterade betygssystemet har 

kommit att användas som ett mått där varje skola är en resultatenhet (Carlgren, 2002). Det går 
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inte att bortse resultat och betygens roll i dagens samhälle. På samma sätt gäller det den 

vardagliga dialogen där bedömning förmodligen reduceras till att förknippas med betyg och 

urval (Zandén, 2010). 

2.3.1 Summativ och formativ bedömning 

Bedömningar kan vara summativa och/eller formativa (Skolverket, 2011a). Trots att det talas 

om bedömning utifrån två olika perspektiv så finns det inget som säger att en bedömning måste 

vara summativ eller formativ. De förpliktelser skolan och dess aktörer har är betydande för 

vilken typ av bedömning som används. Termerna summativ och formativ existerar för att visa 

på vilka skillnader och vilket bakomliggande syfte bedömningar  kan ha men också för att det 

ska kunna vara möjligt att tala om fenomenet. Formativ och summativ bedömning är två 

begrepp som Michael Scriven (1967) föreslog skulle börja användas för att skilja på olika syften 

med bedömningar. Även om det finns en del skillnader gällande hur man väljer att tolka och 

tala om dessa två termer råder det ändå ett visst samförstånd. 

Summativa bedömningar syftar primärt till att mäta kunskap och har ingen avsikt att förbättra 

kunskapen eller lärandet. Summativ är alltså att summera kunskaper eller prestationer och kan 

vara riktad mot slutet av en utbildning när det ska rapporteras. I denna mening är bedömningen 

passiv (Sadler, 1989). Bedömningen gör ingen ansträngning till att aktivt förklara för eleven 

vilka styrkor och/eller svagheter den har. Den enda återkoppling som görs är i form av ett betyg 

eller en poängsumma (Jönsson, 2008).  

För att en bedömning ska kunna betraktas som formativ ska informationen som samlats in om 

elevernas prestationer användas för att underbygga det fortsatta lärandet och för att anpassa 

undervisningen efter elevernas behov (Black et al., 1998a,1998b; Jönsson, 2017). Här är inte 

syftet att visa eleven endast vart den befinner sig i form av ett betyg eller en poängsumma, utan 

bedömningen ska användas för att eleven ska kunna fortsätta utveckla sina kunskaper. 

Practice in a classroom is formative to the extent that evidence about student achievement is elicited, 

interpreted, and used by teacher, learners, or their peers, to make decisions about the next steps in 

instruction that are likely to be better, or better founded, then the decisions they would have taken in the 

absence of the evidence that was elicited. (Black & William, 2009. S.7) 

I Black och Williams (2009) artikel Developing the theory of formative assessment återfinns 

ovanstående citat som ger deras syn på formativ bedömning. Jag tolkar detta citat som att när 

en arbetsprestation av en elev har samlats in och tolkats görs en bedömning av vad som krävs 
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för att nå nästa steg i utvecklingen. Bedömningen bör synliggöra ifall det handlar om kunskaps-

luckor eller om det är undervisningen som måste struktureras om, det vill säga vad som är nästa 

steg som bör tas för lärandet. Denna bedömning kan tolkas och användas av både lärare och 

elev men också utav kamrater – den är inte bunden till att användas endast av läraren. Ett beslut 

som utgår ifrån tolkningen av den insamlade prestationen är sannolikt bättre grundad än ett 

beslut som hade tagits utan att först ha samlat in prestationen och tolkat den, vilket utmärker en 

formativ bedömnings- eller arbetsprocess.  

William och Thompson (2007) menar att det inte räcker med att bara säga till en elev att det 

som behöver göras är att arbeta hårdare. Även om det resulterar i att eleven faktiskt arbetar 

hårdare och att det påverkar elevens lärande positivt. Detta är inte vad som utmärker en formativ 

bedömning. Det som har hänt är att eleven själv har bestämt vad arbeta hårdare betyder och det 

är eleven själv som tagit beslutet som lett till ett resultat eller en förändring. För att 

bedömningen ska räknas som formativ menar William och Thompson att utöver att läraren 

påpekar vad som krävs för att nå nästa steg måste också läraren redogöra för hur eleven ska 

kunna ta sig dit. Det kan handla om att formulera strategier i form av arbetssätt eller att läraren 

skapar en lärandekontext samtidigt som eleven måste använda sig utav återkopplingen. William 

och Leahy (2015) menar på att det egentligen inte är någon idé att försöka definiera vad en 

formativ bedömning egentligen betyder eftersom termen har funnits i många år utan att en 

allmängiltig överenskommelse om begreppets innebörd har kunnat etablerats. I slutändan 

kommer folk att använda formativ bedömning på det sätt som tjänar deras syfte. 

Eftersom läraren har i uppdrag att fostra lärandet men också måste sätta betyg används både 

summativ och formativ bedömning i skolan. Det går inte att välja bort en. Däremot kan 

formativa bedömningar lämna spår av summativ information. Med det menar jag att en 

bedömning som syftar till att hjälpa eleven vidare i sitt lärande också kan berätta hur långt 

eleven har kommit i sin utveckling. Bedömningen tar inte slut vid betyget utan fortsätter och 

förklarar varför det är just det betyget och vad som krävs för att ta sig vidare. I den mening är 

arbetet både formativt och summativt. Det är få studier som har ifrågasatt de goda effekterna 

och de goda potential som formativ bedömning har. Däremot har effektens storlek och huruvida 

påverkan är lika stor för alla diskuterats (Vingsle, 2016). 

2.3.2 Återkoppling – En del av det formativa arbetssättet 

I mycket av litteraturen om bedömning är återkoppling (engelskans feedback) ett återkom-

mande ord när bedömning talas om och i synnerhet när det talas och skrivs om formativ 
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bedömning. Bedömning är kanske lärarens mest kraftfulla redskap när det kommer till att 

påverka elevens lärande och återkoppling, som är en del av bedömningen, framstår i Hatties 

(2014) forskningsöversikt som den faktor i bedömningen som har störst påverkan. Återkoppling 

är således själva kärnan av en bedömning. De viktigaste frågorna i en återkoppling är ”Vart är 

jag på väg?, ”Hur går det för mig?” och ”Vad är nästa steg?” (Hattie, 2014, s. 241). Den första 

frågan ”Vart är jag på väg?” kan handla om att kommunicera kunskapsmål. Att visa vart målet 

ligger och vad som krävs för att sig dit. Istället för att blicka mot slutdestinationen går det att 

blicka mot en destination som ligger mellan början och slutet, ett delmål. Den andra frågan 

”Hur går det för mig?” blir det steg som tas för att utvärdera hur långt på resan eleven har 

kommit. Stannar vi här uppfyller vi kriterierna för en summativ bedömning om vi utgår från 

den beskrivning som gavs tidigare. Detta leder in i den sista frågan ”Vad är nästa steg?”. Här 

kan strategier formuleras för att hjälpa eleven vidare i sitt lärande eller så kan det vara en 

reflektion för läraren att se vilka lärandekontexter som kan vara passande att presentera. 

Bedömningen blir formativ (Hattie, 2014).  

Dessa frågor kan fungera på fyra olika nivåer. Uppgiftsnivå, processnivå, självregleringsnivå 

och individnivå (Hattie, 2014). Återkoppling på uppgiftsnivån kan handla om en uppgift är 

gjord rätt eller fel, det vill säga fokuset ligger på innehållet i uppgiften eller produkten och inget 

annat (Hattie, 2014). Grönlund (2017) menar att denna typ av återkoppling är problematisk då 

den endast syftar till en specifik uppgift och inte hjälper elever inför kommande uppgifter. 

Återkoppling på processnivå kan handla om till exempel hur information har bearbetats eller 

om vilka processer som krävs för att förstå eller slutföra en uppgift vilket skulle kunna vara hur 

eleven har planerat inför en arbetsuppgift. På självregleringsnivån kan återkopplingen handla 

om självutvärdering eller självförtroende (Hattie, 2014). Min tolkning av denna nivå är att 

eleverna själva tar ett ansvar för sitt arbete, både resultat och process, och kan värdera det mot 

bedömningskriterier. Denna nivå av återkoppling kallas också för metakognitiv nivå (Hattie & 

Timperly, 2007). Återkoppling på individnivå eller personlignivå riktas mot jaget, det vill säga 

ospecificerad beröm, är en typ av återkoppling som visat sig sällan vara effektiv eller positiv 

när de talas om lärande (Hattie, 2014).  

I Kafol, Kordeš och Brunauer (2015) studie har återkoppling på självregleringsnivå (eller den 

metakognitiva nivån) har visat sig vara den nivån där eleverna skapar en förståelse för hela 

processen, undervisning och bedömning, men också den nivå där eleverna utvecklar en mer 

positiv inställning till lärande. Att låta elever själva bedöma sina och andras arbetsprestationer 

ökar elevernas förståelse för hur bedömning är till för att hjälpa eleverna att utvecklas och lära 
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sig mer än att handla om belöning och bestraffning, vilket framställs som den mest 

förekommande uppfattningen av bedömning utifrån ett elevperspektiv. Denna förståelse-

utveckling visar sig ha positiva effekter på lärandet då eleverna själva har förstått hur de kan 

arbeta med att värdera sina och andras arbeten och själva se vilka utvecklingsområden som 

finns. Elever som inte genomgått processen att lära sig värdera och bedöma prestationer har 

visat sig ha svårare att ta till sig feedback och veta vad de ska göra med den. Efter att ha skapat 

sig en större förståelse för hela processen berättar eleverna själva att det är lättare att omvandla 

återkopplingen till praktiken för att förbättra sina resultat. Att kunna värdera sitt egna arbete 

och andras och att kunna se sin utvecklings-potential, att kunna se nästa steg i processen, 

förklaras av elever som en av de viktigaste kunskaper som de tar med sig bortom skolans ramar 

(Kafol, Kordeš & Brunauer, 2015). 

I Black och Williams (1998a) mycket omtalade artikel Assessment and classroom learning där 

en stor samling av vetenskapliga artiklar har studerats konstaterades att formativ bedömning 

har en stor positiv inverkan på lärande. Näst intill genomgående dyker termen återkoppling upp 

och påvisar en stark överlappning med termen formativ bedömning. Den återkoppling som sker 

i en formativ arbetsprocess ska stödja elevernas lärande och kan användas för att vidareutveckla 

förmågor och kunskaper. ”Genom att få synpunkter från läraren på sitt arbete under 

lärandeprocessens gång kan eleverna få en förståelse för glappet mellan den egna prestationen 

och det som är målet med kursen eller uppgiften” (Hult & Olofsson, 2017, s. 23). Återkoppling 

är den avgörande faktorn huruvida en bedömning är formativ eller inte (Black et al., 1998a; 

Grönlund, 2017; Gyllander Torkildsen, 2016; Sadler, 1989). Om ingen återkoppling, som syftar 

till att främja det fortsatta lärandet, ges i en bedömning syftar bedömningen endast till att mäta 

elevens kunskap och inte för att förbättra den (Shute, 2008; Wallberg 2014). Återkopplingen 

ska syfta till att hjälpa eleverna nå högre kvalitet och bättre resultat (Lundahl, 2014). Det finns 

inslag av återkoppling i både summativa och formativa bedömningar, men det är syftet med 

återkopplingen som avgör huruvida den är formativ eller summativ. Grönlund (2017) skriver 

att informationen i återkopplingen som delges en elev, i en formativ bedömning, ska kunna 

användas av eleven för att minska skillnaden i det eleven redan kan och vad lärandemålet är, 

vilket verkar vara en gemensam uppfattning bland forskare inom ämnet (se till exempel Black 

& William, 1998b). Det handlar således om att identifiera och fylla kunskapsluckor.  

I Shutes (2008) granskning av vetenskapliga artiklar beskrivs de sammanbindande mekan-

ismerna mellan lärande och återkoppling som otydligt. Återkoppling anses ha en stark koppling 

till lärande världen över men trots det har det rapporterats att återkoppling också kan ha antingen 
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ingen effekt på lärandet eller till och med negativa effekter. Denna typ av återkoppling kan ej 

anses som formativ enligt Shute (2008). En annan typ av återkoppling som har visat sig ha en 

negativ påverkan på lärandet är den som sker i form av poäng eller betyg (Black, Harrison, Lee, 

Marshall, & Wiliam 2004). Denna typ av återkoppling kan inte heller räknas som formativ om 

vi förhåller oss till det som har sagts tidigare i texten. Black et al. (2004) förklarar vidare att 

lärare som till stor del övergivit återkoppling via betyg upplevt att elever i större utsträckning 

engagerat sig för att förbättra sina prestationer. 

Radford (2010) genomförde en studie rörande effekterna av formativ bedömning där han genom 

att jämföra fem grupper som fick olika typer av återkoppling men som utförde samma uppgifter 

för att se hur det påverkade deras lärande. I studien visas ett samband mellan en ökad positiv 

inställning mot bedömning och återkoppling då den skedde i en större utsträckning med flera 

olika former av bedömningar. Det visas också att elever som fick flera typer av bedömningar 

och återkoppling tog sig mer tid att använda sig av informationen för att minska sina 

kunskapsluckor. En ytterligare aspekt som visade sig påverka huruvida eleverna använde sig 

av återkopplingen eller inte var om det fanns en överordnad i närheten som kunde hjälpa 

eleverna att använda och förstå återkopplingen. Ytterligare visar studien på att elever som fick 

ta del av både skriftliga och muntliga bedömningar lättare kunde använda sig utav dem jämfört 

med elever som endast fick ta del av skriftliga bedömningar.  

Allt som berörts ovanstående som handlar om formativ bedömning utmynnar i de fem nyckel-

strategier som William och Black (2009) formulerade utifrån deras vetenskapliga översikt 

Assassement and classroom learning (1998). Den första strategin är att klargöra för eleverna 

vart målet ligget. Detta är oberoende av om det är långsiktiga mål eller kortsiktiga delmål. Det 

är viktigt att klargöra vilka kunskapskvaliteter och betygsnivåer som finns. Ett sätt att praktisera 

denna strategi kan enligt Lundahl (2014) vara att låta eleverna ta del av andra elevers arbeten 

och resonera kring hur de står mot kunskapskraven. Den andra nyckelstrategin handlar om att 

visa på att lärande har skett. Det kan handla om att skapa kontexter där eleverna kan påvisa sitt 

lärande eller situationer som läraren skapar för att kontrollera lärandet. Den tredje nyckel-

strategin handlar om att ge återkoppling som syftar till att utveckla lärandet. Återkoppling som 

tidigare nämnts är själva kärnan i en bedömning och kan hjälpa eleven att navigera sig vidare i 

sitt lärande. Den fjärde nyckelstrategin handlar om att aktivera och använda eleverna som en 

resurs för varandra. Syftet är att låta eleverna hjälpa varandra i sitt lärande och att därigenom 

få en större förståelse själva. Den som besitter kunskapen får sätta ord på den medans den som 

inte har kunskapen får tillfälle att lära sig. Den femte nyckelstrategin handlar om att lära 
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eleverna att ta lärandet i sina egna händer. Det är viktigt för eleverna att reflektera över sina 

produkter eller sitt lärande för att själva kunna ge sig återkoppling om vad nästa steg är. Detta 

betyder inte att läraren utesluts som aktör i återkopplingen men som tidigare forskning har visat 

(se till exempel Kafol, Kordeš & Brunauer, 2015) är att elever som lärt sig att ge sig själv 

återkoppling också har lättare för att ta emot och använda återkoppling från annat håll. 

2.3.3 Bedömning, inte problemfritt. 

Bedömning är  en komplex uppgift och utgör en stor del av de arbete en lärare utför och är 

något som ständigt sker. Bedömning i skolan är något som kan upplevas negativt och som är 

ett negativt laddat ord. I stället för att den utgör en naturlig del av undervisningen är bedömning 

något som konkurrerar med undervisningen. Främst framstår bedömning som ”en kontroll av 

kunskap” (Westlund, 2016, s. 201) Förutom att läraren ska samla in och tolka arbetsprestationer 

ska de även kommuniceras vidare till eleven. Hur en bedömning kommuniceras blir därför 

väsentligt för att den ska vara givande för elevens lärande. Skolan har ett eget språk och det är 

tydligt att varken elever eller vårdnadshavare inte alltid förstår lärandespråket (Hattie, 2014). I 

och med att eleverna inte förstår vad det är som kommuniceras blir det också svårt att förstå 

vilka uppgifter som bedöms och kanske särskilt vad i uppgiften som bedöms (Torkildsen & 

Erickson, 2016; Sivenbring, 2016).Vissa elever, utifrån Ericksons (2016) och Sivenbring 

(2016) studier, tror bedömningen handlar om beteende på lektionen. Den koppling som oftast 

görs av elever är att bedömning handlar om betyg på uppgifter som sedan resulterar i ett 

slutbetyg. Fokuset hos elever ligger inte på utveckling eller lärande. Bedömningen handlar om 

tillfällen som är uppenbara eller synliga, till exempel prov, inlämningar och redovisningar. 

Detta visar på en typ av problematik som finns gällande bedömning men samtidigt vittnar 

eleverna själva om att betygsfokuset också fungerar som ett incitament till att prestera bättre 

vilket för många elever blir ett steg mot att själva ta ett ansvar för sin utbildning. Den 

information som en återkoppling eller ett omdöme innehåller är också viktigt. Om 

informationsmängden är för liten vet inte eleverna vad de ska göra för att komma vidare och 

om det är för mycket information vet inte eleverna alltid vad som är viktigast (ibid).  

2.3.4 Psykisk ohälsa och bedömning 

Nästan var tredje 16-åring har stressrelaterade problem. Sömnproblem, höga krav kombinerat 

med bristande socialt stöd samt lågsjälvkänsla är några av de främsta faktorerna bakom 

ungdomarnas stress. De elever som uppvisat stress relaterade symptom eller som beskriver sig 

själva som stressade har visat sig vara de elever som har det svårast i skolan och presterar sämst 
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i resultatmätningar (Schraml, 2013). I många av de artiklar, avhandlingar och litteratur som 

behandlats i denna studie vittnar elever om en överhängande stress kopplad till skola, 

bedömning och betyg. Situationen beskrivs som att ständigt bli övervakad och bedömd för allt 

man gör. I vissa fall menar eleverna att de negativa överväger det positiva. Oavsett om man 

gjort bra ifrån sig på en lektion eller uppgift kan tillfällen där sämre prestationer gjorts överväga 

och påverka den slutgiltiga bedömningen. Ett exempel som lyfts av elever är frånvaro från 

lektion (Sivenbring, 2016). Den stora arbetsbördan som kan uppstå upplevs som stressande och 

lika så läxor eller uppgifter som ska göras utanför skolan, speciellt efter en lång och utmattande 

dag i skolan. Lektionsbortfall och frånvaro på grund av sjukdom upplevs också som stressande 

bland eleverna. Ett återkommande tema i Sivenbrings (se även Brolin, Almquist & Östberg, 

2013) studie är att eleverna anser att de inte hinner slappna av efter skolan med fritidsaktiviteter 

då skolan måste prioriteras på grund av prov eller läxor. Det är ett konstant förhandlande mellan 

att ta sig tid att slappna av, att gå på träningen eller att stanna hemma än en gång för att hinna 

med skolarbetet (Sivenbring, 2016). 

2.3.5 Provkonstruktion 

Att mäta kunskap kan ske på olika sätt. Tidigare genom texten har jag skrivit om att observera 

kunskap men även att rätta typer av uppgifter kan användas för att mäta kunskap. Prov är en 

ytterligare variant som kan användas för kunskapsmätning och är något som är vanligt 

förekommande i skolan. Den är designad för att kunna precist mäta en viss typ av kunskap och 

kan ge ett bra underlag för läraren till både fortsatt lektionsplanering men även inför 

betygssättning.  

Wikström (2017) skiljer på två olika typer av prov. Prov som används i syfte att rangordna 

kallas för normrelaterade medans prov som har i syfte att kontrollera och jämföra kunskaper 

mot uppställda kunskapskrav eller kriterier kallas för målrelaterat eller kriterierelaterat. Det 

som kännetecknar ett bra prov enligt Jönsson (2017) och Wikström (2017) är ett prov som mäter 

det som ska mätas – validitet – samt att det finns en god stabilitet i mätningen, en kontroll över 

slumpens påverkan på resultaten – reliabilitet. För att uppnå god validitet och reliabilitet krävs 

noggrann planering för att undvika mätfel. Vad vill jag mäta? För vem är provet? Varför 

genomförs mätningen? Hur ställer sig provets innehåll mot läroplanen? 
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2.4 Bedömning i musikämnet 

Skolverkets bedömningsstöd för musikämnet inleds med följande citat; ” Som musiklärare står 

du inför flera utmaningar. Du ska forma din undervisning så att eleverna får möjlighet att uppnå 

de nya kunskapskraven, du ska ge återkoppling till eleverna så att de får bästa möjliga 

förutsättningar för att utvecklas musikaliskt och du ska dessutom hinna med att bedöma och 

betygssätta elevernas kunnande enligt det nya betygssystemet” (Skolverket, 2012, s. 2). 

Bedömning i skolan är bara en del av det arbete läraren utför. För många lärare blir undervisning 

en balans mellan kunskapsfostrande och arbetet med den demokratiska värdegrunden samt den 

personliga utvecklingen som läroplanen föreskriver. Klasserna är stora och tiden är knapp vilket 

betyder att undervisningens sociala klimat måste vara stabilt för att undervisningen ska kunna 

fortgå. Musikundervisningen skiljer sig inte på detta plan. Musik är ett ämne som funnits i 

skolan, och har ansetts som ett självklart ämne, sedan antiken. Ämnet har genomgått många 

reformer och är något som än idag är omdiskuterat. Det material som musikundervisningen 

bygger på har en stark koppling till samhällets kulturella utveckling (Gustafsson, 2011). Musik 

är något som för många är otäckt eller obehagligt och för att kunna genomföra undervisningen 

krävs ett klassrumsklimat som tillåter eleverna att synas utan att de ska påverkas negativt av 

det. Många musiklärare upplever en ambivalens gentemot de höga förväntningarna som ställs 

på musikläraryrket. Många musiklärare upplever att musikundervisningen har många olika och 

delvis motsatta aspekter:  den konstnärliga, den pedagogiska, och den sociala. (Kuuse, 2018). I 

Nybergs (2011) studie särskiljs det huvudsakligen på tre olika kunskapsformer. Teoretisk 

kunskap, praktisk kunskap och uttryck – dessa tre kunskapsformer är de som faller under den 

konstnärliga och den pedagogiska i Kuuses (2018) avhandling. Dessa tre olika kunskapsformer 

behöver interagera med varandra och kan anses vara grundstenarna för musicerande. Eftersom 

musikämnet består av teoretiskt kunnande, praktiskt förlagda moment samt det konstnärligt 

uttrycket ställer ofta dessa tre kunskapsformer ett såpass högt krav på undervisningen att de 

övergripande arbetet, som ska fostra demokratiska värden och hjälpa eleven i sin 

identitetsutveckling, hamnar utanför undervisningens ramar (Nyberg, 2011; Kuuse, 2018). 

Musikämnet har den fördelen att den på enklare sätt kan knyta an till elevernas vardagskultur 

samt att det också är på musiklektionerna som eleverna oftast för första gången utmanas och 

exponeras för annan kultur än den som hör till deras vardag, vilket kan ses som både en 

utmaning eller en möjlighet för undervisningen (Ericsson & Lindgren, 2010). Utöver de 

aspekter som redan lyfts som visar på det omfattande pedagogiska arbetet involverar arbetet 

också sporadiskt ljud- och instrumenttekniskt kunnande vilket ytterligare påverkar möjligheten 
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till att bedriva musikundervisningen eller kan vara något som inskränker på lektionstimmarna 

och på sätt försvårar bedömningsuppdraget (Skolinspektionen, 2011). 

I Ferm Thorgensen och Zandéns (2014) artikel intervjuas tio musiklärare där deras upplevelser 

av den nya läroplanen lyfts fram. För många lärare blev den nya läroplanen en omställning kom 

kommit att påverka hur deras lektioner är strukturerade. Den omformulerade läroplanen upplevs 

som lättare att arbeta med och att den är lättare att använda vid planering av lektioner. En av 

lärarna berättar att det är lättare att visa eleverna vad de måste kunna för att uppnå vissa betyg 

jämfört med hur det var förut. Ett problem som lärarna upplever är att det är lättare för eleverna 

att fokusera på betygen eftersom det blir tydligt vad som måste uppnås. Däremot är det inte 

alltid eleverna förstår vad som står i läroplanen på grund av vilket språk som används. Tack 

vare att läroplan och kursplanen är lättare att omsätta i undervisningen kan lärarna lättare 

rättfärdiga sina betygsutföranden. Däremot leder detta till en ökad nivå av dokumentation som 

ofta kan inskränka på undervisningstimmarna (Ferm Thorgensen & Zandén, 2015). 

Sedan skolan utvecklades till att bli mer mål- och resultatstyrd har lärarna fått ett större ansvar 

men också större frihet att forma sina lektioner och sin undervisning både när det kommer till 

innehåll och arbetsform (Påhlsson, 2011). Skolan har, enligt skolinspektionens granskning, 

stora brister när det kommer till tolkandet av mål och betygskriterier (Skolinspektionen, 2011). 

Läroplanens och kursplanens mål styr i väldigt liten omfattning undervisningen och det är mål 

att uppnå och inte mål att stäva emot som ligger till grund för lektionsplaneringar, i vissa fall är 

det till och med läraren själv som formulerat målen. Detta kan vara en relik från den tid då 

skolorna var enligt skollagen tvungna att formulera lokala kursplaner, eller så kallade lokala 

arbetsplaner. ”Rektorn ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat 

följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och till målen i skolplanen och 

den lokala arbetsplanen” (SKOLFS 1994:1, s. 8). Detta krav togs bort i och med införandet av 

den nya skollagen (SFS 2010:800) och skolförordningen (SFS 2011:185). Tanken med de 

lokala arbetsplanerna var att försöka konkretisera de nationella målen och att ”bedömningen av 

resultaten ska ske utifrån de lokala kursplanerna vilka ska ansluta sig till de nationella 

kursplanerna” (Zandén, 2010, s. 17). 

Det skolverket är tydlig med i sina skrifter (se till exempel Skolverket, 2018, 2019) är att 

kunskapskravens formuleringar inte får göras till mål för undervisningen. ”Målen för vilka 

kunskaper eleverna ska ges möjlighet att utveckla anges i syftet och de långsiktiga målen som 

du planerar din undervisning utifrån” (Skolverket, 2019). Det är ämnets eller kursens syfte och 

centrala innehåll som är grunden för planering och genomförande av undervisningen och är 
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också de mål för vilka kunskaper eleverna ska utveckla eller få möjlighet till att utveckla. 

Ämnets eller kursen syfte och centrala innehåll beskriver väsentliga kunskaper i ämnet men det 

är upp till varje enskild lärare att välja hur de olika delarna kombineras. Inför betygssättningen 

ligger kunskapskraven till grund. Kunskapskraven kan inte vara lösryckta eller omgjorda till 

mindre versioner av sin helhet eftersom de i ett lösryckt sammanhang inte kan säga något 

meningsfullt om nivån på elevens kunnande. Därför behöver lärare ”läsa och tolka 

kunskapskraven i förhållande till syftet, det centrala innehållet och din egen undervisning” 

(Skolverket, 2019). Kunskapskraven är inte tänkta att fungera och utgöra en grund för 

planeringen av undervisningen. Det skolinspektionen (2011) också menar på är att de mål som 

står formulerade i läroplanen eller ämnesplanen tolkas på för många olika sätt och leder till att 

kvaliteten på undervisningen varierar för mycket.  

Många lärare upplever att det är svårt att sätta betyg och genomföra korrekta bedömningar. 

Några bakomliggande faktorer är bland annat klassens storlek, tidsramar, rumsliga möjligheter 

till att bedriva en fungerande verksamhet och läroplanens formuleringar eller de faktorer som 

lyfts tidigare i detta kapitel gällande bedömning i musikämnet. I ett försök att bemöta den 

problematik som Skolverket (2012) beskriver inledningsvis och för att försöka effektivisera 

samt underlätta bedömningsarbetet har matriser blivit en allt mer vanligt förekommande 

praktik. Matrisen syfte är att lyfta ur kunskapskraven i mindre delar och appliceras på 

undervisnings områden för att lättare kunna konkretisera vad det är som bedöms. Skolverket 

(2012) skriver följande; ”[…] det är en krävande uppgift att som musiklärare forma en 

meningsfull syntes av musikaliska kvalitetsuppfattningar, kursplanens skrivning och 

kunskapskraven. Det krävs aktivt arbete för att inte falla in i en ’kvantitativ’ bedömningskultur 

utan hålla kvar en helhetssyn på musikskapande och musicerande som en konstnärlig 

uttrycksform. Det gäller att inte bara bedöma kriterier och kunskapskrav utan att göra sina 

bedömningar av helheten med hjälp av dessa.” (Skolverket, 2012, s. 12). Detta citat kan ses 

som en kontrast mot matriser. Matriser är också något som kan ha i syfte att hjälpa eleverna att 

förstå bedömningspraktiken och har vidare ett syfte att träna eleverna att själva kunna värdera 

sina förmågor eller produkter utifrån de kvalitetsnivåer som formulerats i kursplanen. Att träna 

i eleverna har visat sig ha positiva effekter på elevernas lärande (se till exempel Kafol, Kordeš 

& Brunauer, 2015). Utifrån Alms (2013) beskrivning, i sin masteruppsats, av matriser, även 

kallade lärandematriser, är dessa användbara i både bedömning- och planeringsfasen. ”Genom 

att läraren i denna process måste begränsa vilka bedömningskriterier som är i fokus – välja ut 

de angelägnaste kunskapskraven – blir matrisen också en viktig utgångspunkt för planeringen 
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av undervisningen” (Alm, 2013, s. 13, min kursivering). Han skriver även; ”Matriser som utgår 

från kursplanens kunskapskrav, tvingar läraren att minimera icke relevanta undervisnings-

moment. […] det vill säga att läraren verkligen undervisar om det som står i kursplanen” (Alm, 

2013, s.13-14). Här blir matrisen utgångspunkten för planeringen av undervisningen och bygger 

på kunskapskraven vilket står i kontrast mot det som skolverket (2012, 2019) skrivit om som 

lyftes tidigare i detta avsnitt. Kunskapskraven är inte tänka att användas som utgångspunkt för 

undervisningen utan det är kursens syfte och centrala innehåll som utgör grunden för 

lektionsplanering. Bedömningen som görs i slutet av en kurs eller termin ska utgå från 

helhetssyn på elevens kunnande i förhållande till eller med hjälp av kunskapskraven. Det lärare 

riskerar genom användandet av matriser är att de ger en mer bristfällig beskrivning om elevers 

prestationer eller produkter i jämförelse med de lärare som utgår ifrån ett mer holistiskt 

perspektiv – De olika nivåerna på kriterierna blir etiketter (Mellor, 2000). Alm (2013) menar 

på  ”att använda matriser är också ett utmärkt sätt att höja validiteten på både undervisning och 

bedömning” (Alm, 2013,  s. 13) vilket står i kontrast till det Mills (1991) fann i sin studie, om 

musiklärare och musikstudenters bedömningar av musicerande, vilket var att bedömningar inte 

blev mer valida eller tillförlitliga bara för att bedömningen delats upp i olika kriterier.  

Det läroplanen ger uttryck för är att musikämnet är något som är viktigt och är något som har 

många möjligheter. Förutom att eleverna ska uppnå självständigt musicerade ska de även vara 

skapare och lyssnare. Ämnet är mångfacetterat och begränsas i mångt och mycket av timplanen 

vilket resulterar i att det ställs många stora krav på musikpedagogernas kompetens 

(Skolinspektionen, 2011). ”Musikämnet är ett av de ämnen som har allra minst garanterad 

undervisningstid. I timplanen är totalt 230 timmar anslagna för musikämnet, vilket kan jämföras 

med idrottsämnet som har 500 timmar eller svenskämnet som har 1490 timmar.” 

(Skolinspektionen, 2011, s.19). En lösning är att många skolor koncentrerar undervisningen till 

vissa årskurser vilket gör att läraren får fler undervisningstimmar vid varje enskilt 

lektionstillfälle men på bekostnaden att kontinuiteten blir sämre och eleverna hinner glömma 

bort det som undervisats. Detta är något som kan resultera i att det underlag som läraren har 

inför betygssättningen är bristfällig. 

Språket, som tidigare nämnts, är en viktig faktor när det kommer till förmedlingen av en 

bedömning. Bedömning kommuniceras på ett eller annat sätt mellan lärare och elev och där 

mellan måste en förståelse finnas. Även om det är möjligt att peka och visa rent fysiskt på vad 

som är rätt och fel ger språket oss en möjlighet att peka på det som kanske annars inte är synligt 

– till exempel musik. Att kunna sätta ord på det som sker, själva lärandet, är något som 
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forskningen poängterar som något viktigt. Den fördel som musiken har, rent språkligt, är att 

även om det är svårt att kommunicera med ord vad som är rätt och fel är det till exempel möjligt 

då en elev sjunger en fel ton eller rytm att sjunga det som är rätt. Detta är en möjlighet som 

både lärare och elever har gemensamt (Skolverket, 2012). 

 

2.5 Sammanfattning 

Skolan regleras av en del olika föreskrifter som redogör för vilka grundläggande rättigheter alla 

aktörer i skolan har och vad undervisningen i skolan bör innehålla – Allt från grundläggande 

demokratiska värden till färdigheter som ska tränas. Läroplanen och kursplaner används för att 

strukturera lektioner och visar också på vilka kunskapskrav som finns. För att se huruvida 

eleverna uppnår de krav som kursplanen ställer behöver läraren göra en bedömning av elevernas 

prestationer (Lundahl, 2010; Black & William, 1998a). Bedömning är alltså ett verktyg läraren 

har och kan använda sig utav. Hur, vad och varför detta verktyg används bestäms av vilket syfte 

bedömningen har . Det finns inget som säger när den ena eller den andra bedömningen bör 

användas, utan allt beror på vilket syfte den har (Black & William,1998b; Jönsson, 2017; 

Skolverket, 2011b). Jag argumenterade även för att den formativa bedömningen kan lämna spår 

av summativ information. Behöver vi veta vilket betyg en elev ska ha eller vill vi bara mäta hur 

pass långt på vägen eleven har kommit kan vi summera elevens prestationer och ställa dessa 

mot de mål och kriterium som kursplanerna formulerat. Summera menas här inte som att addera 

ihop alla prov och dra ett genomsnitt för att se vilket betyg eleven har. Det handlar snarare om 

at helhets bedömning (Skolverket, 2012). Denna form av bedömning ämnar sig kanske bäst till 

slutet av en kurs (Jönsson, 2008). Syftar vi i stället till att hjälpa eleven vidare i sin utveckling 

använder vi oss utav bedömning för att se vilka utvecklingsmöjligheter som finns – 

kunskapsluckor. För att en bedömning ska vara formativ räcker det inte med att bedömningen 

säger ”gör det här bättre”. Det måste finnas mer konkreta utvecklingsområden och läraren måste 

också omsätta detta i en kontext. För överlämnar vi ansvaret helt och hållet till eleven kan vi 

inte kalla bedömningen formativ (William & Thompson, 2007). Om vi följer arbetsprinciperna 

för vad en formativ bedömning är kommer vi oundvikligt göra någon form av en återkoppling. 

Det vill säga att information om elevernas prestationer förmedlas tillbaks till eleven från läraren, 

det uppstår en kommunikation. Forskningen förespråkar att låta eleverna vara delaktiga i denna 

process då det visat sig att det är då eleverna lär sig att värdera sina egna kunskaper och blir 

ägare av sitt egna lärande, vilket går i god för vad styrdokumenten föreskriver. Men också för 
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att denna arbetsprocess tränar eleverna i att omsätta återkoppling vilket i många studier har 

resulterat i att eleverna förstått en återkoppling bättre (Hattie, 2014). 

Bedömning är något som kan verka självklart eftersom det är något som genomförs hela tiden 

och är något som verkar ha en välgrundad praxis. Däremot visar forskningen på att det finns 

många faktorer som måste tas hänsyn till och som kan bli problematiska om vi inte stannar upp 

och reflekterar. Först och främst är bedömningens utformning beroende av rådande lokala 

kontexter. En bedömning ter sig olika beroende på elev och lärare men också beroende av vilket 

ämne. 
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3.  Teoretiska och metodologiska ansatser 

 

Eftersom syftet med föreliggande studie är att lyfta fram och belysa elevers förståelse och 

erfarenheter av bedömning har ett kvalitativt tillvägagångssätt använts som presenteras i detta 

kapitel. Först görs en presentation av den teoretiska ansatsen. Därefter följer en redogörelse för 

den kvalitativa ansatsen och metodvalet kopplat till studiens syfte. Vidare redogörs för på vilka 

grunder urvalet av informanter har gjorts och vilka beslut och etiska övervägande som gjorts 

utifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska och forskningsmoraliska principer. 

Avslutningsvis presenteras och redogörs för val av insamlingsmetod samt hur den insamlade 

datan har analyserats.  

3.1 Hermeneutik 

Ordet hermeneutik har grekisk härstamning och historiskt sett handlade hermeneutiken om att 

göra tolkningar av bibliska texter, som har sin koppling till guden Hermes som tolkade och 

framförde andra gudars budskap till människor. På senare tid har ordet kommit att innebära 

allmän tolkningslära (Andersson, 1979). Att bara översätta ordet hermeneutik till ”att tolka” 

har dock sina problem. Enligt Andersson (1979) hade hermeneutiken i avsikt att gå på djupet i 

människors liv och byggde på tecken, tydning, råd och maning. Den förståelse som skapades 

skulle ge ett nytt perspektiv på tillvaron så att mottagarna valde att förändra sina liv. Tolkningar 

är något vi gör när innebörden av något är svårtydlig, det vill säga att vi inte förstår det direkt. 

Tolkningar är något vi gör varje dag utan att kanske reflektera över det på något djupare plan. 

Den tolkning vi gör är för att skapa en förståelse om något vi inte förstår. Den är grundad i nuet, 

vi förstår inte, men riktar sig framåt i tiden, vi vill förstå. När vi väl studerar verkligheten kan 

vi inte enligt hermeneutiken ställa oss utanför oss själva. Varje gång vi gör en tolkning ställs 

den mot vår förståelse och våra erfarenheter (Ödman, 2007). Det Gadamer (1997) förespråkar 

är att vi endast kan belysa vissa delar av vår livsvärld vilket i sig inte står fritt från resten av vår 

förståelse. En central del av den hermeneutiska forskningsprocessen är skapandet av en 

förståelse för texter. I detta fall är texter de utsagor som informanterna lämnat under samtalen. 

Redan innan jag har börjat skapa en förståelse genom att tolka dessa utsagor har informanterna 

redan gjort sina egna tolkningar. De har tolkat situationen som de befunnit sig i under samtalen 

och möjligtvis påverkats av den. Men de har också gjort sina egna tolkningar om vad 
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bedömning är för något utifrån deras erfarenheter och utifrån vad deras lärare har berättat. Går 

vi ytterligare ett steg längs tolkningskedjan har lärarna som har kommunicerat med eleverna 

om bedömning också gjort sina tolkningar på styrdokument och läroplaner.  

Hermeneutik har i denna studie använts som både en forskningsansats som är förståelseinriktad 

men också som metod för att göra tolkningar och har hämtat inspiration ifrån Ödmans (2007) 

tankar om ”att peka, inte påpeka” (Ödman, 2007, s.14). Med det menas att tanken är att 

presentera en typ av förståelse som går att möta. Den har ingen avsikt att försöka tvinga sig på. 

Denna studie har i syfte att skapa en förståelse och belysa hur olika elever kan uppfatta 

bedömning genom att ta del av deras erfarenheter och föreställningar. Att förstå något är att 

finna en betydelse eller mening (Andersson, 1979). Att förstå kan också betyda att vi förstärker 

sakens argument. Vi förflyttar oss inte till ”författarens själstillstånd” utan snarare till de 

”perspektiv som öppnade för författarens mening” (Gadamer, 1997, s.138).  

Inom hermeneutiken finns ambitionen att få olika förståelsehorisonter att mötas och förenas 

(Ödman, 2007). Med förståelsehorisont menas den samtliga medvetna och omedvetna 

uppfattning och hållning som finns vid en given tidpunkt. Min förståelsehorisont består av min 

förförståelse som finns formulerad i inledningen samt den kunskap som skapats när 

bakgrundlitteraturen lästs igenom som har kommit att påverka och utveckla min förståelse. 

Förförståelsen är en förutsättning för förståelse men utgör samtidigt ett hinder för en öppen 

tolkning (Gadamer, 1997). Mina egna erfarenheter påverkar mina tolkningar eftersom jag inte 

kan ställa mig helt utanför mig själv. För att komma bortom mina förutfattade meningar och för 

att få en större förståelse för bedömning som helhet har jag varit tvungen att sätta mig in i 

tidigare forskning som är gjord. Det är samtidigt inte möjligt enligt Gadamer (1997) att komma 

helt bortom ens fördomar. Det näst bästa är att vi kan justera dem så att de överensstämmer 

med texten. Under analysprocessen förändras min förståelse för varje gång jag ser något i ett 

nytt ljus, horisonten förändras och det måste den få göra. 

Om hermeneutiken skulle ha en slutdestination, ett mål, skulle det vara mötet mellan min och 

textens förståelsehorisont som kan tillsammans förenas och bilda en ny förståelse – det som 

inom hermeneutiken kallas för horisontsammansmältning (Gadamer, 1997). Detta möte är det 

som sker när de båda förståelsehorisonterna justerats så de blir eniga vilket återgår till Gadamers 

tankar om att det endast är möjligt att justera ens fördomar. För att det ska kunna vara möjligt 

att tillåta oss justera våra fördomar behöver vi enligt Gadamer (1997) en öppenhet för vad vi 

har med oss sedan innan men också en öppenhet inför vad världen har att säga till oss – den så 

kallade öppenhetsprincipen. Vi kan inte ta saker förgivet utan att reflektera över varför något 
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är. För att en ny förståelse ska kunna uppstå behöver vi ställa oss öppna inför det vi frågar. Den 

verklighet vi studerar kan komma att betyda något helt annat än vad vi tänkte oss från första 

början. Oavsett vilka förutfattade meningar vi har eller hur mycket vi än läst oss till kan det 

alltid vara att verkligheten visar oss något helt annat och så måste de få vara. Genom att tillåta 

verkligheten tala för sig själv kan vi nå fram till nya insikter och en ny förståelse för varför 

något är (Gadamer, 1997). Denna princip om öppenhet har varit rådande under hela arbetets 

gång. 

När ett hermeneutiskt förhållningssätt anammas växlar man mellan delar och helheten för att få 

en större förståelse för ett fenomen, vilket är ett huvudtema för hermeneutiken – den 

hermeneutiska cirkeln (spiralen). Utifrån Ekbergs (2012) beskrivning av den hermeneutiska 

cirkeln, där han stödjer sig på Ricouer (1979), menar han att; ”I denna utgår tolkaren från det 

gissningsvisa antagandet om betydelse och sammanhang, till en fas som möjliggör förklaring, 

för att slutligen nå ett stadium av djupare förståelse och tillägnandet av textens mening” 

(Ekberg, 2012, s. 79). De delar som bildar helheten plockas ur sin kontext och analyseras för 

att sedan stoppas tillbaka i sin helhet. För att kunna förstå delarna måste den som tolkar dem ha 

en rudimentär uppfattning för helheten för att delarna ska kunna förstås och delarna kan bara 

förstås utifrån sitt samband med helheten (Ödman, 2007). Detta är på samma sätt som Gadamer 

(1997) talar om en av hermeneutikens regler. ”[…] man måste förstå det hela ur det enskilda 

och det enskilda ur det hela. […] Att alla enskildheter fogar sig till en helhet är det kriterium 

man har för förståelsens riktighet. Uteblir sammanfogningen havererar förståelsen” (Gadamer, 

1997, s.137). Det dialektiska växlandet mellan delar och helhet är inte bunden till texten. Det 

vill säga att hermeneutiken inte endast är grundad i ett skapande av en förståelse för texten som 

en helhet. Växlandet gäller också förhållandet mellan texten och upphovsmannen, objekt och 

subjekt, och dennes tid men även förståelse för texten genom helhets förståelsen av 

upphovsmannen (Gadamer, 1997; Ödman, 2007). I växlandet mellan delar och helhet kan en 

ny förståelse uppstå och så fortskrider arbetet i den hermeneutiska spiralen. Detta kan enligt 

Andersson (2014) liknas med tonerna i ett musikstycke som tillsammans bildar en melodi. Det 

är svårt att få en förståelse för en enskild tons betydelse i ett musikstycke. Om vi däremot tar 

tonen, delen, och ställer den mot musikstycket, helheten, kan vi få en förståelse för den enskilda 

delen i helheten. Hur denna process appliceras i denna studie utvecklas i analysavsnittet. 

Hermeneutiken talar om för oss att det inte finns bara ett sätt att se och förstå verkligheten. Den 

förståelse vi uppnår genom våra tolkningar är bundna till vår förståelsehorisont. Även om det 

inte går att säga att världen fungerar på ett visst sätt ger hermeneutiken oss en möjlighet att 
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synliggöra varför vi förstår något på ett visst sätt. Det handlar om en möjlig, rimlig eller en bra 

tolkning (Gadamer, 1997). Allt som tolkas finns lokaliserat i en viss kontext som inte alltid är 

applicerbar i andra kontexter. Den är bunden i lokala omständigheter men också i tid. Den tid 

som jag lever och kommer ifrån samt den tid informanterna lever i påverkar hur vi förstår något. 

I denna studie har en förståelse uppnåtts som är till stor del beroende av den lokala kontexten. 

Eleverna som deltar och skolan de går på och jag som har tolkat utgör grunden för empirin i 

denna studie. Om någon av dessa delar skulle bytas ut är det mest troligt att resultatet skulle 

förändras. Denna lokala kontext blir en av de öar av begriplighet i oceanerna av obegripligheter 

som omger oss (Ödman, 2007). 

3.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är enligt Bryman (2011) frågan om huruvida resultatet från undersökningen blir 

samma om undersökningen genomförs på nytt, eller om slumpmässiga eller tillfälliga 

förutsättningar påverkar resultatet. Eftersom återupprepning och människors unika existenser i 

sig är något som inte är varken synonymt eller rimmar blir slumpmässiga och tillfälligheter 

något som inte helt går att undvika. ”[…] frågan om reliabilitet, enligt mitt förmenande, rätt 

ointressant. Större intresse tilldrar sig frågan om utsagans giltighet och sanningsanspråk” 

(Ekberg, 2012, s. 95). På liknande sätt talar Bryman (2011) om reliabilitet som kanske är mer 

ämnad till att samtala om i kvantitativa studier där det handlar om huruvida en mätning är stabil 

eller inte. Både för samhällsvetenskapen och humanvetenskapen är replikationer sällsynt. 

Däremot finns det en poäng att beröra begreppet ändå eftersom det i slutändan handlar om 

forskarens öppenhet i sin förförståelse och i sitt tillvägagångssätt. Trots detta betyder inte det 

att en liknande studie skulle generera samma resultat som denna.  

Validitet är ett ytterligare begrepp – eller snarare ett forskningskriterium – som behöver 

förklaras och få anknytning till denna studie. Begreppet validitet berör huruvida den valda 

metoden undersöker det som relevant i sammanhanget och går ut på att bedöma ifall de 

slutsatser som finns i studien hänger ihop eller inte – det vill säga kausalitet (Bryman, 2011). 

Utifrån den valda teoriansatsen har jag försökt redogöra för hur hermeneutiken förklarar hur en 

förståelse skapas och varför denna ansats passar studiens design. Det kan upplevas som om att 

hermeneutiken är en mer avancerad variant av gissningsleken, avancerad i den mån att 

hermeneutiken bjuder in till ett mer systematiskt arbetssätt där målet skulle kunna anses vara 

att nå fram till den tolkning, eller då gissning, som är mest sann istället för att bara handla om 

lösa gissningar. Sanningsbegreppet och validitet blir därmed nästintill synonyma. Detta i sig är 
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inte något som är problemfritt då Ödman (2007) menar på att den som tolkar löper risken för 

övertolkning samt att tolkningen är bunden till den som tolkar och dennes förförståelse vilket 

leder oss tillbaks till frågan om huruvida den valda metoden undersöker det som är relevant 

samt ifall slutsatserna hänger ihop. Horisontsammansmältningen är ett av de kriterier Gadamer 

(1997) förespråkar utgör en korrekt tolkning men även att det krävs att alla enskildheter fogas 

samman till en helhet. Således blir tolkningsprocessen präglad av en för- och motargumentation 

vilket blir grunden för giltigheten i tolkningen. 

3.3 Kvalitativ forskning 

Denna studie har anammat ett kvalitativt förhållningssätt i det avseendet att den syftar till att 

undersöka ur ett perspektiv av frågande som varför, hur, när och vad och lägger ingen vikt vid 

frågor såsom hur många eller hur mycket, vilket hade varit mer i linje med en kvantitativ studie 

(Bell, 2006; Trost, 2005). Kvalitativ forskning lägger vikt på ord och ser på hur individer 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2014). Även fast kvalitativa och 

kvantitativa studier beskrivs som två separata lägen är det samtidigt viktigt att veta att båda 

förhållningssätten innehåller inslag av varandra och kan inte frångå varandra helt (Ahrne, & 

Svensson, 2015; Bjerneld, Demker & Hinnfors, 2009). ”I stället blir det den enskilda 

forskningsuppgiften eller det enskilda forskningsproblemet som avgör var man lägger 

betoningen mellan kvantitativa och kvalitativa angreppssätt.” (Bjereld, Demker & Hinnfors, 

2009, s.120). Eftersom denna studie har i avsikt att ta del av andra människors upplevelser och 

erfarenheter valdes ett kvalitativt förhållningsätt eftersom det är mer i linje med studiens syfte.  

3.4 Kvalitativa intervjuer 

I föreliggande studie har kvalitativa intervjuer valts som metod. Den kvalitativa intervjun har 

som avsikt att gå på djupet i den intervjuades upplevda och formulerade värld. Begreppet 

kvalitet avslöjar att intresset ligger i vilka kvaliteter eller egenskaper en företeelse har. Genom 

att skapa kunskaper om dessa kvaliteter eller egenskaper kan vi få en bättre förståelse för 

företeelsen (Bjerled et al, 2009). Intervju är en metod som möjliggör att den som intervjuar kan 

ta del av andras livsvärld och höra de uttrycka med sina egna ord sina åsikter och synpunkter 

(Kvale, 1997; Trost, 2005). 

Intervjuerna i denna studie var strukturerade på ett sådant sätt att det inte fanns någon exakt 

frågeformulering eller någon inbördes ordning som frågorna var tänkt att ställas i. Tanken var 

att intervjun skulle likna ett samtal. Vid struktureringen av intervjun gjordes ett antal 
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överväganden för att i bästa möjliga mån eliminera riskerna för att intervjuaren påverkade den 

intervjuade på något sätt eller styrde intervjun genom ledande frågor. Med detta menas att målet 

var att försöka formulera uppföljningsfrågor på ett sådant sätt att den intervjuade inte endast 

kunde svara ja eller nej. Istället formulerades följdfrågorna så att den intervjuade var tvungen 

med egna ord förklara hur personen själv tänker, tycker eller har upplevt något. Intervjuguiden 

(se bilaga 3) innehöll generella teman som inte är precisa formulerade frågor, utan fungerar mer 

som en minnesanteckning om vilka områden som skulle beröras. Tanken med denna kvalitativa 

intervju var att den intervjuade skulle få styra samtalets riktning och innehåll, men då inom 

ramarna för studiens syfte. Eftersom att varje människa är unik och har olika erfarenheter är det 

mer i linje med studiens syfte att låta samtalet vara öppet och få växa sig fritt. 

3.5 Urval 

Eftersom att denna intervjustudie har i syfte att ta del av musikelevers perspektiv på bedömning 

består urvalet endast av informanter som uppfyller två krav. Det första kravet är att eleven ska 

gå på gymnasiet. Det andra kravet är att eleven ska vara studerande på estetiska programmet 

med inriktning musik. Valet av gymnasieskola kontra grundskola grundar sig i ett resonemang 

om att eleverna som går på gymnasiet borde i en större utsträckning ha kommit i kontakt med 

bedömning och har fler erfarenheter att dela med sig av. Samtidigt drogs slutsatsen att desto 

äldre eleverna är desto bättre borde de kunna formulera sina tankar och åsikter, vilket bör 

minska chansen för feltolkningar. Vid en informationsträff med eleverna fick de anmäla sig 

frivilligt till att delta i studien. Ett mål med urvalet var att antalet informanter skulle bestå av 

minst fem elever för att få en bredare bild men också på grund av tidsramarna för detta arbete. 

3.6  Etiska överväganden 

Studier som faller under kategorierna humaniora eller samhällsvetenskap ska enligt 

Vetenskapsrådet (2002) uppfylla två krav, forskningskravet och individskyddskravet. 

Forskningskravet är ett krav som ställs att all forskning som bedrivs ska inriktas på väsentliga 

frågor och att den håller hög kvalitet. Individskyddskravet handlar om ett ”krav på skydd mot 

otillbörlig insyn t.ex. i sina livsförhållanden” (Vetenskapsrådet, 2002, s.5). 

Individskyddskravet konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav; Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet. 

 



29 
 

- Informationskravet: Information ska delges om informanternas deltagande, vilken deras 

uppgift är samt villkoren för deltagandet. Även information om frivillighet av 

deltagande ska ges (Vetenskapsrådet, 2002). I början av denna studie kontaktades en 

skola via mejl där jag informerade om studiens syfte, genomförande och villkoren för 

att delta i studien. Information om frivilligt deltagande och möjlighet till att avbryta sitt 

deltagande förtydligades också. (Se bilaga 1).   

- Samtyckeskravet: Forskaren som bedriver studien måste få de deltagandes samtycke. 

Deltagarna får när som helst under studiens gång avbryta sitt deltagande utan negativa 

konsekvenser. Vid val av avslutat deltagande får inte undersökningsdeltagarna utsättas 

för otillbörlig påtryckning eller påverkan till fortsatt deltagande (Vetenskapsrådet, 

2002). Innan studien genomfördes inhämtades samtycke från deltagare vid en fysisk 

träff men också vid intervjutillfället där informanterna skrev under en 

samtyckesblankett. Även vid denna träff förtydligades studiens syfte, genomförande 

och villkor för att undvika ofrivilligt samtycke som kan ha uppstått vid feltolkning av 

studiens första presentation. (Se bilaga 2) 

- Konfidentialitetskravet: De som deltar i studien ska inte kunna bli identifierade och om 

studien behandlar personuppgifter ska dessa bevaras på ett sådant sätt att ej behöriga 

kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Denna studie behandlar inspelningar av de 

deltagandes röster, vilket kan komma att räknas som personuppgifter. För att undvika 

att obehöriga kan ta del av de inspelade materialet användes inspelningsenheter som 

inte är uppkopplade mot internet och vid bearbetning hölls materialet på en lokal enhet. 

Utöver de inspelade rösterna, de insamlade underskrifterna för samtycket och 

telefonnummer för kontakt är inga andra personuppgifter behandlade. 

- Nyttjandekravet: Insamlat material får inte användas för annat ändamål än de studien 

syftar till och till vad som informerats (Vetenskapsrådet, 2002). Efter avslutad studie 

raderas all insamlat material. 

 

3.7 Genomförande 

För att hitta informanter kontaktades en musiklärare på estetiska programmet. Först skickades 

ett informationsbrev (se bilaga 1) ut där studiens syfte och tillvägagångs sätt presenterades för 

läraren. I brevet bad jag om att få komma ut till skolan för att presentera studien ytterligare och 

för att se om det fanns något intresse av att delta i studien. Detta informationsblad reviderades 
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eftersom att metodvalet hade förändrats från att ha gruppintervjuer till att ha enskilda intervjuer 

och presenterades om igen vid den fysiska träffen. Inför intervjuerna hade informanterna själva 

fått välja en tid som passade utifrån tider som jag presenterat. Intervjuerna var schemalagda en 

timma åt gången men eftersom att intervjuerna skedde under dagtid hamnade dem på luckor 

eller raster mellan lektioner och blev därför inte mycket längre än 30 minuter . Alla förutom en 

av intervjuerna genomfördes på elevernas skola för att försöka skapa en så trygg miljö som 

möjligt eftersom att det är en miljö som eleverna är bekanta vid. Val av rum på skolan baserades 

på vilka salar som var lediga vid intervjutillfället. Vid en intervju satt jag och en elev i ett litet 

övningsrum. Detta rum var inte optimalt eftersom det var väldigt litet och kalt samt att 

sittplatserna var begränsade till en pianopall samt en vanlig trästol. Vid en annan intervju 

lyckades jag få tag på en större lektionssal som också var ett ensemblerum. Detta rum var 

betydligt bättre i och med att det var större samt att lokalen var mer inredd och hade bättre 

sittmöjligheter. Under resterande intervjuer hade jag tillgång till ett större övningsrum med 

fåtöljer. Den sista intervjun genomfördes på distans med endast ljud och tog omkring 50 

minuter. 

I början av intervjun fick eleverna läsa igenom informationsbladet engång till, ställa frågor om 

de hade några och sedan skriva under samtyckesblanketten (se bilaga 2). För att kunna 

återbesöka materialet blev samtalen inspelade med en diktafon. Alternativet hade varit att föra 

anteckningar medan samtalen pågick men detta var inte något som blev aktuellt eftersom det 

hade eventuellt kunna komma att påverka samtalet negativt. Slutsatsen grundades på två olika 

antaganden. Det första är att informanterna hade eventuellt blivit påverkade av att jag inte hade 

mitt fulla fokus på dem under samtalet. Det andra antagandet är att jag som intervjuare skulle 

gå miste om vital information eftersom mitt fokus skulle ha varit fördelat mellan att anteckna, 

lyssna och svara. Eftersom samtalet inte utgick från några specifikt formulerade frågor föll det 

sig mer naturligt att endast spela in och medverka i samtalet på liknande villkor som för 

informanterna. Detta också i förhoppningen om att intervjun skulle anta en mer samtals-

liknande form. Innan inspelningen sattes igång småpratade jag och eleverna kring sådant som 

inte hade med intervjun att göra. När väl samtalet skulle börja sattes diktafonen igång och 

eleverna fick börja med att beskriva en situation där de blivit bedömda. Detta var 

utgångspunkten för vårat samtal. Resten av samtalet byggdes vidare på denna upplevelse. 
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3.7.1 Transkribering – Från tal till text 

Det inspelade materialet transkriberades så utförligt som bara möjligt. Skratt markerades med 

[skratt]. Längre pauser i meningar markerades med tre eller fler punkter […] och kortare pauser 

med två punkter [..]. När total tystnad uppstod mellan prat markerades det med [tystnad]. Vid 

tillfällen där ett ord eller stavelse upprepades eller stammades valdes de att inte transkriberas 

så länge inte ordet ändrades i upprepningen eller ifall upprepningen påvisade en osäkerhet hos 

den som talade. Detta valdes på grund av att försöka göra transkriberingen såpass läsbar som 

möjligt. Vid tillfällen då transkribering inte var möjlig på grund av att diktafonen inte lyckades 

fånga upp ljudet eller för att den som talar inte artikulerade tydligt markerades detta med 

[ohörbart]. 

3.7.2 Analys av data 

Utöver Ödmans (2007) tankar om att ”peka inte påpeka” och Gadamers (1997) formuleringar 

har ytterligare inspiration inför detta arbete hämtats ifrån Skoglunds (2012) material om den 

hermeneutiska arbetsprocessen. I början av detta arbete formulerades en första version av min 

förförståelse, vilket går att läsa i inledningen, och mina forskningsfrågor. Min förförståelse har 

haft en inverkan på analysen då det enligt hermeneutiken inte går att ställa sig helt utanför sig 

själv. Mina förutfattade meningar och erfarenheter kommer påverka hur jag tolkar något. Därför 

är det viktigt för såväl mig själv och som dem som läser mitt arbete att förstå varifrån jag 

kommer och vilken min ingångspunkt är. Min förförståelse står också för vad jag redan tror om 

fenomenet som undersöks. Efter att forskningsfrågorna och förförståelsen formulerats var nästa 

steg i arbetet att läsa in mig på bakgrundslitteratur och tidigare forskning. Detta ledde till en 

ökad förståelse för fenomenet vilket kom att bredda min förståelsehorisont och att jag kunde 

precisera min frågeställning ytterligare. Efter dessa första steg genomfördes studiens intervjuer 

som transkriberades och blev studiens källmaterial som blev i sin tur utgångspunkten för 

tolkning. Redan vid transkriberingen av det insamlade materialet blev det oundvikligt att det 

gjordes en naiv första analys. Den naiva analysen hade sina grunder i min förförståelse där jag 

letade efter mönster som överensstämde med mina erfarenheter men också i sådant som 

överraskade mig, sådant som bröt mot min förförståelse. Även om inga direkta anteckningar 

gjordes i transkriptionerna så blev den första analysen ett mentalt bokmärke inför den mer 

strukturerade analysen. Efter att transkriptionerna var gjorda stoppades den första naiva 

analysen åt sidan för att se på materialet utifrån andra perspektiv och det genomfördes en mer 

strukturerad analys. Det första som var av intresse var att se vad som hade blivit sagt och vad 
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som inte hade blivit sagt. Andra saker som också noterades var sådant som verkade vara viktigt 

för de som talade men också självklarheter, sådant som inte gavs någon ansträngning till att 

förklaras. Alla anteckningar fördes i kopior av transkriptionerna där meningar och ord delades 

upp i olika färgmarkeringar. Allt detta summerades utifrån frågan; Vad betyder det som 

deltagarna ger uttryck för? Utifrån detta samanställdes allt som framkommit och jämfördes 

mellan de olika informanterna för att se vilka likheter och skillnader som fanns i utsagorna. I 

detta stadie hade jag en bra första överblick över vad som uppkommit under samtalen och några 

övergripande teman skapades utifrån sammanställningen. Dessa teman blev delar av en större 

helhet. Varje enskild elevs utsaga blev sin egna del och stod för en egen förståelse. I jämförandet 

mellan elevernas berättelser och med forskningsfrågorna som ankare skapades större teman. 

Det var svårt att få en förståelse för materialet utan att återkomma till dess kontext. Därför var 

det av intresse att återbesöka transkriberingarna för att förstå vilka informanterna var och hur 

dessa olika delar ställde sig mot helheten. Jag försökte anta och se ur deras perspektiv. I detta 

stadie uppstod nya perspektiv för tolkning. Hela tiden fördes det en dialog med texten. Varje 

gång en tolkning gjordes var jag tvungen att ta ett steg åt sidan och fråga mig själv; Är det här 

bara en gissning eller är det rimligt att anta? 
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4.  Resultat 

 

Studien syftar till att, utifrån den levda erfarenheten bland gymnasieelever på estetprogrammets 

musikinriktning, få en större förståelse för bedömning på gymnasiet. Närmare bestämt syftar  

studien till att bidra med insikter om elevernas skiftande förståelse av bedömning i 

gymnasieskolans musikämnen och villkoren för denna. 

Undersökningens huvudsakliga forskningsfrågor är: 

- Vilka erfarenheter och upplevelser av bedömning ger eleverna uttryck för?  

- Vilken förståelse för bedömning ger eleverna uttryck för? 

- Vilka bakomliggande faktorer påverkar elevernas förståelse av bedömning? 

 

Eleverna som deltagit i denna studie går på estetiska programmet på gymnasiet med inriktning 

musik och går i olika årkurser men på samma skola.  Samtliga elever har tilldelats ett fiktivt 

namn. Julia, Tim och Liam går årskurs två. Hampus och Frida går i årskurs ett. 

Tim, Hampus, Frida och Liam har gått på samma skola under högstadiet och alla förutom Tim 

gick i musikklass. Julia har gått högstadiet i en annan kommun. 

4.1 Betyg, en självklarhet. 

Redan vid de första genomläsningarna av materialet när transkriptionen gjordes var betyg ett 

frekvent förekommande tema. Detta i sig är inte något konstigt eftersom att eleverna får betyg 

i skolan. Samtliga erfarenheter som presenterar sig i början av samtalen är situationer där 

bedömningen har varit synlig. Eleverna talar om prov, inlämningsuppgifter och liknande tydliga 

tillfällen som bedöms. Tydligheten har en koppling till resultat eller betyg. En tydligt synlig 

bedömning är således ett tillfälle där eleverna inte behöver reflektera över huruvida det sker en 

bedömning eftersom det är uppenbart att de bedöms. Detta utesluter dock inte att andra 

lärandekontexter är synliga för eleverna och att de har en medvetenhet om att det sker 

kontinuerliga bedömningar under lektionerna, däremot är de mindre tydliga och därmed svårare 

att samtala om utan att göra någon större reflektion. Saknas det någon typ av återkoppling, 

oavsett vilken form återkopplingen har, är det inte lika uppenbart att det har gjorts en 
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bedömning. Till en början av samtalen handlar elevernas berättelser uteslutande om en 

redogörelse, ett bekräftande, en sammanfattning av någon typ av prestation.  

Liam: Betyg, inlämningar och typ, först dom två. Dom kommer direkt. Ja men bara att skriva 

uppsatser och få olika betyg på det. 

Julia: Ja men, det är väl betyg du snackar om?  

Tim: Försöker komma på, det är som svårt att komma på andra grejer annat än … när det är på 

betyg och sånt asså, det är som typ .. annars har jag som inget riktigt direkt minne från just 

skolan … det är som… det känns inte som om att det är så ofta att man … blir bedömd så här 

... muntligt på något man har gjort. Det är ofta så här att man får någon liten kommentar typ på 

något arbete man gjort eller bara ett betyg. 

Det Tim menar med att bli bedömd muntligt har tolkats som en bedömning som återkopplas 

genom muntlig kommunikation i angränsning till en uppgift. Till exempel att läraren berättar 

för eleven hur det gick på redovisningen direkt efter att den är genomförd. Detta är något som 

inte sker ofta enligt Tim. Det är mer vanligt är att återkopplingen kommer efteråt i skriftlig form 

där man kan få en liten kommentar eller bara ett betyg. Den ”muntliga bedömningen” har inte 

heller lika stark koppling till betyg utan framstår mer som ett bekräftande på om man gjort något 

rätt eller att något är på väg åt rätt eller fel håll. Detta är något som uppmärksammas när eleverna 

talar om bedömning inom musikämnena som skiljer sig ifrån de gemensammaämnena. 

Gemensammaämnen menas här de ämnen som alla elever läser på gymnasiet som bland annat 

är svenska, matte och engelska. Det som skiljer musiklektionerna, enligt eleverna, ifrån andra 

ämnen är att skriftliga återkopplingar inte förekommer i lika stor utsträckning utan det mesta 

kommuniceras muntligt och har en direkt koppling till lektionen eller konserten.  

Att betyg är något som är viktigt blir uppenbart i elevernas berättelser. För att kunna ta sig 

vidare från högstadiet och för att ta sig in på den utbildning som man vill krävs det att man har 

goda betyg. Betygen blir en grundförutsättning, ett måste. Betyg är en stor del av gallrings-

processen inför fortsatta studier. Detta gäller inte bara övergången mellan högstadiet till 

gymnasiet utan gäller också inför högskola eller universitet. Betygen har en konstant närvaro i 

elevernas värld och gör sig ofta påmind. 

Liam: På högstadiet då ältas det om du måste ha höga betyg, du måste ha bra betyg annars kommer du inte 

in på vad du vill komma in på. Och nu, jag vet  i ettan, ”nu är jag inne [slår i bordet] ,det är lugnt, nu har 

jag ju”, det är ju inte heller riktigt så men det känns ju mer som att … det känns mycket mer som om att 

man styr sitt eget än vad man gjorde på högstadiet. Typ om man säger att … Pressen kommer som mest 

från föräldrar nu, typ så här att ”Hur går det med pluggandet?”, Har du nå uppgifter?”. Fast det är ju inte så 

här press utan det är mer uppmaning. Säg att dom tycker att du jobbar dåligt på lektionen i högstadiet då 
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skulle det vara så här, ja då skulle man fått dom sagt till om det. Får man ändå ett gott resultat, i alla fall 

här, då är, då har du ändå gjort det du skulle göra. 

Även om just denna elev upplever att ”pressen” är påtagligt mindre på gymnasiet och fungerar 

mer som en ”uppmaning”, eftersom man redan tagit sig vidare i utbildningen, finns ”pressen” 

fortfarande kvar och i slutändan handlar det om ”resultaten”. 

En anledning till varför eleverna ändå väljer att fokusera på betyg och resultat återfinns i deras 

erfarenheter från högstadiet. Att fokusera på betygen är något eleverna lär sig redan i högstadiet. 

Från elevernas sida beskrivs det som ett konstant ältande. Dessa erfarenheter färgar elevernas 

inställning när de sedan börjar på gymnasiet. Kopplingen mellan elevernas fokus på betyg och 

erfarenheter från högstadiet är något som återfinns hos alla elever som deltog i samtalen.  

Tim: Första året då tänker du, då har man fortfarande högstdie … tänket som var alltså vad är 

det som typ krävs av en för att man ska få goda … betyg typ men alltså det bedöms som på ett 

helt annat sätt och det är man inte … ganska många som inte var beredd på det, asså att det blir 

en … en helt annat sak. 

Vad Tim menar med att det bedöms på ett annat sätt är att den gymnasieskola som eleverna går 

på inte delar ut delbetyg eller betyg kopplade till uppgifter. Det händer att eleverna får ett betyg 

på någon uppgift men det arbetssätt som skolan anammat är att lärarna ska ge eleverna ett betyg 

i först slutet av kursen. Det som verkar vara tanken med detta arbetssätt är att försöka hjälpa 

eleverna att flytta fokuset från betyg till lärande. 

Frida: Typ våran svenskalärare hon är väldigt mycket ”vi ska lära oss, det har inte så mycket 

med betygen att göra utan ni ska tycka om skolan och lära er”. Medans andra lärare ba ”Nej ni 

ska få bra på proven så ni kommer ut i arbetslivet sen”. Så det beror helt på vilken lärare det är 

skulle jag säga. Men jag tror eleverna fokuserar mer på hur mycket dom får på provet inte så 

mycket på, eller vad slutbetyget är inte så mycket på vad dom lär sig egentligen.  

Även om skolan formulerat en gemensam strategi som ska vara rådande finns ändå många olika 

förhållningssätt hos lärarna. Det är svårt för eleverna att skifta fokus från betyg till lärande 

eftersom lärarna själva inte förhåller sig konsekvent till samma arbetssätt. Eleverna upplever 

också att det är svårt att ta till sig det nya systemet eftersom det strider mot deras tidigare 

erfarenheter från högstadiet. Många av eleverna är kritiska och deras kritik grundar sig i att hela 

systemet känns fel. Det ska vara ett fokus på lärande medan det alltid ändå blir ett fokus på 

betyg. 
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Frida: Alla är ju skitstressade över för det första att vi inte får veta vad vi får för betyg, alltså 

del betygen. Men sen är alla stressade för att liksom nån kan få 2 poäng ifrån ett A på ett prov, 

om vi säger att det är ett prov vi faktiskt får betyg på. Då kan dom få två poäng ifrån A och så 

börjar dom gråta för att dom inte fick ett A dom fick bara ett B. Alla känner med dom för att 

”åh va jobbigt att man inte fick A” och liksom alla snackar om hur, alltså att man måste få över 

B för kunna ta sig in på olika jobb och sånt där. Det handlar inte så mycket om vad man 

egentligen kan för alla håller på och pluggar sönder, fast till vadå? Det är ganska öppet att det 

är stressigt i skolan och att alla vet om det. 

Frida upplever att det nya arbetssättet och de tillfällen de får delbetyg leder till en ökad 

skolstress. Även om de flesta av eleverna är kritiska inför betyg är de få av de som deltar 

som kan tänka sig att inte få betyg. Anledningen verkar vara för att betyg blir ett 

incitament till att gå i skolan. Eleverna måste också ha något mer specifikt att sikta in 

sig på än ett generellt lärande. Betygen blir elevernas ankare, en trygghet som bekräftar 

att de har lärt sig och kan något men samtidigt något som visar när de har utvecklats. 

För eleverna är fokuset på betyg en självklarhet i de gemensammaämnena. Men inom 

musikämnena är inte betygen lika viktiga. Det spelar ingen egentlig roll vilket betyg en 

får i ensemble eller på de individuella musiklektionerna. Musikaliteten är inte bunden 

till betyget. Eleverna upplever inte att ett C i musik betyder att de är dålig på att spela. 

Snarare är det att eleverna själva kan värdera sin musikalitet och inte påverkas av 

betyget. Betyg är inte ens ett incitament till att lära sig mer utan det är själva musiken 

som är incitamentet.  

Frida: Där skulle jag säga att det är en annan sak. Då handlar det mer om att man tycker det är 

skitkul med musik och alla vill lära sig i musik. Jag tror inte det är så många som bryr sig om 

dom får A eller B eller C. Utan det handlar mer om hur bra det gick, hur mycket man lärde sig. 

Alla vill ju som lära sig när man går musik, tror jag. Det är inte samma typ av konkurrens, det 

är inte lika tävlingsinriktat, det är inte så här ”vad fick du på gemu provet” det är inget sånt. Det 

är inte samma tävlingsinriktning. Det är mer att man försöker hjälpas åt för att få låtarna att låta 

bra. Eller för att alla ska, det är lite mer samarbete där och inte lika mycket jämförelse. 

Frida upplever att det finns en konkurrens mellan eleverna i skolan. Denna konkurrens upplevs 

som större inom de gymnasiegemensamma ämnena och upplevdes som störst under högstadiet 

enligt många av eleverna. Konkurrensen är skapad av alla de som deltar i skolan, både elever 

och lärare. Eleverna jämför sina betyg med varandra för att se vem som lyckades bäst. Några 

av eleverna som deltog i samtalen berättar att de ofta jämför sina resultat med varandra när de 

anser att de presterat liknande men fått olika betyg, en slags kontroll av validiteten i 
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bedömningen. Lärarna bidrar till skapandet av konkurrensen när de påtalar vikten av betygen 

för eleverna. 

4.2 Bedömning och dess delar 

Bedömning är svårt att samtala om både som en helhet och som olika delar för eleverna. Den 

första delen av samtalen bestod av ett fokus på endast betyg och att bedömning är något som 

resulterar i ett betyg. Betyg blir således helheten av bedömningen. I många av samtalen var 

eleverna på väg att börja tala om återkoppling, som då är en del av helheten, men kom inte hela 

vägen fram. För många smälter bedömningens delar ihop till en enda helhet. Efter att ha berört 

temat betyg en större del av samtalen skiftades fokuset sakta men säkert över till återkoppling. 

Utifrån elevernas formulerade erfarenheter är det två huvudsakliga faktorer som utkristalliseras 

och som visar på vilka olika typer av återkoppling eleverna kan få. Den första faktorn kan 

kopplas ihop med vilken typ av uppgift det är. Om det är ett prov med frågor som har fasta 

svarsalternativ och inte handlar om att formulera egna svar och tankar får eleverna oftast bara 

rätt eller fel och varje rätt kan ibland tillskrivas en poängsumma som sammanställs i slutet. 

Denna resultatsumma blir ett substitut för betyg. 

Hampus: Det stod hur många, det stod max antal poäng och så skrev dom hur många, och så 

stod det inskrivet hur mycket vi fick av det. 

Julia: Oftast är det rätt eller fel men ibland förekommer det på vissa frågor att ’det här hade du 

kunnat göra bättre eller utveckla’. 

Handlar uppgiften istället om att formulera egna svar brukar eleverna få tillbaks någon typ av 

feedback. Det är inte helt självklart vilken typ av uppgift Julia talar om men det verkar handla 

om två olika typer av prov eller en uppgifter där det finns fasta svar eller att eleverna får själva 

formulera svaret och kan ge olika nivåer av nyans på svaren. Vid de tillfällen eleverna själva 

får formulera sina svar kan de få mer utvecklad återkoppling eller bara ett rätt eller fel. 

Tim: Det är som bara ’bra skrivet, punkt, men tänk på att’. Men det är inte så ofta man som känt, 

personligt, asså så här att, utan då står det .. men så här på engelska glosförhör . när man var 

mindre då var det typ good, very good och så här sådana saker. Alltså att det är inte som såhär 

att som så personligt (ohörbart) inte heller att ’åh va intressant att du skrev just den där grejen’, 

det händer någon gång och det känns som mycket bättre typ. Det kommer man ihåg som mer på 

annat sätt. 

Den feedback som Tim talar om lyfter oftast vad som var bra och kan ibland beröra 

utvecklingsområden. Är det en skrivuppgift verkar återkopplingen handla om skrivtekniska 
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saker såsom versaler eller styckesindelning. Om det är ett glosförhör får eleverna rätt eller fel 

och sedan summeras det till betygsskalor som, i samtalen, framstår som påhittade – ”good” och 

”very good”. Enligt Tim är det ett exempel på en återkoppling som saknar den personliga 

aspekten och som är svårare att komma ihåg. Att komma ihåg återkopplingen blir en avgörande 

faktor för ifall eleven använder sig utav återkopplingen. Personlig återkoppling tolkas här som 

något positivt. Det Tim verkar mena med ”personligt” är att återkopplingen har en direkt 

koppling till eleven som person, alltså jaget, vilket är motsatsen till det som oftast händer, att 

återkopplingen handlar mer om generella saker som lika gärna hade kunnat gälla för något annat 

ämne. Om återkopplingen är allt för generell kan det resultera i att den blir svårare att ta till sig. 

När det gäller skrivuppgifter såsom uppsatser förekommer det att eleverna får en kommentar 

som kan handla om att texten skulle kunna utvecklas och vissa ord kan vara överstrukna för att 

påvisa vart det är felstavat. Däremot tycker Julia att mängden information i återkopplingarna är 

för liten. Detta resulterar i att det känns som om att det är svårt att utvecklas inom vissa ämnen. 

Julia: Oftast är det rätt eller fel men ibland förekommer på vissa frågor att ’det här hade du 

kunnat göra bättre eller utveckla’. Om jag har fel vill jag veta varför jag hade fel. Ibland har jag 

fått lite feedback så här ’du hade kunnat göra det här bättre’ eller att det är struket under nån sån 

här felstavning. Men på grund av att jag har blivit bättre på det så har jag inga felstavningar och 

får jag bara ’bra jobbat’. Alltså det är ju bra att det är bra jobbat men jag vill ju veta hur jag kan 

ta en ytterligare nivå. För man vill hela tiden utvecklas. Om man sitter fast då blir man också 

omotiverad även om du är bra på ämnet. Det är som att jag har kommit till sista nivån och sen 

är det inget mer. Man bara, ’jaha’. 

Förutom att mängden information är liten upplever Julia att återkopplingen hon får inte ger 

några konkreta svar på hur hon kan göra nästa gång för att utvecklas. Denna typ av återkoppling 

kan komma att påverka en negativt även fast man själv upplever att det har skett en utveckling. 

Om informationen bara handlar om att uppgiften är ”bra” finns det inget som säger vad nästa 

steg är. Det finns ingen anledning till att göra något mer eftersom det redan är bra och att det 

känns som om att man ”har kommit till sista nivån”.  

Hampus: Ja men det är väl typ så här det kan va bra spel, efter, säger dom kanske efter ensemble 

eller så kan dom säga att, kanske ta tag i en och säga  … du gjorde bra på den där delen, jag vet 

inte. Nått sånt där det kan ju bero på hur bra man gör det [skratt]. Det är ju det man gör bra och 

det man gör dåligt oftast och det man skulle kunna göra bättre, tips på hur man skulle kunna 

utvecklas. Tips, det är ju ofta, hur man utvecklas. Tips till nästa gång man gör det. Att ”tänk på 

nästa gång skriver text kan du tänka på att skriva mer om”, ja fattar du? Jag får det i alla fall. 

Alla saker kan man göra bättre, så är det ju. Det är ju som med musik, man kan alltid göra nått 

bättre. 
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Hampus och Julias berättelser skiljer sig ifrån varandra. Den största skillnaden är att Hampus 

upplever att han får reda på vad han kan tänka på till nästa gång. Mycket beror på hur bra det 

har gått. Hampus upplever att han får reda på det som var bra, det som var mindre bra men 

också tips inför nästa gång. Hampus inställning till återkoppling skiljer sig ifrån de andra elever 

som deltog i samtalen. Han är inte lika brydd om vad det står i återkopplingen eller vilket betyg 

han får eftersom det viktigaste är musiken. Fridas berättelse skiljer sig också ifrån de andra 

elevernas. Hon berättar att återkopplingen som hon har fått tillbaka har varit ganska utvecklad 

och berört fler aspekter än bara rättstavningar. 

Frida: Det var en skriftlig bedömning där det stod vad man hade gjort bra, vad man hade gjort  

dåligt, vad man ska tänka på nästa gång och så där. Det kunde stå så här ”ja du har skrivet 

väldigt, en väldigt formell text som har bra … ord. Men nästa gång kan du tänka på att ha lite 

mer känsla och tänka lite mer nytt” kunde det ha stått till exempel. 

Frida och Hampus delar erfarenheter när det gäller vilken typ av information som kan finnas i 

en återkoppling. Den största skillnaden i varför återkopplingen skiljer sig ifrån de andra 

elevernas är för att Frida själv ber läraren ge feedback under lektionerna. 

Frida: Alltså vissa uppgifter var det, så här okej det här behöver jag veta. Så om vi skulle ha till 

exempel svenska var jag jätte passionerad över, jag älskar svenska så frågade jag ofta om vi 

skulle ha en novell eller en uppgift ’ah men ser det här bra ut? Vad ska jag tänka på?’ och då 

kunde dom ge feedback men annars kom aldrig läraren och sa vad man skulle tänka på. Så man 

måste som fråga efter det själv.  

Hon upplever själv att det är svårt att få återkoppling av läraren om eleverna inte själva ber om 

det. Desto svårare är det att få återkopplingen under lektionen. Det finns en stor variation mellan 

lärarna hur det väljer att göra men oftast är det att eleverna får en kort kommentar. Eleverna 

spekulerar i att det finns för lite tid för läraren att hinna ge mer kvalitativ och mer djupgående 

återkoppling.  

Julia: Men det är ju som man hinner som inte få hjälpen för att alla behöver hjälp, jag upplever 

det så. Det blir som ingen ide. Man får lösa det själv. 

Eleverna får ”själva lösa” vad de måste utveckla vid de tillfällen läraren inte ”hinner” ge någon 

återkoppling då alla elever ”behöver hjälp”. En faktor, enligt eleven, till varför det är svårt att 

få tid med läraren är klassens storlek. De gemensamma ämnena läser musikeleverna med 

danseleverna. Under musiklektionerna är det lättare för lärare att bemöta eleverna en och en 

eftersom de oftast är indelade i grupper och därför inte är fler än 10 elever i varje grupp.  
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I början av detta kapitel nämndes det att två faktorer utkristalliserades under samtalen som 

huvudsakligen påverkar vilken typ av återkoppling eleverna får. Den första faktorn som lyftes 

vad vilken typ av uppgift eleverna får. Även om antalet elever i klassen också är en faktor är 

det inte en av de huvudsakliga faktorer som påverkar. Den andra faktorn är vilken lärare som 

undervisar.  

Tim: Ah, och sen är det jäkligt oklart asså. Det är väldigt oklart vad det är man bedöms på i 

musikämnena och i alla fall i … ensemble är det jätte oklart för då kan dom säga en sak ”Man 

ska spela så mycket som möjligt” sen finns det exempel på folk som bara kan göra en sak men 

är jävligt bra på det men får skitbra betyg men asså är kass på allt annat, men andra personen 

som testar allting och är med på allt kan få två betyg snäpp sämre än den här personen så är som 

att. Sen också att vi har två ensemble, eller vi har ju totalt tre ensemble lärare och ehm. Vi har.. 

ja, det finns ju tre stycken och alla bedömer förmodligen på olika sätt. 

Alla lärare bedömer olika och förhåller sig till bedömning olika. Enligt eleverna är det 

problematiskt då variationen kan leda till förvirring. Den största skillnaden mellan lärare som 

eleverna upplever är om de undervisar i något av de gemensammaämnena eller i musikämnena. 

Musikämnet är också präglat av olika bedömningskulturer. De moment som är mer 

spelpraktiskt lagda, till exempel ensemble, upplevs mer som att ha ett större fokus på den 

konstnärliga utvecklingen medans ämnen såsom musikteori är mer besläktade med de 

gemensammaämnena.  

Julia: asså det [Musikteori] är väldigt specifikt för det är väldigt likt, asså det är väldigt lik matte. 

Det här med att, och ja men engelska å alla såna här vanliga ämnen .. att det ska vara .. man ska 

kunna vissa saker.  

Gehörs- och musiklära är ett ämne som ofta likställs med engelska, svenska eller matte när 

eleverna talar. En anledning till denna liknelse är för att lektionerna och bedömningarna ser 

liknande ut. Under lektionen studerar eleverna något teoretiskt område som sedan bedöms 

genom skriftliga prov. 

4.3 Från återkoppling till utveckling 

Att eleverna väljer att tala om betyg i början av samtalen härleddes till en början ur deras 

tidigare erfarenheter. Genom sin tid i skolan har eleverna ställt in sig på betyg och insett hur 

viktiga de är. Längre in i samtalen framkommer det att eleverna ganska nyligt haft betygssamtal, 

eller omdömessamtal som några elever valt att kalla det, med sina lärare. Dessa betygsamtal 

beskrivs av eleverna som om att de blir bedömda på efterhand. Den bedömning som görs är en 

sammanställning av elevernas prestationer genom året och denna sammanställning resulterar i 
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ett betyg. Men det är inte ett betyg som liknar de vanliga betygen. Det är snarare en inblick i 

vilken nivå de ligger på för tillfället. Genom att eleverna själva presenterar för läraren vilka mål 

eleven har möter läraren eleven genom att berätta ungefär hur eleven ligger till jämfört med de 

egna formulerade målen. Betygssamtalen beskrivs väldigt diffust och det är svårt att få en 

uppfattning om vad tanken egentligen är. Eleverna ska inte få några betyg innan kursen är slut 

samtidigt som de har samtal om vilken betygsnivå de ligger på utan att få veta vilket betyg. 

Utöver att eleven och läraren diskuterar och samtalar kring vilka mål eleverna har uppnått får 

de även veta vad de har gjort bra och det kan även förekomma att läraren påpekar vilka 

kunskaper eller färdigheter eleven kan utveckla inför framtiden. 

Julia: Men vi har ju som omdömessamtal då säger dom ju bara ”det går bra, du är bra på muntligt 

bla bla bla”. Dom säger aldrig ”du måste jobba bättre på just det här området för att kunna nå 

de här betyget”. 

Det finns inget riktigt att hämta i samtalen som skulle kunna hjälpa eleven vidare i sin 

kunskapsutveckling. Julia upplever samtalen som onödiga eftersom de oftast bara sammanfattar 

vad hon är bra på. Det presenteras inga möjliga uppgifter som skulle kunna hjälpa eleven vidare 

i sin utveckling. När det gäller att arbeta mot högre betyg tycker eleverna att man borde få veta 

i förväg vad som krävs för att uppnå de olika betygsstegen. Däremot är det mer vanligt att sådan 

information förmedlas till eleverna efter att en uppgift är gjord. Eleverna upplever det 

frustrerande eftersom de inte får någon chans att använda sig av informationen eftersom den är 

bunden till uppgiften som redan är gjord och betygssatt.  

Liam: I naturkunskap skrev vi nyligen ett prov om hur det blir för salt i östersjön så därför kan 

inte vissa fiskar leva där längre. Om man tänker steget längre än att ”den här fisken kan inte 

leva där” typ att ”då kanske det blir svårt att jobba med att fiska där, vilket i sin tur inte kan skatt 

i ja men, hela samhället” typ tänka mer nyanserat mer så där. En annan sak är skriva mera, fast 

bara det inte blir ordbajs. Men man kan inte ha så här jätte, det blir inte jätte specifika så här, 

utan det är mer. Om man skulle tänka på hur samhället blir fick vi veta efteråt när vi gick igenom. 

Vilket jag hellre hade fått veta ”ja en viktigt del är att kunna bla bla”, tänka längre och så där. 

Då hade jag som kunnat skriva det på provet. 

Enligt några av eleverna är det en annan inställning i musikämnena när det handlar om att 

utvecklas mot nästa nivå. Hittills under samtalen har eleverna målat upp lärandekontexterna 

som att de får en uppgift som är kopplat till ett moment ur kursplanen som de genomför och 

sedan får någon typ av bedömning på. Dessa kontexter gäller de gemensammaämnena. När 

samtalet skiftar fokus till musikämnena uppstår en kontrast. Musikämnet upplevs ha, som 

tidigare nämnts, olika bedömningskulturer. Spelpraktiska moment upplevs jobba med det 
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konstnärliga och därför antar bedömningen en mer kvalitativ återkopplingsform som är riktad 

mot individens personliga utveckling. De ämnen som är mer teoretiskt tunga, till exempel 

musikteori, jämställs istället med de gemensammaämnena. 

Frida: Man får liksom en riktlinje från vissa lärare. för det första hade vi inte betygssnack med 

alla lärare utan vi hade det med fyra och så sen dom som jag faktiskt hade med så var det två 

som gav mig tips. En sa bara fortsätt som du gör nu men sa inget om hur jag skulle kunna 

utvecklas eller nånting det beror helt på vilken lärare. Fick inte veta nånting nytt. 

Frida upplever att det inte finns att hämta något i betygssamtalen som kan hjälpa henne att 

komma till nästa nivå. Två av de fyra lärare gav konkreta tips på vad hon kan arbeta med till 

nästa gång medans de två andra tyckte att hon var på god väg och kunde fortsätta likadant. 

Problemet för eleverna är att de inte alltid vet vad det är som de har gjort bra. Mycket av det 

eleverna talar om handlar om att information som återkopplingen innehåller är oftast kort och 

inte särskilt innehållsrik och att de sker för sällan vilket resulterar i att eleverna åsidosätter 

återkopplingen. Den återkoppling eleverna talar om har oftast en stark koppling till uppgiften 

som arbetas med. Efter att uppgiften är gjord är det svårt för eleverna att omsätta återkopplingen 

i ett annat moment eller uppgift då den har en för stark koppling till den föregående enskilda 

uppgiften. Däremot visar det sig finnas tillfällen då återkopplingen blir för ofta och innehåller 

för mycket information. Individuella musiklektioner är bra men också problematiska upplever 

eleverna. Det positiva med att ha individuell undervisning är att läraren har tid att återkoppla 

till eleverna och fokuset är helt och hållet på deras utveckling. Eleverna har också oftast en och 

samma lärare på dessa lektioner vilket gör att bedömningarna som görs är konsekventa. Detta 

betyder att eleverna vet hur bedömningen går till, vad som bedöms och när det bedöms. Att 

vara enskild på lektionen är också samtidigt det som också blir ett problem. Återkopplingen 

kommer allt för ofta och blir mer av ett störande moment. 

Tim: I alla fall att man kan tro att man är skitdålig för att man får kommentarer för minsta lilla 

grej man gör men ändå fick ja.. alltså som i kursen vi hade nu, jag fick ändå A i kursen men 

ändå när vi spela, men jag kunde inte spela i mer än fem sekunder utan att få en kommentar om 

ett litet finger som var fel placerad när man spelade piano och då tror man att då är jag kan inte 

spela i mer än fem sekunder. Jag får höra från andra sångare alltså det är samma grej. Dom kan 

knappt sjung nånting utan att dom får en kommentar och så det är nånting jag har lärt mig nu, 

alltså när jag väl fick betyget det var som då jag fattade, ja .. det är ju för att man ska utvecklas 

så gott som möjligt. 

Tim är en av de elever som upplever att återkopplingen på de individuella lektionerna kan ske 

i för korta intervaller vilket gör att man inte riktigt hinner reflektera över återkopplingen. Det 



43 
 

behövs en viss tid för procesera informationen, vilket gärna görs utanför lektionerna. Till en 

början var det frustrerande att hela tiden bli bedömd och att allting kommenterades. Efter ett 

tag blev det tydligare att allt som sades syftade till hjälpa eleven utveckla så långt som möjligt. 

Det fungerar på liknande vis på elevens träning men det som skiljer träningen på fritiden mot 

skolan är att eleven har fått det tydligt förklarat i början varför tränarna kommenterar allting på 

en detaljnivå. 

Tim: Då vet jag att … då har dom sagt det åt mig, alltså då sa tränaren innan att om du hade lyft 

så här första gången du kom in hit skulle vi jubla typ så att, dom tycker själva att dom är 

gnällspikar dom säger som att det är ju bara för att man ska bli så bra som möjligt. Men det fick 

man aldrig, det var ingen som sa det varken på sången eller på pianolektionen så då tror man ju 

automatiskt att man är kass. Så jag tror det är ganska lätt att lösa det problemet. Det ju som bara 

att säga typ att jag kommer ge kritik, alltså så här minsta lilla grej, men det är för att du ska bli 

så bra som möjligt. 

Genom att förklara tydligt vad som bedöms och varför det bedöms tror eleven det kan komma 

att påverka en mindre negativt. ”Eftersom då förstår man att det inte handlar om att man är dålig 

på något” utan för att läraren vill se eleven utvecklas. All återkoppling bör ske i lagom mängd 

och frekvens. Det måste också finnas tillfälle att sätta sig ner i lugn och ro efter lektionen för 

att tänka igenom all feedback för att kunna använda sig av den. Det är lätt hänt under lektionen 

om man får mycket feedback att det sätter stopp för lärandet eftersom eleverna utöver själva 

spelandet också måste tänka på allt som läraren påpekat. 

4.4 Språkliga bedömningsbarriärer 

Utöver tid och mängd är språket en ytterligare faktor som gör att eleverna väljer att inte använda 

sig utav återkopplingen. Skolan är en intressant miljö där många olika språkkulturer florerar. 

Eleverna har etablerat en praxis för att kommunicera med varandra och anpassar sitt språkbruk 

när det samtalar med lärare. I många av elevernas berättelser framstår språket som ett hinder. 

Oftast förkastar eleverna återkopplingen eftersom att de inte har förstått vissa specifika ord. 

Nyanserat eller välunderbyggt är exempel på ord eleverna lyfter som svårförstådda. Det språk 

lärarna använder sig utav för att kommunicera bedömningar har en stark koppling till 

läroplanens formuleringar. Problemet är att eleverna upplever att läroplanen är svårformulerad 

och behövs konkretiseras med tydliga exempel för att det ska vara lättare att förstå dem. 

Hampus: Alltså förr, i alla fall i 9an då hade vi, fick vi alltid i NO i alla fall. Då fick alltid sådana 

papper som det stod så här för E behövs, du ska kunna alla växter bla bla för C och sådär. Och 

då mot A där, då var det sådana frågor och det fattade man fan inte vad det betyder. 
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Det Hampus talar om är att på de lägre betygsnivåerna förekom det oftare att kunskapsmålen 

var omformulerade. Desto högre kunskapsmål desto mer var formuleringarna likt det som stod 

i läroplanen. Eleverna delar olika erfarenheter gällande hur lärare har arbetat med att förmedla 

kunskapsmålen. Det skiljer sig också mellan ämnen och lärare hur kunskapsmålen formuleras. 

Vissa lärare tar det i början av kursen och går igenom allting med eleverna. 

Tim: Inför varje ny kurs så går man ju igenom det där i detalj en hel lektion det är gans.. det är 

riktigt tröttsamt typ asså, jag tror faktiskt att det är väldigt få som egentligen lyssnar så mycket 

på det för det är så mycket, för då ska man läsa .. eh, varje egenskap som bedöms på a nivå, c 

nivå å eh nä, e nivå c nivå a nivå  och varje lilla grej alltså det blir ju skit mycket. Man tappar 

som fokus efter ett tag. 

Eleven tycker att det är svårt att ta in det som står i kurs- och läroplanen eftersom det blir för 

mycket på en gång. Andra lärare gör uppgiftsspecifika matriser som syftar till att försöka 

konkretisera för eleverna vad det bör tänka på för att uppnå de olika betygen. 

Frida: Ja, det tror jag att man har fått. Det skulle, jo man fick alltid instuderingsfrågor eller det 

här är ett exempel på e frågor, det här är ett exempel på c frågor, det här är exempel på a frågor. 

Så det fick man.  

I Fridas fall har lärarna omvandlat och konkretiserat kunskapsmålens kvalitetsord för att det ska 

vara lättare för eleverna att förstå. Det som skiljer mellan Fridas och Hampus erfarenheter är 

att i Fridas fall har lärarna valt att presentera tydliga exempelfrågor för varje betygsnivå. Om 

inte kunskapsmålen är formulerade eller förklarade på ett sådant sätt att eleverna förstår dem 

riskerar eleverna att inte vet vad det är i uppgiften som fokuset ligger på, vilket är något som 

efterfrågas av eleverna. Eleverna vill få bra betyg och därför vill de veta vad de ska göra för att 

uppnå ett så högt betyg som möjligt. 

Julia: asså det är typ jätte olika utifrån olika lärare. För jag har typ naturkunskap där har hon 

varit väldigt noga med att gå igenom eeh ja men kunskapskraven oså vad som kommer med på 

provet och vilka kunskaps krav de är som ja men är med och i svenskan på tal då vet jag att hon 

gått igenom och highlightat att dom här kunskapskraven har du uppfyllt och så. men ehh sen 

finns det dom när man gör en massa uppgifter men man vet inte vad man ska fokusera på och 

instruktioner är väldigt… ja gör det här men vet inte vad man ska fokusera på och man vet inte 

vad vilken.. asså effekt av betyget så det är väldigt olika. 
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5.  Diskussion 

 

I detta kapitel kommer inledningsvis metodvalen och valet av teoretiskansats diskuteras och 

problematiseras. Vidare följt kommer studiens resultat diskuteras i förhållande med studiens 

syfte, forskningsfrågor och tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras implikationer för 

yrkesuppdraget samt förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

Val av metod har stor påverkan för vilket resultat som genereras. Därav blir det viktigt att 

utvärdera på vilket sätt val av metodologi och teoretiskansats har kommit att påverka resultatet 

vilket är syftet med detta avsnitt.  

5.1.1 Kvalitativa intervjuer 

Avsikten med den kvalitativa intervjun är att gå på djupet i den intervjuades upplevda och 

formulerade värld. Kvalitet är det begrepp som avslöjar att intresset ligger i vilka kvaliteter eller 

egenskaper en företeelse har. Genom att skapa kunskaper om dessa kvaliteter eller egenskaper 

så kan vi få en bättre förståelse för företeelsen (Bjerled et al, 2009). För att kunna gå in mer på 

djupet i informanternas formulerade värld var intervjuer ett självklart val för studiens design 

(Kvale, 1997). Innan studien genomfördes så reflekterade jag inte något vidare över om 

intervjuer är svåra att genomföra. Dels för att jag aldrig gjort några mer utförliga intervjuer som 

jag kunde relatera någon problematik till men också för att intervjuerna var strukturerade mer 

som ett samtal. Trost (2005) menar på att det är problematiskt att prata om intervjuer som samtal 

eftersom ett samtal förutsätter att alla involverade parter är på samma eller liknande nivå av 

kunnande gällande ämnet. I och med att jag besitter en större insikt i ämnet är det oundvikligt 

att samtalet ändå blir en intervju.  

Ett uppenbart problem med studiens design är att ingen pilotintervju genomfördes innan de 

riktigt intervjuerna. Det en pilotintervju hade bidragit med är att jag som intervjuare hade fått 

möjligheten att se hur samtalen utvecklas och påverkas av avsaknaden på struktur. Avsaknaden 

av struktur ses här inte som något negativt utan det som menas är att intervjun inte följde ett 

noggrant planerat schema med exakta frågor som skulle arbetas av en efter en. Innan 

genomförandet övervägde jag vilken intervjustruktur som skulle kunna passa studiens design. 
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Eftersom syftet var att ta del av elevers egna formuleringar och erfarenheter valdes därför en 

mer öppen struktur som kunde sträva efter att eleverna själva styrde samtalets riktning. För att 

inte hamna på sidospår som låg allt för långt ifrån studiens syfte formulerades ändå några 

generella teman som fungerade som ett ankare för samtalen. Efter genomförandet har jag hunnit 

reflektera kring utfallet av genomförandet. Det första problemet jag stötte på under intervjuerna 

var att jag upplevde att eleverna hade svårt att formulera sig om bedömning vilket är något som 

också kommer diskuteras mer ingående i resultatdiskussionen. Ibland när jag försökte klargöra 

med eleverna om jag förstått dem rätt upplevdes det som om att de svarade ja bara för att komma 

vidare i samtalet för att de själva inte skulle framstå som oförmögna till att formulera sig kring 

samtalsämnet. 

Att genomföra intervjuer kräver en god förståelse för samtalsämnet men kanske desto mer en 

god lyhördhet. Att snabbt kunna fånga upp vad informanterna säger och följa upp med frågor 

som tillåter informanterna att tydliggöra sina utsagor är en förmåga som behövs. Denna förmåga 

tränades under varje samtal och jag kunde själv känna en utveckling. Samtalen blev mer 

avslappnade och kunde flyta på bättre. Under mina samtal med eleverna var det stunder där jag 

totalt missade att följa upp med följdfrågor. Detta insåg jag först när jag transkriberade. Så 

många intressanta saker som hade kunnat få ett extra förtydligande som hade kunnat peka på 

nya aspekter. Det finns flera anledningar som kan ligga till grund till varför detta skedde. En 

anledning skulle kunna vara att jag i min nervositet glömde lyssna på informanten. En 

ytterligare anledning kan vara att jag upplevde i stunden att jag förstod eleven och inte behövde 

ett förtydligande. 

Intervjuerna var tänkta att genomföras på elevernas skola eftersom det är en miljö som de är 

bekanta med. Efter att fyra intervjuer hade genomförts och analyserats uppstod ett behov av att 

få in mer data. En sista informant uppsöktes och kom in i studien i ett ganska sent stadie. Därför 

skedde denna intervju på distans. De flesta av intervjuerna blev omkring 20-30 minuter långa. 

Men intervjun som genomfördes på distans blev betydlig mycket längre, omkring 50-60 

minuter, det vill säga dubbelt så lång. En anledning till detta kan vara för att det kändes mycket 

bekvämare för mig att genomföra intervjun bara genom att ha ljud och ingen bild. Det upplevdes 

också som om att det var bekvämare för eleven eftersom hen frågade i början ”Visst inte är det 

någon kamera som krävs?”. Eftersom vi båda kände oss mer bekväma med att bara kunna höra 

varandra var det lättare att låta tystnader uppstå samt att behovet från min sida att hela tiden 

bekräfta elevernas uttalande helt försvann. Vid de tillfällen där intervjuerna genomfördes på 

plats kände jag hela tiden ett behov att bemöta eleverna med jakande nickningar eller 
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bekräftande läten så som ”mm” och ”ja” vilket i sin tur kan ha resulterat i ett omedvetet 

bekräftande av elevernas utsagor.  

5.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutik valdes som teoretiskansats eftersom det kändes som rätt väg att gå för denna 

studie. Hermeneutiken gav mig möjligheten att skapa en förståelse utan att vara bunden inom 

några fasta teoretiska ramverk, vilket jag anser ha sina för- och nackdelar. Fördelarna är att jag 

som sagt inte var bunden till ett teoretiskt ramverk och kunde låta världen formuleras fritt 

utifrån min informanter. En av nackdelarna är att denna öppenhet presenterade för många 

möjliga vägar att gå vilket stundvis blev överväldigande. Många gånger har jag funderat över 

om en tidigare slutsats som avfärdats fortfarande spökat i mitt huvud som i sin tur påverkat 

analysen omedvetet. Ödmans (2007) tankar om att peka på istället för att påpeka har varit 

rådande genom hela arbetsprocessen. Syftet var att visa på hur några olika elevers talade 

erfarenheter och förståelse kan ge uttryck för skolans bedömningspraktik. En stor farhåga har 

varit att generalisera elevernas livsvärld och därmed påpekat en given sanning. En ytterligare 

ängslan har varit att jag genom mina fördomar gått in i arbetsprocessen med en deduktiv 

inställning. När vi talar om människors unika existenser är generaliserbarhet ett begrepp som 

blir betydelselöst. Vad kan vi, utifrån en människas talade erfarenheter, säga om hur något ter 

sig på ett generellt plan? Absolut ingenting. Det kan säkerligen vara så att två eller fler individer 

anser sig själva falla under en och samma beskrivning. Däremot så vill återigen lyfta Gadamer 

(1997) som menar på att det snarare handlar om vi måste förstå sakerna som sina egna ting och 

inte låta det enskilda bli det allmänna. Detta lyfter således nästa fråga; För vem är denna text 

och dessa tolkningar? Det inledningen ger uttryck för är att studien är sprungen ur min 

personliga rädsla för bedömning. Samtidigt så vill jag genom texten uppmana läsare till att visa 

på möjliga livsvärldar som är möjliga att bebo. Texten syfte blir således en källa till insikt 

(Gadamer, 1997). För att detta ska kunna ske måste texten gälla för oss. När texten väl gäller 

oss kan vi ställa frågor som möjliggör en sammansmältning, dessa frågor är då äkta frågor. Det 

Gadamer (1997) också menar på är att vi bör fokusera oss på texter som gäller oss eftersom det 

är dessa texter som ger oss nya insikter. 

Att sitta ner och precisera min förförståelse gav mig nya insikter till varför jag tolkar något som 

något. Det blir väldigt tydligt för mig själv varför jag reagerar på vissa saker i min analys när 

förförståelsen finns preciserad. Detta gav mig också möjligheten att försöka komma bortom 

mig själv och se fenomenet ur den andres livsvärld. Det handlar egentligen inte om att komma 



48 
 

bortom mig själv eftersom det enligt Gadamer (1997) inte är möjligt. Det som snarare händer 

att mina fördomar justeras så att det överensstämmer med texten. Detta betyder att genom hela 

arbetet har jag justerat mina fördomar vilket har resulterat i att min förståelse har sammansmält 

med textens och likaså har textens mening i tolkningen justerats. Att skapa en förståelse med 

något kan då liknas med att bli enig. Denna enighet har däremot inte endast uppstått genom en 

justering av mina fördomar. Stundvis har min förförståelse överensstämt med elevernas 

livsvärld. Detta är något som också är av vikt att diskutera då är fullt möjligt att 

tolkningsprocessen påverkats tack vare denna överenstämmelse. Däremot är det en i mindre 

utsträckning eftersom den strukturerade analysen, som fick sin redogörelse i metodkapitlet, har 

varit rådande för att försöka utesluta tolkningar som endast är lösryckta gissningar.   

Den dialogiska analysprocess som kom naturligt genom användandet av hermeneutik gav mig 

också en inblick i hur de olika delarna samverkar i sin helhet. Genom att se en del som en egen 

helhet bestående av sina egna delar kunde jag se mindre fragment som en egen värld där olika 

aspekter samspelar. Efter att en typ av förståelse för delen upprättats har den kunnat återfå sin 

plats i helheten. Då kunde jag se och förstå helheten på ett nytt sätt. 

5.1.3 Informanterna 

I resultatdelen i denna uppsats presenterades det att eleverna är förvirrade och frustrerade kring 

hur deras gymnasieskola valt att arbeta med bedömning. Alla former av delbetyg eller betyg på 

uppgifter har försökts elimineras helt. Det som verkar vara tanken är att ge eleverna en bättre 

chans att fokusera på sitt lärande än på betygen. På grund av detta upplever jag att eleverna går 

in i samtalen med en agenda. Med agenda menas att de har ett bakomliggande syfte med sitt 

deltagande som jag har tolkat som att de vill ventilera sina frustrationer kring bedömning på 

gymnasiet och kanske också i hopp om att någon ska lyssna på dem. Detta behöver inte vara 

sanningen men det är så jag har upplevt det på grund av att de elever som deltog i studien var 

de första som tackade ja till att delta och framstod som uppriktigt intresserade. Eftersom att jag 

upplevde att eleverna ställde sig kritiskt till bedömning har jag insett att jag också påverkats av 

det. Många gånger har jag varit tvungen att ta ett kliv åt sidan när jag tolkat datan eftersom jag 

har insett att elevernas sätt att prata om bedömning färgat mina tolkningar. 

Jag har en koppling till informanterna sedan innan. Först och främst upplevde jag att 

intervjumiljön blev mer säker på grund av detta och eleverna kunde tala fritt utifrån deras 

erfarenheter. Detta är också något som kan ha kommit att få negativa inverkningar på 
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datainsamlingen. Många gånger upplevdes det att eleverna inte ansträngde sig i sina förkla-

ringar eftersom de verkade anta att jag förstod dem. För min egna del drog jag många snabba 

och förhastade slutsatser om deras förståelsehorisont på grund av att jag upplevde att jag kände 

dem väl nog sedan innan. Detta var såklart inte ett medvetet val utan är något jag reflekterat 

kring i efterhand som kan vara en bidragande faktor till varför resultatet ser ut som det gör.  

5.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer jag diskutera resultatet mot studiens syfte, forskningsfrågor och tidigare 

forskning. Jag kommer fortsätta tolka mina tolkningar för att se varför resultatet ser ut som det 

gör och för att se om det är möjligt att se resultatet på något annat sätt än de som framställts i 

resultatkapitlet. Jag kommer att ta ut svängarna i argumenten för att komma åt olika perspektiv. 

Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för bedömning på gymnasiet genom att ta 

del av och belysa musikelevers olika erfarenheter och upplevelser av bedömning. Anledningen 

bakom varför syftet formulerades utifrån ett elevperspektiv var för att jag anser att vi kan få ett 

nytt perspektiv på skolan genom att samtala med eleverna men också för att elevperspektivet är 

något som inte är lika väl utforskat som andra perspektiv är. 

Det som har visat sig genom studien är att det finns många likheter mellan elevernas 

erfarenheter och upplevelser av bedömning i skolan och att dessa erfarenheter påverkar 

elevernas förståelse utav bedömning. Den mest troliga anledningen är att alla elever i denna 

studie går på samma skola. Detta i sig betyder inte att alla elever har erfarit bedömning på ett 

liknande sätt eftersom de har individuella lärare och upplever och förstår bedömning utifrån sig 

själva. Eleverna delar också många erfarenheter från högstadiet. En anledning, likt den förra, 

är att de flesta av eleverna har gått på samma högstadieskola och haft samma lärare. Däremot 

så delar de elever som gått på samma skola erfarenheter med den elev som gått högstadiet i en 

annan kommun. Detta kan antyda att vilken skola eleverna gått på inte är en avgörande faktor 

för mitt resultat men trots detta handlar det endast om en elev. På grund av att jag inte har kunnat 

se att vilken skola eleverna har gått på har någon avgörande betydelse för hur de förstår 

bedömning så framstår det som högst möjligt att högstadieskolorna delar samma bedömnings-

kultur. Alltså att högstadiet har ett rådande arbetssätt eller förhållningssätt när det kommer till 

bedömning, och de erfarenheter eleverna delat med sig utav beskriver detta arbetssätt. Detta 

utesluter inte att erfarenheterna eleverna bär med sig högstadiet är påverkande faktor, tvärt om. 

Detta är endast en tolkning som kan göras utifrån resultatet. Allt resultat är bunden i kontexten 

av denna studie. Genom att byta ut deltagare så kommer resultatet förändras. Denna lokala 
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kontext blir därför bara en av de öar av begriplighet i oceanerna av obegripligheter som omger 

oss (Ödman, 2007). 

5.2.1 Summativ och formativ bedömning i skolan 

Det som konstaterades i bakgrundskapitlet är att läraren har i uppdrag att skapa förutsättningar 

för att stödja elevens lärande (Gyllander Torkildsen, 2016; Grönlund, 2017; Skolverket, 2011a). 

Det krav som har ställts på skolan genom rådande styrdokument är att varje elev måste uppnå 

de kunskapskrav som minst behövs uppnå. Lärandet tar däremot inte stopp där utan eleven ska 

också få chans att utvecklas så långt som möjligt. Bedömning är ett verktyg läraren har för att 

kontrollera och främja lärande. Kontrollera menas inte här som att begränsa utan istället menas 

det att läraren kan se huruvida eleven uppfyllt kraven. De två begrepp som används för att skilja 

på bedömningens syfte är summativ och formativ (Scriven, 1967).  

Eleverna som deltog i studien kopplade samman betyg och bedömning. Betygens funktion är 

inte att utveckla kunskaper utan finns till för att berätta hur pass bra eleven är. Eleverna antyder 

att bedömningar som görs främst är summativa, både i högstadiet och på gymnasiet. Däremot 

är bedömningens summativa natur mer tydlig i högstadiet. Betyg som bedömning är något som 

jag har kommit att kalla för synliga bedömningar. Synlig bedömning är en term som har hämtat 

inspiration ifrån Torkildsen & Erickson (2016) och Sivenbring (2016) avhandlingar. Deras 

konstaterande är att när elever samtalar om bedömning så talar de om betyg vilket är det som 

mina informanter huvudsakligen talar om. Betyg är en synlig bedömning, det vill säga en 

bedömning av något slag har gjorts. I resultatdelen lyfte jag även en annan term, ”Tydligt 

synliga bedömningar”. Det jag ville visa på var att eleverna har en förståelse för att 

bedömningar är något som utförs i skolan. Däremot så är det inte alltid tydligt vad det är som 

har bedömts. Tydlig menas här då att den är fullständigt uppenbart att något har bedömts och 

eleverna vet också vad det är som har bedömts. Ett exempel på en tydligt synlig bedömning kan 

vara ett prov. Bedömningen är synlig eftersom prov är något eleverna vet bedöms. Tydligheten 

ligger i att eleverna vet att det är prestationen på provet som bedöms och i vissa fall vet eleverna 

också vilka förmågor som provet tjänar till att mäta. Ett motsatt exempel skulle kunna vara en 

ensemble lektion, som är ett exempel som eleverna lyfter. Bedömningen är synlig, för vissa 

elever, eftersom lärare utför bedömningar hela tiden. Däremot så vet inte eleverna vad det är 

läraren bedömer. Är det närvaron på lektionen? Är det nivån av musikalitet? Därav blir 

bedömning synlig men inte tydlig. 
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Väldigt få av de kontexter eleverna ha beskrivit verkar syfta till att främja eller utveckla 

kunskaper. Det finns en antydan om att förhoppningen är att bedömning på något sätt ska 

resultera i en utveckling. William & Thompson (2007) menar däremot att det måste finnas  

kontexter som främjar lärandet. Om bedömningen ska räknas som formativ, vilket är den typ 

av bedömning som syftar till att utveckla och främja lärande, måste läraren skapa rätt 

förutsättningar för eleven. Det räcker inte med att säga till eleven att göra något bättre och 

överlämna ansvaret till eleven. Lärarens del av den formativa bedömningen slutar inte vid 

förmedlandet av bedömningen. Utifrån William & Thompsons kriterium så är det svårt att hitta 

bedömningar som är formativa i elevernas berättelser. Tidigare i metoddiskussionen argu-

menterade jag för att eleverna har ett kritiskt ställningstagande till betyg. Detta kan vara en av 

anledningarna till varför resultatet ser ut som det gör. Jag har också spekulerat kring att eleverna 

inte har fått möjlighet att tidigare reflektera över bedömningar vilket också kan vara en 

anledning till att jag nått fram till det resultat som finns presenterat. I Ferm Thorgensen och 

Zandéns (2014) artikel lyfts ett annat intressant perspektiv. Lärarna som de intervjuade anser 

att det är på grund av att tydligheten i kunskapskraven som gör att eleverna lättare fokuserar på 

betygen. Detta är inte något jag kunnat se in min analys. Ingen av eleverna påtalade att 

kunskapskravens formuleringar var tydliga utan snarare tvärt om. Ingen av eleverna som deltog 

i min studie verkade heller ha läst igenom kunskapskraven förutom när de gått igenom dem 

med lärare vilket också kan vara en av anledningarna till att det var svårt att samtala om 

bedömning för eleverna. Utifrån de deltagande eleverna är bedömning är något som bara görs, 

den står frikopplad från kunskapskraven. Bedömning görs på separata uppgifter eller i efterhand 

då allt resultat sammanställs. 

Högstadiet är inte första gången eleverna kommit i kontakt med bedömning men det eleverna 

berättar är att under högstadiet blir det extra tydligt hur viktigt det är med betyg. För eleverna 

blir betygen inte bara ett kvitto på att de uppnått kunskapsmålen utan också en försäkran om att 

de kan studera vidare. Betyg är ett av de urvalsinstrument som används vid ansökan som studier 

vid en gymnasieskola och beroende på vilken typ av utbildning eleverna söker sig till krävs 

olika mycket meritpoäng. Enlig Sivenbring, 2016 kan betyg vara ett incitament för eleverna att 

studera. Detta är inget som eleverna i denna studie talar om istället lyfter de negativa 

konsekvenser för lärande kopplat till betyg. Black et al. (2004) menar på att om betygen plockas 

bort främjas lärandet eftersom att fokuset flyttas från betyg till lärande. Däremot så visar det 

sig att detta inte stämmer för denna lokala kontext. Trots att betyg som återkoppling inte 



52 
 

förekommer i en större utsträckning så visar det sig att eleverna påverkas mer negativt av det 

eftersom de redan är inställda på att få betyg. 

En av de fem elever som deltog i denna studie hade reflekterat över bedömning i en större 

utsträckning. Det som visade sig var att bedömningar gjorda utanför skolans ramar var lättare 

att förstå och reflektera över. Enligt eleven så är det på grund av hens egna intresse för 

aktiviteten som skedde utanför skolan. Eleven visade också på två olika förhållningssätt till 

lärande och utveckling. I skolan så upplever eleven sig tvingad till att lära sig på grund av de 

yttre kraven som ställs. Ett exempel på yttre krav kan vara en extern viljekraft att fortsätta sina 

studier – skola, föräldrar. Att studera vidare blir ett måste eftersom det upplevs som en 

självklarhet att gå på gymnasiet och för att kunna studera på gymnasiet finns vissa betygskrav. 

Talar vi istället om fritidsintressen så tolkar jag elevens formuleringar som ett inre krav. En 

vilja att bli bättre på det man tycker om. Här finns det inga måsten som kommer utifrån utan 

bara den interna viljekraften att vela bli så bra som möjligt. En anledning till detta kan vara för 

att fritidsaktiviteten blir roligare desto bättre man är på den eller så kanske den till och med kan 

öka ens sociala status. I de fall där bedömningar skett inom ramen för aktiviteter där den inre 

viljekraften varit rådande har bedömningar varit lättare att förstå eftersom informanten behövt 

reflektera mer kring sin egna utveckling. Fritidsaktivitet är inte heller styrd av andra måsten, 

som betygskrav. Det valfritt deltagande, informanten styr över sitt deltagande och lägger själv 

nivån för sin utveckling. 

5.2.2 Återkoppling 

Återkoppling, eller feedback, är den kommunikation som sker mellan lärare och elev och berör 

elevens utveckling vilket för studien kanske är den viktigaste aspekten eftersom det är i detta 

sammanhang eleverna blir mer aktivt delaktiga i bedömningen. Det är genom återkopplingen 

eleven får veta vart hen är på väg, hur det har gått och förhoppningsvis vad nästa steg är, vilket 

enligt Hattie (2014) är de viktigaste frågorna i en återkoppling. Vad en återkoppling är i 

verkligheten jämfört mot vad den är teoretiskt och hur den ter sig är inte självklart för eleverna. 

Jag upplevde att det inte är något som eleverna naturligt börjar samtala om utan att få några 

riktmärken vilket för mig betyder att de inte har reflekterat över det nog mycket. Det jag nått 

fram i min analys är att huvudsakligen två faktorer bestämmer över vilken typ av återkoppling 

eleverna får, vilken lärare eleven har och vilken typ av uppgift som det arbetas med. Uppgiften 

de arbetar med är oftast det som avslöjar vart målet ligger. Oftast men inte alltid vet eleverna 

vart de är på väg. Målen är uppställda i början av kursen och återkommer i undervisningen när 
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de kopplas till ett moment eller en uppgift. För vissa elever är detta inte intressant då de är nöjda 

med ett E i betyg. För andra elever blir det för mycket att ta in på en gång så de väljer att inte 

lyssna utan löser det när det visar sig att de inte nått målen. Det finns en antydan bland eleverna 

att lärarna inte alltid arbetar särskilt aktivt med att formulera vart målet är. 

Frågan ”hur har det gått” är den fråga som är mest förekommande i återkopplingar i denna 

studie. Eleverna får ta del av resultat eller omdömen som berättar hur det har gått. Syftet är att 

ställa resultatet av en produkt eller prestation mot målen. Hur detta kommuniceras är återigen 

beroende på vilken typ av uppgift och vilken lärare eleven har. Det som främst förekommer är 

att eleverna får veta att de har gjort något bra, de har fått godkänt på ett prov eller en uppgift. 

Det som naturlig ska följa frågan om hur har det gått är vad är nästa steg om vi ska följa 

arbetsprinciperna som bland annat Black och Williams (1998a) och Hattie (2014) skriver om. 

Utifrån att se hur eleven står mot kraven hittas bästa väg för att ta sig vidare i sin utveckling. 

Däremot så visar det sig att det är sällan eleverna får veta vad nästa steg är. Några av eleverna 

upplever att det har kommit så långt som är möjligt på grund av att de inte får ta del av vad de 

kan utveckla. Det verkar vara ofta att återkopplingen tar slut här. När det händer så uppfylls 

inte kriterierna för vad en formativ bedömning är. Det kan mycket väl vara så att på grund av 

att eleverna inte är vana vid att själva reflektera över sin utveckling så har de svårare att omsätta 

en återkoppling. Det som många studier har visat (se till exempel Kafol, Kordeš & Brunauer, 

2015) är att om eleverna tränas i att själva värdera sina egna eller andras prestationer, det vill 

säga ger sig själv eller någon annan feedback, så har de lättare för att omsätta en återkoppling 

som de får av någon annan. 

Den mest vanligt förekommande återkopplingen som eleverna talar om är den som sker i form 

av poäng eller betyg. Delbetyg är som tidigare sagt inte något som förekommer särskilt ofta på 

deras skola men resultatsummor förekommer. Black, Harrison, Lee, Marshall, & Wiliam (2004) 

menar att denna typ av återkoppling är något som kan komma att påverka lärandet negativt. Det 

som händer är att fokuset har skiftat från lärande till resultat. Resultat i sig är inte något som är 

dåligt men däremot är avsaknaden av en koppling till lärande något som kan få negativa 

konsekvenser. Detta är något som märks i elevernas berättelser då de själva väljer att fokusera 

på sina resultat och betyg och att lärandet inte är så viktigt så länge resultaten är bra. Däremot 

så är detta endast en del av elevernas berättelser och gäller främst de gemensammaämnena. 

Resultat är något som diskuteras av eleverna när vi samtalar om de gymnasiegemensamämnena 

och lärande är något som kommer mer i fokus när vi talar om musikämnena. Skillnaden verkar 

ligga i hur eleverna gemensamt förhåller sig till ämnena. Den kollektiva samstämmighet som 
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råder mellan eleverna verkar vara att den musikaliska utvecklingen är viktigast. Eleverna pratar 

också om att de har valt att gå musikutbildning för att det är något som är roligt. Utöver 

elevernas egna perspektiv så antyder eleverna att musiklärarna tänker på samma sätt därmed 

verkar det alltså råda en samstämmighet mellan lärare och elever. 

Eleverna upplever att det inte finns tid att få återkoppling, klasserna är stora och tiden är knapp. 

Detta resulterar i att läraren inte kan tillmötesgå alla elevers olika behov. I musikämnena är 

eleverna mindre och i dessa ämnen upplever eleverna att det är lättare att få återkoppling under 

lektioner. Det är också lättare att få detaljerad feedback eftersom läraren har mindre elever att 

återkoppla till. Detta visar på den problematik som ofta framträder i diskussioner om skola, 

lärande och bedömning. Hur ska vi arbeta för att säkerställa en likvärdig undervisning för alla 

elever? De strukturella ramarna sätter många ”käppar i hjulet” och bidrar till att undervisningen 

inte kan bli likvärdig. Individuella instrumentlektioner är något som kan ses som något positivt. 

Här bemöts alla elever på det individuella planet och läraren har bättre förutsättningar att 

säkerställa likvärdigheten i undervisningen. Däremot är inte individuella lektioner något som 

är oproblematiskt eftersom eleverna upplever att återkopplingen kommer för ofta och innehåller 

för mycket information vilket resulterar i att eleverna inte hinner reflektera över informationen. 

Det eleverna verkar efterfråga är återkopplingar som innehåller lagom mängd information och 

utförs med jämna mellanrum. Vad ”lagom mängd” åsyftar är otydligt i elevernas berättelser. 

Mycket beror på kontexten och blir därmed svår att precisera utan att få en större inblick. 

”Lagom mängd” verkar också ha en stark koppling till tidsaspekten och blir därför svåra att 

särskilja. I slutändan kan vi kanske inte säga vilken mängd som är perfekt för en återkoppling 

utan måste få bestämmas utifrån elev, lärare och undervisningssituation. 

5.2.3 Nivåer av återkoppling 

Enlig Hattie (2014) kan återkoppling spegla sig i olika nivåer – Uppgiftsnivå, Processnivå, 

Självregleringsnivå och individnivå. Den nivå som är oftast förekommande är den som sker på 

uppgiftsnivå enligt eleverna. Återkopplingen har också en stark koppling till uppgiften som gör 

att en blir oanvändbar efter att uppgiften är gjord vilket är något som Grönlund (2017) också 

menar på. De eleverna efterfrågar är återkoppling som hjälper dem att utvecklas inom ämnet 

och inte bara hur en uppgift kan bli bättre. Det som forskningen har visat (se bland annat  Kafol, 

Kordeš & Brunauer, 2015) är att självregleringsnivån är den nivå där eleverna lär sig att 

procesera och använda sig utav en återkoppling. Det handlar snarare om ett arbetssätt än en 

faktiskt återkoppling, eftersom syftet är att träna eleverna i att värdera sina produkter för att 
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kunna jämföra dem mot målen. För att detta ska kunna ske behöver den uppgiftskopplade 

återkopplingen övergå till att starta tankeprocesser hos eleven. För det är väldigt uppenbart i 

samtalen att eleverna inte reflekterat över sina prestationer nog mycket utan överlåter det till 

lärarna. Jag blir förvånad över att eleverna inte fått öva på att värdera sin egna kunskap och bli 

ägare av sitt lärande eftersom skolans mål är att ”varje elev tar ansvar för sitt lärande och sina 

studieresultat och kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven 

för utbildningen” (Skolverket 2011a, s.14-15). 

5.2.4 Vilken förståelse för bedömning har elever? 

Bedömning är något som jag upplever är svårt för eleverna att samtala om. Tre huvudsakliga 

faktorer till varför detta är har antagits. Den första faktorn är att eleverna är kritiska till 

bedömning. Detta är på grund av den krock som uppstår mellan elevernas tidigare erfarenheter 

från högstadiet och gymnasieskolan. Den andra faktorn är att eleverna inte har, varken själva 

eller fått möjligheten från lärarna, reflekterat över vad en bedömning är. En tredje faktor är 

språket, som kan komma att begränsa elevernas förståelse för bedömning och hämtar stöd från 

Hattie (2014). 

Bedömningar kan syfta till huvudsakligen två olika saker. Den är antingen summativ eller 

formativ (Sadler, 1989). Detta är två termer som inte används av eleverna under samtalen och 

jag misstänker att det är för att terminologin är totalt oväsentlig. Eleverna vet att de bedöms i 

skolan och deras erfarenheter talar om att en bedömning kan te sig olika beroende på ämne, 

lärare och syfte. Det hermeneutiken talar om är att vi aldrig kan ställa oss utanför oss själva när 

vi tolkar något och  tolkningar är något som vi gör när innebörden av något är svårtydlig och vi 

inte förstår det direkt (Ödman, 2007). Eftersom varje elevs förståelse är förbunden med elevens 

egen horisont är det en självklarhet att de kommer förstå bedömning på olika sätt. Det enda de 

har gemensamt är att de genom sina erfarenheter i skolan skaffat sig en förståelse för vad en 

bedömning är, när något kan bedömas och hur det kan bedömas. Därför blir det nästintill 

omöjligt att svara på vilken förståelse elever generellt har om bedömning eftersom vi måste se 

utifrån deras horisont för att förstå. Jag har försökt i bästa möjliga mån att visa på vart de olika 

elevernas horisonter är för att kunna skapa en förståelse för hur just de elever som deltar i 

studien förstår bedömning och vilka lokala faktorer som påverkat.  

Jag har talat mycket om att elevernas förståelse är beroende av deras tidigare erfarenheter, 

vilken lärare de har haft, vilka upplevelser de har haft och vilka uppgifter de har kommit i 

kontakt med som har bedömts. Lärandespråket är något som ytterligare visar sig försvåra 
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elevernas förståelse för bedömning. Det eleverna antyder är att skolans lärandespråk inte är 

lättillgängligt för eleverna. Krångliga formuleringar och svåra ord gör att eleverna åsidosätter 

återkopplingarna. Detta är något som enligt Hattie (2014) menar på kan komma att göra så 

eleverna åsidosätter återkopplingen. Det försvårar också för vårdnadshavarna att delta i samtal 

om betyg om språket inte anpassas.  

Bedömning är för många elever något som de relaterar till stress och allvar. När de förstår att 

en bedömning görs inställer de sig på att ”nu är det allvar”. Att få bra betyg kan relateras tillbaks 

till deras erfarenheter om att betyg är en förutsättning för fortsatta studier. Men eleverna berättar 

också att några av deras lärare trycker på hur viktiga betygen är inför när de ska söka jobb. 

Betyg betyder också prestige och kan fungera som incitament (Torkildsen & Erickson, 2016; 

Sivenbring, 2016). Elevernas tid i skolan är fylld av stress och ängslighet som kopplas till 

betygen. Eleverna talar om hur dåligt resultat kan påverka dem så pass mycket att de till och 

med blir deprimerade. Därav färgas elevernas förståelse för bedömning av en koppling till stress 

och ängslighet vilket spär på deras negativa inställning till kunskapsmätande. Stressen relateras 

också till en intern konflikt där eleverna sinsemellan tävlar om att nå högsta betyg eller bäst 

resultat. Några eleverna vill dock vara tydliga med att konkurrensen är icke existerande inom 

musikämnena vilket är något som också blir tydligt när de talar om den personliga passionen 

om att utvecklas musikaliskt. Däremot så kan den existera på ett personligt plan. Men då pratar 

eleverna istället om personliga utvecklingsmål som kan kopplas till framtida drömmar om att 

arbeta med musik på en professionell nivå. 

Eleverna drar sig till stor del till att tala om bedömning i andra ämnen än musik. Utifrån de 

tolkningar som gjorts visar eleverna på att bedömning är något som inte är lika betydande inom 

musikämnena, jämfört med andra ämnen, vilket också har sin koppling till att bedömningar 

främst handlar om att framställa betyg. Detta skulle kunna betyda att eleverna inte har fått 

tillfälle att reflektera över sin egna utveckling och att de inte har blivit ägare av sitt egna lärande, 

vilket är ett mål som Läroplanen (2011a) föreskriver. Återkoppling är däremot något som 

eleverna talar om när det handlar om bedömning kopplat till musikämnet. Detta visar återigen 

på de hinder som elever stöter på när de ska samtala om bedömning. Betygssamtalen som 

eleverna får ta del av en gång om året blir också viktig för elevernas förståelse för bedömning. 

Enligt elevernas berättelser verkar lärarna utgå ifrån matriser för att underlätta samtalet. Detta 

är på liknande sätt som Alm (2013) tänker att matriser kan vara användbara. Mills (1991) menar 

på att uppdelningen av kriterier inte är nödvändiga ur ett validitetsperspektiv. Hattie (2014) och 
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Kafol, Kordeš och Brunauer (2015) menar på att vi måste träna eleverna i att reflektera över sitt 

lärande vilket kan resultera i att bedömningar blir lättare att kommunicera. 

 

5.3 Avslutande reflektioner 

Syftet var att skapa en förståelse för bedömning utifrån hur elever upplevt och erfarit 

bedömning för att se om det var möjligt att få nya perspektiv. Om än det är svårt att dra några 

generella slutsatser så vill jag ändå påpeka att vi som yrkesutövare måste ta oss tiden att samtala 

med våra elever om bedömning för att hjälpa dem att förstå. Vi står ensamma i vår egna 

förståelse och därför behöver vi utmana oss själva genom att föra samtal och diskussioner med 

eleverna för att komma bortom vår egna värld. Eleverna är sina egna unika existenser som inte 

viker för att falla inför generella ramar. Därför måste vi se till varje individuell elev och ta 

hänsyn till hur de förstår bedömning för att på ett hållbart sätt kunna arbeta med bedömning. 

Mycket av det som har framkommit under denna studie är att eleverna har en vilja att förstå 

bedömning men vet inte hur de ska gå till väga. Eftersom alla lärare är olika och väljer att arbeta 

på olika sätt går det inte att säga vilket arbetssätt som ska vara rådande. Jag anser att lärare 

måste i kommunikation med eleverna nå fram till det som fungerar bäst för stunden. Jag tror en 

av de viktigaste frågorna som vi kan ställa oss själva är; Vad syftar denna bedömningen till? 

Genom att reflektera över vår egen och gemensamma bedömningspraktik kan vi komma till 

nya insikter om hur vi ska gå till väga för att hjälpa eleverna i deras kunskapsutveckling. Fokus 

får inte hamna på betyg och resultat som en mätenhet eftersom att lärandet då blir sekundärt. 

Utifrån elevernas berättelser verkar bedömningspraktikerna på skolan vara likartade mellan 

olika ämnen. Mycket kan bero på att lärarna på skolan aktivt samtalar om hur de ska förhålla 

sig till bedömning för att försöka säkerställa likvärdighet. Om än resultatet verkar visa på att 

det inte råder en total samstämmighet visar elevernas utsagor på att lärarna till viss del förhåller 

sig på liknande sätt till bedömning.  

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att ta del av en studie som tillåter elever från olika delar av landet att 

mötas och diskutera bedömning. Att elevernas olika erfarenheter får mötas och tillsammans 

skapa en gemensam förståelse. Även om ämnet bedömning har sin del av forskningsbidrag 

anser jag ändå att vi måste fortsätta att utforska bedömning utifrån olika perspektiv. Det denna 
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studie saknar är tillgång till elever från olika skolor från olika län vilket jag anser skulle kunna 

bidra till ytterligare insikter. En ytterligare studie som skulle kunna generera intressanta resultat 

är en studie som tillåter lärare och elever mötas och diskutera bedömning. Det resultat som 

genererats i denna studie visar på en koppling mellan elevers tidigare erfarenheter och deras 

förståelse. Därför hade det varit intressant att undersöka bedömning från förskola ända upp till 

gymnasiet för att se hur de olika utbildningsformerna påverkar elevernas förståelse.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

Informationsbrev 

Mitt namn är Niklas Wiik och jag går min sista termin på musikhögskolan i Piteå och läser till 

musiklärare. Nu under våren genomför jag mitt examensarbete och har intresserat mig för att ta 

del av elevers erfarenheter kring ämnet bedömning. Jag vill, genom att intervjua elever, samtala 

om vilka upplevelser och erfarenheter de har om bedömning. Deltagandet i studien är frivilligt 

och som deltagare kan man hoppa av studien när som helst. Deltagarna kommer i uppsatsen få 

ett fiktivt namn och samma gäller skolan som de går på. 

Till min intervjustudie skulle jag vela få tag på åtminstone 5 elever från det estetiska 

programmet. 

Intervjuerna är strukturerade på ett sådant sätt att vi kommer samtala öppet kring några 

generella teman kring ämnet och bygga vidare från det. Tanken är att den som blir intervjuad 

styr samtalets riktning. Under intervjun så är det upp till deltagarna vilka frågor man vill svara 

på. Intervjuerna beräknas att ta mellan 30 till 60 minuter och kommer göras på eran skola. 

Intervjuerna kommer också att spelas in så att jag som utför studien vid ett senare tillfälle kan 

lyssna tillbaka för att underlätta bearbetningen samt analysen av den data som jag samlat in. I 

transkriptionen av den inspelade datan kommer alla deltagare att få ett fiktivt namn. 

Uppsatsen kommer att efter godkännande publiceras i LTUs databas så det går att läsa den. 

 

Om något är otydligt eller om ni har några funderingar vill jag gärna att ni pratar med mig innan 

ni samtycker till att delta i studien. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

[censurerad information]  



 
 

Bilaga 2 

Samtyckesblankett för intervjustudie 

Härmed samtycker jag till medverkan i studien och att jag har förstått studiens syfte som är att 

ta del av elevers egna upplevelser och tankar om bedömning. Jag har tagit del av och förstått 

informationen gällande hur studien går till, hur den inspelade informationen behandlas och har 

förstått att mitt medverkande är frivilligt. Jag har fått tillfälle att ställa frågor gällande studien. 

Som deltagare i studien förbehåller jag mig rätten att avsluta mitt medverkande utan några 

negativa konsekvenser och utan påtryckningar till fortsatt deltagande och utan att behöva 

förklara varför. Mitt namn och min skola kommer få fiktiva namn i rapporten.  

 

 

 

Deltagarens underskrift    Namnförtydligande 

 

 

 

Ort och Datum 

 

 

 

 

Forskarens underskrift    Namnförtydligande 

 

 

 

Ort och Datum 

 

  



 
 

Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

Inledande fråga: 

Kan du beskriva en situation så detaljerat som möjligt där du blivit bedömd i skolan? 

Teman: 

Bedömning – För/Av lärande 

Återkoppling 

Högstadiet/Gymnasiet – skillnader/likheter 

Musikämnen/Gemensammaämnen – skillnader/likheter 

 


