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Martina Arvidsson, Sophia Berg  

 
Räcker det med G-kompet? 

En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik. 

 
 

How shall I play it?  A study about grading students in the compulsory school subject music. 

         
                               Antal sidor: 46  

AAbbssttrraacctt  
  
Musikundervisningen på högstadieskolorna skiljer sig väsentligt enligt en nationell utvärdering 
som skolverket genomförde 2003, både beträffande vilka kunskaper eleverna utvecklar samt 
lärares arbetssituation och förutsättningar. Vilka faktorer är det som påverkar lärares sätt att 
bedöma kunskaper inom ämnet musik? Är musikaliska kunskaper och prestationer 
överhuvudtaget mätbara och vilka metoder använder undervisande lärare sig av för att göra 
bedömningen likvärdig?  
  
Det övergripande syftet är att ta reda på vilka moment som verksamma musiklärare i 
grundskolans sista år betygssätter inom ämnet musik. Finns det några moment som värderas 
högre än andra vid bedömningen och isåfall vilka? Vi kommer att med utgångspunkt i teorier 
kring olika typer av kunskap, kunskapsbedömning samt läroplanen för den obligatoriska 
grundskolan, Lpo 94, genomföra kvalitativa intervjuer med fyra betygsättande lärare. 
 
Vi har genom kvalitativa forskningsintervjuer tagit del av fyra verksamma musiklärares tankar 
kring bedömning inom musikämnet. Vi har även analyserat intervjusvaren kvalitativt med hjälp 
av relevant teori.  
  
Lärarna lägger fokus vid de moment som de känner att de har bäst praktiska förutsättningar att 
genomföra.  Det handlar då både om vad som finns att tillgå i musiksalen, samt vilka 
kunskaper och vilken kunskapssyn som läraren har med sig. Dessa moment ligger sedan till  
grund för vilka kunskaper som bedöms.  Lärarna förenklar betygskraven i de lokala 
kursplanerna för att alla elever ska kunna nå uppnåendemålen utifrån skolans förutsättningar.  
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11..  IInnlleeddnniinngg    

   
 

Som blivande musiklärare för de senare åldrarna har vi båda reflekterat en del kring 

bedömning just i ämnet musik. Vad är det vi skall komma att bedöma och kanske 

framförallt, hur ska vi konkret göra för att kunna sätta likvärdiga betyg? Eftersom vi 

båda även skall undervisa i ett teoretiskt andraämne som komplementerar det 

praktiska inom musiken har vi också funderat över skillnaderna mellan att bedöma 

just praktiska och teoretiska ämnen. Måste eleverna vara musikaliska för att få ett 

MVG och vad är egentligen musikalitet? Ligger inte den konstnärliga bedömningen i 

betraktarens ögon och hur skall vi i så fall som lärare kunna betygssätta denna? Vi är 

helt enkelt intresserade av att se på vilka grunder som verksamma musiklärare sätter 

betyg. Särskilt intressant blir det på grund av att våra egna erfarenheter skiljer sig åt 

en hel del, då de musiklärare som vi själva hade på dåvarande högstadiet, bedömde på 

helt olika sätt. På den ena skolan var eleverna tvungna att visa på någon slags 

spetskompetens för att nå MVG. En sådan kunde exempelvis vara att spela ett 

instrument på fritiden i den lokala musikskolan. Läraren argumenterade för att eleven 

annars inte hade möjligheter att nå  det högsta betyget. Tvärtom var det på den andra 

skolan där läraren menade att spelar en elev ett instrument på fritiden så har denne 

ett sådant försprång gentemot de andra eleverna att han eller hon inte borde kunna få 

MVG utan att det i så fall skulle krävas extra svåra prov. Diskussioner kring detta 

ledde till vidare frågor kring betygssättning. Hur mycket skiljer det sig egentligen 

mellan olika skolor? 

 

I den nuvarande lärarutbildingen talas det mycket om att läraren skall bedöma 

formativt och inte enbart summativt, där det formativa kan förklaras som processen, 

arbetsgången, och det summativa som resultatet, slutprodukten. Hur kan 

undervisning, där läraren till exempel enbart bedömer ett uppspel, det vill säga 

slutprodukten, rättfärdigas? Där läraren sätter G om eleven kan ta ett ackord på 

pianot, VG om han eller hon sedan klarar av två, och MVG om eleven kan tre ackord? 

Som lärarstudenter är vi förbryllade och undrar över vad eleverna menar när de frågar 

vår lärarutbildare på skolorna om det räcker med att spela G-kompet på trummorna. 

G-kompet? Jo visst, G-kompet går bra, säger läraren. Eller VG-kompet. Då förstår vi.  
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22..  BBaakkggrruunndd  

  

I lärarutbildningen med inriktning mot musik har frågan kring svårigheterna med att 

bedöma estetiska läroprocesser diskuterats ett flertal gånger. Frågan är som mest 

aktuell i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen, då vi som 

lärarstudenter får intrycket att det som ligger till grund för bedömning skiljer sig 

väsentligt mellan de olika grundskolorna. I samband med läsning av den nationella 

utvärderingen av skolan och musikämnet från 2003, i fortsättningen kallad NU-03, 

läser vi att det finns stora variationer i de kunskaper som utvecklas hos eleverna i 

olika skolor, klasser och grupper i musikundervisningen. Skiljer sig även 

bedömningen av dessa åt och i så fall på vilket sätt? Är musikaliska kunskaper och 

prestationer överhuvudtaget mätbara?  

 

Enligt Gunnar Heiling, musikpedagog vid Malmö musikhögskola, är frågan överflödig - 

det är ett faktum att man kan tävla i och bedöma musik och han syftar då på 

schlagerfestivaler och musikprogram i TV (Heiling, 1995:5). Frågan vi istället ställer 

oss är om detta överhuvudtaget går att jämföra med de betyg vi sätter på elever i 

skolan.  

 

Vidare talar Heiling om vad det är som skall bedömas. Är det själva slutprodukten, 

eller det som lett fram till den? (Heiling, 1995:7) Det finns, i den musikpedagogiska 

undervisningen, många olika uppfattningar om var tyngdpunkten i undervisning bör 

ligga. Med andra ord kan man säga att målen med undervisningen skiljer sig åt från 

lärare till lärare – något som i sin tur kan bidra till att även prestationskraven på 

eleverna blir olika (Heiling, 1995: 30-31). Varje metod för bedömning har sina speciella 

effekter, och som musiklärare är det viktigt att man varierar sig (Heiling, 1995:25). 

 

I detta arbete ska vi titta närmare på vilka bedömningsmetoder som musiklärare 

använder sig av och vilka prestationskrav som därmed ställs på eleverna. Vad anser 

de fyra musiklärare som vi har intervjuat egentligen ska bedömas? Är det 

slutprodukten? Är det processen som lett fram till produkten, eller är det möjligen 

båda två?  
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33..  SSyyffttee  oocchh  pprroobblleemmffoorrmmuulleerriinngg  

  

33..11  SSyyffttee              

 

Arbetet har undersökt på vilka grunder som några lärare bedömer elevers kunskaper i 

grundskoleämnet musik. Vi har även undersökt vilka undervisningsmoment som 

ingår i musikundervisningen hos dessa lärare och på vilka grunder de har valts ut 

samt om alla moment värderas lika av läraren eller om något anses som viktigare än 

något annat.  

 

För att ta reda på hur reflektion med syfte att förbättra och förnya undervisningen 

sker har vi även ställt frågor kring utvärdering av musikämnet, där utvärdering 

innefattar både elevers utvärdering av läraren och ämnet samt lärarens utvärdering av 

elevers utveckling. Vi har även undersökt på vilket sätt utvärdering sker och hur ofta?  

 

Med utgångspunkt i teorier kring olika typer av kunskap, kunskapsbedömning samt 

läroplanen för den obligatoriska grundskolan, Lpo 94, har vi genomfört kvalitativa 

intervjuer med fyra betygsättande lärare. 

  
33..33  PPrroobblleemmffoorrmmuulleerriinngg    

 

De resonemang och tankegångar som fördes i inledning och bakgrund har i 

kombination med ovanstående syfte konkretiserats i nedanstående 

problemformuleringar: 

 

• Vilka faktorer påverkar bedömningen av elevers kunskaper inom ämnet 
musik?  

 
• Hur gör lärare för att bedömningen skall bli så rättvis som möjligt?  
 
• Vilka musikmoment inkluderas i undervisningen och hur väljs dessa ut? 

Väger alla dessa moment lika vid betygssättning?  
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44..    MMeettoodd    

I avsnitten nedan kommer våra tillvägagångssätt och metodologiska grunder 

presenteras. Vi komme attr diskutera forskningsansatser och tekniker samt motivera de 

val vi gjort med utgångspunkt i teorier kring metodval.  

   

44..11  FFoorrsskknniinnggssaannssaattss    

 

Beroende på vilken typ av studie som ska genomföras går det att välja mellan två 

typer av forskningsansatser, en kvantitativ och en kvalitativ metod. En kvantitativ 

undersökning baseras på iakttagelser av verkligheten och utifrån dessa dras sedan 

slutsatser. Denna metod lägger därför stor vikt vid mätningar av skilda slag 

(Bengtsson & Bengtsson, 1998:22).  

 

Den kvalitativa metoden är inriktad mot en djupare förståelse av ett problemkomplex 

och kännetecknas av en närhet till den källa som information hämtas ifrån (Holme, 

1986:13). Den kvalitativa tekniken är ofta förenad med ett hermeneutiskt 

angreppssätt där syftet är att tolka meningar och utsagor och därmed skapa en helhet 

och ett sammanhang. Hermeneutikens lära studerar tolkning av texter och 

forskningsintervjun är ett samtal där den muntliga diskursen ska förvandlas till 

tolkningsbar text. Hermeneutiken är relevant på flera sätt för intervjuforskning. Först 

genom att belysa den dialog i vilken intervjutexter skapas och därefter genom att 

förklara den process där intervjutexterna tolkas (Kvale, 1997:49). Hermeneutiken 

handlar alltså om tolkning av innebörder i dess vidaste mening. Tolkning kan vara av 

många olika slag, från avkodning av konventioner eller symboler med fastställd 

betydelse, som till exempel trafikmärken, till att förstå ett meddelande trots störningar, 

språkfel och andra pragmatiska missuppfattningar. Den som tolkar har en 

förförståelse i form av språklig och kulturell gemenskap. Denna förförståelse behöver 

artikuleras och göras medveten. Varje avsnitt som tolkas kan leda till ett nytt sätt att 

förstå tidigare avsnitt. Tolkandet blir därför en växling mellan den del aktuella delen 

som arbetas med och den helhet som växer fram och måste ske i förhållande till en 

kontext. Det är alltså viktigt att uppmärksamma den situation i vilken en text har 

tillkommit, och likadant i vilken situation som läsaren befinner sig i (Wallen, 1996:33-

34).  

 

I en konkret forskningssituation är den faktamässiga uppfattningen och den 

värderingamässiga sammanvävda i forskarens förutsättningar att kunna göra 

undersökningen i fråga.  Holme skriver om en liknande växelverkan i boken 

Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder (1986) men beskriver 
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istället denna process som hermenuteiska cirklar, en kognitiv och en normativ cirkel. 

Den kognitiva cirkeln har sin utgångspunkt i förförståelsen utifrån vilken det grundas 

en frågeställning. Denna kan kallas en förhandsteori. Den normativa cirkeln har sin 

utgångspunkt i socialt grundade fördomar. Genom processen fungerar dessa två 

cirklar som styrande faktorer och påverkar varandra ömsesidigt. Målen för dem båda 

är hela tiden att nå en bättre kunskap (Holme, 1986:105). 

  

44..22  DDaattaaiinnssaammlliinnggssmmeettooddeerr    

 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie eftersom vi tror att vi genom intervjuer 

på bästa sätt kan förstå de intervjuades situation. Vi studerar på så sätt fenomenet, 

bedömning av elevers prestationer i ämnet musik, inifrån. Med den kvalitativa 

metoden återger vi autentiskt de strukturer och handlingsmönster som styr 

musiklärarnas bedömningssituationer.  

 

Den första kontaken med de intervjuade lärarna skedde över telefon. Detta eftersom vi 

är av övertygelsen att det inte är lika lätt att neka till medverkan vid personlig kontakt. 

Tillsammans bestämdes en tid för när intervjuerna skulle ske. Genomförandet skedde 

på respektive lärares skola, antingen i musiksalen eller i annat enskilt rum. Alla fyra 

intervjuer tog mellan 20 och 30 minuter att genomföra.  

 

Inför intervjuerna ställde vi upp en manual med intervjufrågor som utgjorde en 

vägledning för samtalet. Frågorna var formulerade så att respondenterna utmanades 

till reflektion och till att motivera sina svar. Vi turades om att vara den som 

intervjuade, och den av oss som var mera passiv tog istället stödanteckningar samt 

var uppmärksam på om respondenten tvekade, hur denne reagerade samt 

kroppsspråket. Intervjuerna spelades även in för att i ett senare skede underlätta 

analysarbetet.   

 

Den teoretiska bakgrunden närmade vi oss genom att med frågeställningarna i åtanke 

selektivt läsa en mängd böcker som anknyter till ämnet.  

 

44..33  AAvvggrräännssnniinnggaarr  oocchh  uurrvvaall    

 

Vårt urprungliga syfte var att intervjua en lärare från varje skola i en utvald kommun. 

Av olika anledningar avböjde dock flera av lärarna medverkan redan vid den första 

kontakten över telefon. Till slut återstod fyra lärare med den gemensamma nämnare 
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att de alla är verksamma i samma kommun och för samma årskurser, det vill säga 

årskurs åtta och nio.  

 

Metodikern Kvale diskuterar i boken Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) ”det 

professionella samtalet” som bland annat inrymmer den typ av kvalitativa 

forskningsintervjuer vi har genomfört.  Målet är att erhålla kvalitativa synvinklar ur 

den intervjuades begreppsvärld genom att vara neutral när frågeställningarna 

introduceras (Kvale, 1997:13). I den professionella intervjun råder en tydlig 

uppdelning av makten eftersom karaktären i samtalet inte har samma givande och 

tagande som till exempel ett vardagligt eller ett filosofiskt samtal har. Detta eftersom 

det ofta är fråga om en enkelspårig utfrågning från den professionelles sida (Kvale, 

1997:25-26).  

 

I forskningsintervjun finns även ett samspel mellan den som intervjuar och de 

intervjuade, i fortsättningen kallade respondenter. Intervjuaren bör vara medveten om 

den mänskliga dynamiken som innebär att båda reagerar och påverkar varandra 

ömsesidigt. Denna mänskliga påverkan behöver inte vara av negativ karaktär utan 

snarare positiv eftersom båda bör ha intresset för diskussionen gemensamt (Kvale, 

1997:39).  

  

44..44  KKrraavv  ppåå  rreelleevvaannss    

 

Kvalitativa studier syftar till att undersöka av vilken karaktär en företeelse är, hur den 

skall identifieras med mera. Det finns mycket skilda uppfattningar om kvalitativa 

studier, alltifrån att de är oprecisa och subjektiva till att de är de enda som är 

meningsfulla. Kvalitiativa studier har dock inget värde i sig, utan bör motiveras väl. 

Kvalitativa studier behövs av bland andra följande skäl: 

 

• Tolkning från del till helhet, sammanhang och funktion behövs när forskaren bara har tillgång till 

enstaka fynd, fragment eller allmänt ofullständig information. 

• Kvalitativa studier är nödvändiga för sådant som är vagt, mångtydigt och subjektivt, såsom 

upplevelser och känslor.  

• Innebörder och symboler måste tolkas kvalitativt.   (Wallén, 1996:73) 

 

Det finns en rad kriterier som är centrala inom kvalitativ metod. För det första vill vi  

medvetandegöra hur den första kontakten introducerar den som ska intervjuas i 

ämnet. Det gäller att vara helt neutral och därför valde vi att enbart presentera oss 

som lärarstudenter med inriktning mot musik som ville diskutera vissa delar i deras 

musikundervisning. Vi gav främst intryck av att påtala att vi var intresserade av hur 
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undervisningen bedrivs och vi var även ödmjuka inför den undervisande lärarens 

erfarenheter.  

 

Vid bearbetning av den kvalitativa intervjun har vi varit noggranna med att följa talets 

nyanser. Enligt Wallén är nämligen det bästa sättet att kunna få riktiga svar genom 

att det är ett äkta samtal med givande och tagande som förs. Därför är det viktigt att 

medvetandegöra samt bearbeta båda frågor och svar noggrant (Wallén, 1996:76).  
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55..  TTeeoorreettiisskkaa  uuttggåånnggssppuunnkktteerr    

Syftet med följande text är att redogöra för de riktlinjer utifrån vilka undervisningen i 

musik på grundskolan utgår. Inledningsvis presenteras tidigare forskning, samt 

kunskapsteorier som ska belysa praktisk kunskap ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv. 

Därefter följer ett avsnitt som presenterar ämnets styrdokument och de organisatoriska 

förändringar som musikämnet i skolan har genomgått. De teoretiska utgångspunkterna 

kommer således att skapa en förståelse och ett sammanhang för vår undersöknings 

syfte och mål.  

  

  

55..11  TTiiddiiggaarree  ffoorrsskknniinngg  

 

När det gäller tidigare forskning kring detta område har vi främst använt oss av Mats 

Runbergs uppsats Godkänd? En studie om hur lärare utvärderar eleverna på 

grundskolan i ämnet musik. (2000) Detta är en D-uppsats i musikpedagogik som är 

skriven vid Örebro universitet och som alltså behandlar hur verksamma lärare 

utvärderar och betygssätter elever i ämnet grundskoleämnet musik. Hans studie är 

både kvantitativ och kvalitativ, eftersom den bygger på både enkäter, telefonintervjuer 

samt litteraturstudier.  I sin slutdiskussion kommer Mats Runberg bland annat fram 

till att eleverna vet vad som krävs för att få de olika betygen, men att betygskraven 

inte ser lika ut i de olika kommunerna han har undersökt. Han menar också att de 

flesta musiklärarna tycker att betygen styr undervisning. Ingen av musiklärarna han 

intervjuade tyckte att betygen hade en viktig funktion. Han drar även slutsatsen, 

utifrån de genomförda intervjuerna, att en del musiklärare godkänner elever som inte 

borde bli godkända. (Runberg, 2000:44) 

  

55..22  KKuunnsskkaappsstteeoorrii    

 

Enligt Bertil Sundin har musikpsykologer länge varit sysselsatta med att försöka 

definiera vad musikalitet egentligen är och fortfarande fås olika svar beroende på vem 

som frågas. I engelskspråkig litteratur undviks alltmer ordet musikalitet och där talas 

det istället om musikalisk förmåga, abilitet, eller intelligens. Ett flertal forskare påpekar 

att musikalisk begåvning i regel visar sig mycket tidigt, redan före skolåldern. 

Hemförhållandena, om hemmet är musikaliskt stimulerande, spelar en stor roll för 

utvecklingen av sångförmågan och andra musikaliska färdigheter. Vi föds med 

möjligheter men för att de skall kunna utvecklas krävs samspel med omgivningen 

(Sundin, 2001: 24-25). 
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I dagens skola dominerar facktänkandet, detta trots vår inte längre så nya läroplan 

från 1994, och många pedagoger försöker utifrån kunskapstester bedöma och sortera 

sina undervisningsgrupper. Omdömen som opraktisk, omusikalisk och obegåvad 

hänger intimt samman med denna kunskapssyn (Uddholm, 2003:29). Enligt Bertil 

Sundin bygger de flesta tester på musikalisk begåvning även de på sådana mätbara 

skillnader mellan barns prestationer. Olika prov kan naturligtvis dela in barnen i 

elever som kan och sådana som inte kan, ”musikaliska” och ”omusikaliska”. Nästa 

steg blir att musikalitet blir något som en del har och en annan del inte har. Musik är 

något betydligt mer komplicerat än så och enligt Sundin är det bästa att betona sättet 

att förhålla sig till musik och möjlighet att förstå, skapa och ha glädje av musik. 

Musikalisk begåvning eller intelligens blir då något som alla har inom sig och som 

intimt hänger samman med andra förmågor som minne, kroppsuppfattning, förnuft 

och rumsuppfattning (Sundin, 2001:25-26). De olika förmågorna påverkar varandra 

och musikalitet blir då inte viktigare än nån annan förmåga, men ändå en oupplöslig 

del av och en förutsättning för hela vår förmåga (Uddholm, 2003:28). 

 

Anhängare till positivismen, en inriktining inom filosofin som menar att kunskap bör 

baseras på sinneserfarenhet,  anser att musikaliska kunskaper och färdigheter måste 

kunna mätas med naturvetenskaplig exakthet om de skall ha något värde i samhället. 

Istället för att mäta det diffusa begreppet musikalitet mäts observerbara utslag av 

denna förmåga. Det kan till exempel handla om att kunna återge givna toner och 

rytmer, hålla en given rytm eller höra skillnad på tonhöjd. I motsats till positivismen 

har det utvecklats andra riktingar som hävdar att det är meningslöst att mäta 

musikalitet med naturvetenskapliga metoder. Musisk kunskap låter sig inte fångas på 

det sättet. Hermeneutiken, ett synsätt som framhäver vikten av förståelse och tolkning,  

kan vara ett exempel på en sådan motpol. Anhängare till denna uppfattning hävdar 

att man istället skall söka musikens mening och innebörd (Heiling, 1995: 5-6). 

  

55..33  KKuunnsskkaappssssyynneenn  ii  LLppoo9944    

 

Vad som anses vara generell kunskap är också en högst filosofisk fråga. I betänkandet 

inför Lpo 94 delas kunskapsbegreppet in i fyra delaspekter, faktakunskaper, 

förståelsekunskap, färdigheter och förtrogenhetskunskap. De fyra F:en står för olika 

kunskapsformer  ”som samspelar med varandra och utgör varandras förutsättningar” 

(SOU, 1992:94). Den kunskapssyn som Lpo 94 förespråkar skiljer sig väsentligt från 

föregående läroplaners, alla typer av kunskaper anses vara lika mycket värda. 

Kunskap beskrivs som sociala konstruktioner som uppkommer och får sin mening i 

samspel mellan människor. Läroplanen från 1994 fokuserar nu även mer på 



 13 

djupstrukturell kunskap, kognitiva färdigheter samt social kompetens (Korp, 

2003:passim). 

 

Här nedan beskrivs fyra kunskapsaspekter med avseende på både generella 

kunskaper och på olika ämneskunskaper i musik. 

 

Faktakunskaper är den kunskapsform som innebär att vi vet hur något förhåller sig. 

Det är kunskap som information, kunskap som kan mätas i mer eller mindre, något vi 

har eller inte har som vi kommer ihåg eller har glömt. Faktakunskaperna har alltså en 

kvantitativ karaktär. Faktainriktade kunskaper i musik innebär att ha kännedom om 

olika musikaliska begrepp, termer, instrument, uttrycksformer och tekniker. Till 

faktakunskaper räknas även de kring noter, elementär musikteori, ackord, musikens 

form och struktur och dynamik. Här innefattas även kunskaper om olika 

musiktraditioner, musikhistoriska epoker, musikaliska stilarter, olika genrer och 

musikutövare inom skilda traditioner (Skolverket, 2003:28).  

 

Förståelse innebär en kvalitativ dimension. Förståelseinriktad kunskap i musik kan 

innebära olika former av personligt tolkande av musik. Detta kan ses som en form av 

meningsskapande som kan utvecklas genom analyser och reflektioner över musikens 

uttryck och innebörd. Förståelseinriktade kunskaper i musik kan sägas vara 

att ”tänka i musik” eller att kunna uttrycka och bearbeta sina erfarenheter, 

upplevelser och känslor i samband med musikutövning eller musiklyssning 

(Skolverket, 2003:29).  

 

Färdighet är när vi vet hur något skall göras och kan utföra det. Färdigheter definieras 

här som en praktiskt kunskapsform som innebär att vi vet hur något ska göras och 

genomför det. I ämnet musik utgörs färdigheter av det musikaliska utövandet såsom 

sång, spel på instrument eller dans och rörelse. De kan alltså förbindas med moment 

som praktiskt musicerande och musikskapande. Dessa erfarenhetsbaserade moment 

kan ses som grundläggande kunskaper i musik. Färdigheter i musik är också basen 

för utvecklingen av teoretiska och faktainriktade kunskaper i musik (Skolverket, 

2003:28).  

 

Förtrogenhetskunskap beskrivs som ”tyst kunskap” vilken utgår ifrån våra sinnen och 

tillägnas genom socialisation och praktisk kunskap som vi utför i handlingar (Korp, 

2003:86). Förtrogenhetskunskap i musik innebär att kunna tillämpa sina praktiska 

och teoretiska kunskaper i ett sammanhang – att kunna kommunicera med musik i 

någon mening. Att bli förtrogen med musik kan innebära att utveckla en 
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samspelsförmåga, stilartskänsla eller att kunna värdera musik, att vara orienterad i 

olika musiktraditioner och musikaliska kulturformer. Förtrogenheten med musik kan 

också utvecklas i samband med det egna skapandet, där personliga musikaliska 

uppfattningar, idéer och tankar kan vara möjliga att förverkliga i ett kreativt och 

kunskapande arbete med musik (Skolverket, 2003:29).  

 

De fyra begreppen färdigheter, fakta, förståelse och förtrogenhet har en mer 

kunskapsteoretisk utgångspunkt medan de fyra kunskapsbegreppen inom ämnet 

musik, musicerande, musiklyssnade, musikkunnande och musikskapande, har en 

praktisk musikpedagogisk utgångspunkt. Nedanstående tolkningar är hämtade ifrån 

NU03 (skolverket.se, 2003).  

 

Musicerande syftar i första hand på praktiska färdigheter i exempelvis sång, spela på 

instrument, dans och rörelse. Genom musicerandet får eleverna erfara och uppleva 

gemenskapen det innebär att i en grupp uttrycka någonting tillsammans. Genom 

gemensamt musicerande utvecklas eleven även personligt och socialt.  

 

Musiklyssnande innebär att eleven aktivt lyssnar till musiken, dess olika stilarter, 

traditioner, artister och musikutövare som representerar olika historiska tider och 

kulturer.  

 

Musikkunnande har en vidare betydelse än det snävare begreppet musikteori och 

innefattar allmän orientering om musik och dess olika traditioner. Det kan innebära 

att eleverna får kännedom om skilda epoker i musikhistorien, utvecklar en 

stilartskänsla och en förtrogenhet med olika musikkulturer. I detta kunskapsmoment 

kan också ingå musikteoretiska aspekter i den meningen att eleverna får arbeta med 

musikens ”byggstenar”, dess tonspråk och uttryck, noter och andra skrivsätt, olika 

musikinstrument.  

 

Musikskapande innebär ett producerande och kreativt förhållningssätt till det 

musikaliska materialet. Eleverna får genom musikskapande erfarenheter av och 

kunskap i att göra egna musikaliska alster i olika former, melodier, texter, ackord och 

ljudbakgrunder. Skapandet kan vidare innefatta kunskaper om musikens form och 

struktur, olika uttrycksformer och uttryckssätt.  
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55..44  MMuussiikkäämmnneettss  oorrggaanniissaattoorriisskkaa  fföörräännddrriinnggaarr  öövveerr  ttiidd  

 

I den första folkskolestadgan i Sverige från 1842 fanns ej något specifikt musikämne. 

Istället fanns det ett ämne på schemat som kallades för kyrkosång där fokus låg på att 

eleverna skulle kunna delta i kyrkans psalmsånger (Runberg, 2000:7). 

 

Innehållet i och metoderna för undervisningen i musik, både i folkskolan och 

iläroverken, kan sägas ha haft sin utgångspunkt i ett gemensamt ämnesperspektiv. 

Men denna ämnessyn var i sin tur helt annorlunda från den ämnessyn som till 

exempel skolpolitiker och lärare hade. Synen på musikämnet kan jämföras med den 

dåvarande uppfattningen om ämnet matematik. Musik var ett ämne med en mängd 

förankrade hemligheter och tekniker och för den som inte var insatt i ämnet gällde det 

att lära sig dessa tekniker för att på så sätt kunna tillgodogöra sig ämnesinnehållet på 

ett djupare plan. Musiken blev genom detta ett objekt som inte hade med själva 

individen att göra, i detta fall eleven. För att kunna närma sig ämnet, ta till sig av det 

och använda det som uttrycksmedel, krävdes kunskap i de olika teknikerna, 

exempelvis sång och instrumentspel.  

 

Som vi tidigare nämt låg alltså tonvikten i folkskolan på just sången (Stålhammar, 

1995:41). Detta förändrades dock år 1955, och ämnet började då att kallas för musik. 

Trots detta var det inte förrän 1962, i och med grundskolans införande, som musiken 

fick sin första läroplan för just grundskolan, Lgr 62. Musikämnet blev då uppdelat i 

fem huvudmoment: sång, rörelse, spel, lyssnande samt skapande. Redan 1969 var det 

dags för en ny läroplan, Lgr69, där de fem huvudmomenten ändrades något: sång, 

rörelse, rytm och rörelse, tonhöjd melodi klang, samt musiklyssnande (Runberg, 

2000:7).  

 

När det gäller de båda läroplanernas kursplanebeskrivningar för ämnet musik är det 

första stycket i de båda målformuleringarna helt identiska:  

  

Musikundervisningen skall berika elevens liv i och utanför skolan samt skapa förutsättningar för en 

personlig musikupplevelse dels genom aktivt musicerande, dels genom lyssnande till musik (Lgr 62, 

Lgr 69, s. 146).  

 

Om vi sedan går vidare till målbeskrivningarnas sista stycke visar det sig att även här 

är de båda läroplanerna (Lgr 62 samt Lgr 69) nästan helt identiska. Det talas i båda 

om ”praktisk erfarenhet”, ”förtrogenhet med musikens elementa”, ”stärka 

musikintresset” och ”fördjupa förståelsen”. Sången, spelet, rörelsen, lyssnandet och 

skapandet – som vi tidigare nämnt finns alla dessa huvudmoment med i båda 
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läroplanerna, dock i något skiftande form och prioriteringsordning (Stålhammar, 

1995:53-55). Under 1980-talet decentraliserades makten i skolan då denna övergick 

från att ha varit detaljstyrd till att vara målstyrd. I och med Lgr 80 och fram till nästa 

läroplan reducerades huvudmomenten från fem till tre: 

 

• elevernas musikintresse och musikaliska förmåga skall utvecklas, 

• eleverna skall lära känna musikens olika uttrycksmedel och olika musikarter, 

• eleverna skall få kunskap om olika kulturers och epokers musikstilar (Lgr 80, s. 108)  

 

Dessa tre syften anger tillsammans med efterföljade målbeskrivning, inriktningen för 

musikundervisningen. Syftena betonar utveckling av förmåga och kunskap, men i 

målbeskrivningen finns även ord som ”glädje och gemenskap”, ”social utveckling” 

samt ”samarbete” (Stålhammar, 1995:59). Klassundervisningssituationen är en 

process som sker i grupp med samverkan mellan elever och elever samt elever och 

lärare. I denna process är det viktigt att det är elevernas perspektiv som utgör den 

centrala delen i studierna av undervisningsprocessen i musikämnet (Stålhammar, 

1995:25). 

 

Skillnaden mellan Lgr 69 och Lgr 80 är att den senare utgår från tre övergripande 

ämnesrubriker. Områdena ”att musicera tillsammans”, ”att skapa”, och ”musiken i 

samhället och världen” utgör ramarna för en övergripande ämnesindelning. Lgr 80 har 

alltså sin utgångpunkt i ämnesperspektivet och i andra hand i det metodiskt 

anpassade stadieperspektivet (Stålhammar, 1995:60). 

 

I en debattbok från 1996 skriver musikpedagogen Heiling om avregleringen av 

halvklassundervisningen i musik på högstadiet. Lokala timplaner gav skolorna 

möjlighet att själva disponera över hur mycket tid som skulle  ägnas åt 

musikundervisning. Den största förändringen för lärarna sägs vara att de nu själva 

ska tolka läro- och kursplanerna istället för att se dessa som enbart instruktioner. De 

öppna formuleringarna tolkas och konkretiseras.  För att inte politikerna skulle tappa 

kontrollen över utvecklingen ville de ha ett betygssystem där målen tydligt beskrev vad 

eleverna skulle kunna. Betygen blev därmed målrelaterade det vill säga att de skulle 

jämföra elevernas intellektuella och praktiska färdigheter med på förhand uppställda 

mål i nationella och lokala kursplaner Våren 1995 presenterades ett förslag till 

kriterier för betygssättningen i musik på grundskolan. I detta beskrevs endast kraven 

för G och VG. För MVG fick skolorna själva arbeta fram lokala kriterier (Heiling i 

Hähnel, et al. 1996:passim). 
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Avslutningsvis vill vi lyfta fram och jämföra några av de nyckelord som Heiling (1995) 

menar har legat, och fortfarande ligger till grund för musikundervisningen i 

grundskolans läroplaner. I Lgr 62 finner vi begrepp som individuell estetisk skolning, 

strävan mot förståelse, uppdelad ämnessyn, klassisk musik samt hierarkisk 

stoffindelning. Lgr 69 sätter kollektiv estetisk skolning, strävan mot engagemang, 

helhetsinriktad ämnessyn samt genrebredd i fokus. I Lgr 80 tas betydelsen av 

skapandet och vikten av att arbeta ämnesöverskridande upp samt ämnesperspektivet 

och slutligen i Lpo 94 finner vi begrepp som handlar om musiken som företeelse och 

estetisk handledning. Ur ett historiskt perspektiv kan även ses att det har skett en 

utveckling av musikämnet, från stt tonvikten legat på sång till musik. Fokus har även 

flyttats från en betoning på musiken till att se musik i olika sammanhang, till exempel 

samhälleligt och polyestetiskt (Heiling, 1995: 31-33). 

 

55..55  SSttyyrrddookkuummeenntt  oocchh  rriikkttlliinnjjeerr  fföörr  bbeeddöömmnniinngg    

 

I de nationella kursplanerna redovisas vad eleverna ska lära sig men det är lärarna 

som själva ska välja arbetsmetoder och innehåll. De nationella kursplanerna är 

således endast en ram för vilken lärarna har fria händer att bedriva undervisningen, 

så länge kunskapskvaliteterna uppnås. Varje skola har i uppgift att upprätta en lokal 

arbetsplan för musiken. Där redovisas vilka målen att sträva mot samt vilka att uppnå 

som ska prioriteras. Här ska även de nationella betygskriterierna konkretiseras så att 

de utgår ifrån varje skolas förutsättningar (Hugart i Hähnel, et al. 1996:24).   

 

I skolans uppgift ingår att göra en bedömning av elevernas kunskaper. I åk 8 och 9 

sker bedömningen i form av betyg i tre steg: Godkänd, Väl Godkänd och Mycket Väl 

Godkänd. För att nå de högre betygen, vilka finns uppställda i en nationell kursplan, 

krävs att eleverna delsuppnått så gott som samtliga av de uppställda kriterierna för 

dessa men även kraven för de lägre betygen (Hugart i Hähnel, et al.1996:25).   

 

I kursplanerna för musikämnet går det att läsa följande om bedömning: 

 

Elevens musikkunskaper utvecklas i växelverkan mellan aktivt musicerande och skapande och 

kontinuerlig tillämpning av ämnets grundläggande begrepp inom dessa aktiviteter. Bedömningen 

avser därför dels denna kunskap som helhet och dels de olika aspekterna av den. I musicerande 

bedöms både den enskilda prestationen och elevens förmåga till samspel och interaktion med andra i 

musicerandet. Bedömning av elevens skapande i ämnet avser förmågan att använda sig av musik 

som personligt uttrycksmedel – individuellt och tillsammans med andra. Vidare skall elevens förmåga 

att analysera, värdera och ta ansvar för eget musicerande och skapande ligga till grund för 

bedömningen.  (skolverket.se) 
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Vi kan också läsa mer allmänt om musikundervisningen:  

Vokalt och instrumentalt musicerande utgör ämnets kärna. Såväl det enskilda som det gemensamma 

musicerandet bygger upp kunskaper inom grundläggande begrepp som melodi, metrik och harmonik 

samt om sambanden mellan dessa. Lärandet i ämnet innebär att dessa begrepp tillämpas i 

musicerande och musikskapande. Koncentrerat lyssnande, regelbundet återkommande övning samt 

utveckling av hörförståelse är viktiga medel för den personliga kunskapsutvecklingen och 

musikupplevelsen (skolverket.se). 

Att musicerande utgör musikämnets kärna styrks även genom Runbergs 

undersökningar där det framkommer att just musicerandet är det moment som klart 

värderas högst vid betygssättning (Runberg, 2000: 43). Ytterligare viktiga aspekter att 

ta hänsyn till, hämtade ur kursplanerna, är följande: 

Musicerande och musikskapande i grupp är ämnets centrala samarbetsform där organisation, 

ledning och bedömning övas. Där utvecklas även kreativitet och förmåga att se och förstå samband 

mellan detalj och helhet. Individuell kunskap utvecklas på detta sätt i interaktion med andra till nya 

ämnesspecifika kvaliteter och blir till fungerande delar av gemensamt musicerande. I såväl 

musicerande som skapande ges också successivt utrymme för utvecklingen av en mer personlig och 

estetisk medvetenhet hos eleverna. Det metriskt och tonalt korrekta skall, liksom i lyrik, kunna vika 

för ett friare, mer personligt uttryckssätt (skolverket.se). 

Enligt Heiling är många musiklärare emot bedömning i musikundervisningen därför 

att den anses strida mot den konstnärliga processens grund. Bedömning kan lätt 

skapa ängslan och kan hämma allt skapande (Heiling, 1995:7). Även i Runbergs 

undersökningar framkommer att lärarna inte anser att betyget har någon viktigt 

funktion utan att det istället till viss del styr undervisningen. De medger även att de i 

vissa fall godkänner elever som inte borde bli godkända enligt de betygskraven som 

skolan ställt (Runberg 2000:44). Han har även i sina undersökningar kommit fram till 

att av de moment som betygssätts är musikkunnandet, eftersom det innebär störst 

trygghet för musiklärarna . Där kan eleverna visa tydligt vad en de kan. 

Musikskapande och musiklyssnande är mera subjektivt (Runberg, 2000:43). Vidare 

menar han att för att lärarna skall ha mer bedömningsunderlag så är det vanligt att 

sätta ihop så kallade kortkurser som de betygssätter. Dessa kan vara både praktiska 

och teoretiska. 

 

55..55..11  MMååll  aatttt  uuppppnnåå    

 

I kursplanerna nedan anges den miniminivå av kunskaper som alla elever ska ha 

uppnått det nionde skolåret och därmed även den grundläggande kunskapsnivån som 

vid denna tidpunkt ska ligga till grund för betyget Godkänd.   
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Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

 
• kunna använda sin röst i unison och flerstämmig sång,  

• kunna delta i gruppmusicerande med melodi-, rytm- och ackordspel samt    

• kunna reflektera över och bedöma utförandet,    

• kunna använda musik, text och andra uttrycksformer i skapande och improvisation för att 

gestalta tankar och idéer,  

• kunna tillämpa centrala ämnesbegrepp i eget musicerande, musikskapande och musiklyssnande,  

• ha kunskaper om musikens uttrycksformer, funktioner och traditioner i olika kulturer samt 

kunna reflektera kring dessa utifrån musiken i dagens svenska samhälle,  

••  vara medveten om olika ljud- och musikmiljöers påverkan på människan och vikten av hörselvård.   

(skolverket.se)   

  

55..55..22  MMååll  aatttt  ssttrräävvaa  mmoott    

  

I kursplanerna för ämnet musik anges även ett antal strävansmål.  

 

Skolan skall i sin undervisning i musik sträva efter att eleven  

 

• utvecklar kunskaper på instrument och i sång som en grund för musicerande enskilt och i grupp 

och för fortsatt självständig vidareutveckling i musik,  

• utvecklar tillit till den egna sångförmågan och blir medveten om dess utvecklingsmöjligheter och 

sociala betydelse, 

• utvecklar förmåga att själv skapa musik för att kommunicera tankar och idéer, 

•  utvecklar förmåga till medvetet lyssnande som en väg till musikupplevelse och fördjupad kunskap,  

• använder sina musikkunskaper i gemensamt musicerande och därigenom utvecklar ansvar och 

samarbetsförmåga,  

• blir förtrogen med musikens form, struktur, skriftspråk och uttrycksmedel samt dess funktioner 

och villkor i olika miljöer, kulturer och epoker,  

• utvecklar sitt musicerande och lyssnande till att omfatta musik inom olika epoker och genrer, sin 

förmåga att kritiskt granska och värdera musik samt sin förståelse och respekt för andra människors 

musikpreferenser,  

• blir förtrogen med musikens beröringspunkter med andra kunskapsområden och utvecklar 

förmåga att kombinera musik med andra gestaltningsformer som bild, text, drama, dans och rörelse,  

• utvecklar sin förmåga att använda IT som ett stöd både för lärande och musicerande samt som 

redskap för skapande i olika former. (www.skolverket.se)  

 

Musikläraren styrs vid planeringen, precis som alla undervisande lärare, av ett antal 

så kallade ramfaktorer vilka sätter gränser för vad som är möjligt att genomföra i 

klassrummet. Gunnar Heiling skiljer i sin bok på organisatoriska ramar, till exempel 

ämnesuppdelning, schema, klassrummets utrustning samt gruppstorlek. Övriga 

ramar att ta hänsyn till är de som uppkomit på grund av de inflytande från traditioner 

och värdesystem som har utvecklats på skolan. Det kan handla om till exempel 

kursplanemål, egen kunskap om stoffet (Heiling, 1995:passim). Även Runberg 
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diskuterar problematiken med att ramarna för undervisning skiljer sig åt. Många 

musiklärare menar att just gruppstorleken är det största hindret för att kunna 

genomföra de mål som som är uppsatta, och då främst musicerandet (Runberg, 

2000:27).  

 

55..66  BBeeddöömmnniinnggeennss  ssyyffttee    

 

Nationalencyklopedin definierar bedömning som ”värderande utlåtande över något, 

vanligen grundat på sakliga överväganden” (NE, 2006). I detta arbete kommer vi 

arbeta med bedömning som ett begrepp som syftar på kursrelaterad betygssättning.   

 

Två övriga begrepp som vi vill förklara ytterligare i bedömningssammanhang är 

formativ och summativ bedömning. Summativa bedömningar är ofta kopplade till 

någon form av betygsättning eller rangordning av elevernas prestationer och har som 

syfte att intyga en viss kompetens. Den formativa bedömningen är istället inriktad mot 

att påverka individens beteende i linje med det uppsatta målet och hjälper denna att 

utvecklas. Det är här processen som står i fokus (Korp, 2003:78). När syftet med 

bedömningen är betygssättning är det vederbörandes kompetens inom det aktuella 

ämnet som är intressant. I vilken utsträckning kunskaperna har förvärvats inom 

ramen för den aktuella kursen är inte relevant. För att istället mäta behållning, som 

kan tänkas vara en konsekvens av planerade undervisningshandlingar, bör elevernas 

kunskaper istället mätas före och efter undervisningen, något som inte är nödvändigt 

vid bedömning av kompetens (Korp, 2003:91). 

 

Det finns flera olika bedömningsmetoder som på ett eller annat sätt skiljer sig från 

varandra. Främst i fråga om vad de ger information om, men också när det gäller den 

verklighets – och kunskapssyn som ligger till grund för dem. Den målrelaterade 

bedömningen ger ett besked om hur pass väl eleverna har nått de i förväg uppställda 

målen. Grupp– och normrelaterad bedömning handlar om hur eleven klarat vissa 

uppgifter eller vissa kurser i förhållade till andra elever. Kriterierelaterad bedömning 

indikerar hur väl elevernas inlärning svarar mot vissa kriterier på vad man betraktar 

som ökad kunskapsutveckling. Tillsist finner vi den individrelaterade bedömningen, 

som inte ger någon annan information än sådan som beskriver och värderar hur 

eleven utvecklats som person (Egidius, 1985:58). 

 

Den typ av bedömning som sker i grundskoleämnet musik ska vara kriterierelaterad. 

Kriterier kan alltså beskrivas som de krav som ställas på en prestation för att den 

exempelvis ska bedömas som godkänd (Korp, 2003:103). Bedömningen sker från och 
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med höstterminen i åttan i grundskolan men bara avgångsbetyget i nian ska vara 

nationellt jämförbart.  

 

Vilken kompetens skolan skall utveckla hos eleverna är även musikpedagodiska 

forskare oense om. Heiling anser i boken ”Bedömnings- och utvärderingsfrågor i 

musikutbildningar” att bedömning och utvärdering måste koncentreras på hur väl 

individen utvecklats på den personliga sidan. Det innebär att fokus ligger på 

processen, alltså på det formativa (Heiling, 1995:34). Enligt kursplanen står det klart 

att vi inom skolan skall främja elevers utvecklande av både kunskaper och färdigheter.  

Det sociala kompetensen är en viktig del av de färdigheter vi skall försöka utveckla. I 

de officiella dokumenten som styr grundskolan och gymnasieskolan är det svårt att få 

stöd för att vi i skolan skall betygssätta annat än den formella kompetensen. Vi skall 

alltså utveckla den sociala kompetensen, men utan att bedöma den. Skolans uppgift 

framgår av skollagens portalparagraf, paragraf 2: 
 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt i samarbete med hemmen, främja 

deras harmoniska utveckling till ansvarskännande medmänniskor och samhällsmedlemmar. I 

utbildningen skall tas hänsyn till elever med särskilda behov. (Skolverket.se)  

 

Av skollagens andra paragraf framgår inte exakt vad som skall betygssättas. I 

läroplaner, kursplaner och betygskriterier framgår vad skolan skall betygssätta. I det 

avsnitt som handlar om bedömning och betyg i läroplanerna står följande: 

 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kursplanen för 

respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika betygskriterier för olika 

kvalitetssteg. Dessa betygskriterier anges i anslutning till respektive kursplan. (Skolverket.se)  

 

En lärare skall, oavsett ämne, enligt Lpo 94 ta med all tänkbar information om elevens 

kunskaper för att kunna sätta ett så rättvist betyg som möjligt. Lärare skall ta hänsyn 

till alla fyra kunskapsformer, de fyra f:en, när de sätter betyg och undvika ensidig 

betoning (Andersson, 1999: 66-67). 

I Lpo 94 står att läsa att läraren vid betygssättningen skall: 

 

Utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskap i förhållande till kraven i kursplanen och 

även beakta kunskaper som eleven fått på annat sätt an genom aktuell undervisning. Bedömningen 

ska ta hänsyn till såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och innebära en allsidig 

bedömning av kunskaperna och beakta utvecklingen under hela kursen eller studiet av ämnet. 

(Runberg 2000:6). 
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55..77  SSaammmmaannffaattttnniinngg    

 

Traditionellt sett är musikalitet något som en del har men inte andra och denna 

egenskap har i skolsammanhang testats genom diverse prov. Enligt Sundin (2001) 

föds vi alla med möjligheter att genom samspel med omgivningen utveckla musikalitet 

som förmåga.  

 

I Lpo 94 delas kunskapsbegreppet in i fyra delaspekter, faktakunskaper, 

förståelsekunskap, färdigheter och förtrogenhetskunskap vilka alla anses vara lika 

mycket värda (SOU, 1992:94). De fyra kunskapsbegreppen inom ämnet musik 

musicerande, musiklyssnade, musikkunnande och musikskapande har en mer 

praktisk musikpedagogisk utgångspunkt.  

 

Ur ett historiskt perspektiv kan man även se att det har skett en utveckling av 

musikämnet från sång, via musik, till ljud. I Lgr 69 sätts kollektiv estetisk skolning, 

strävan mot engagemang, helhetsinriktad ämnessyn samt genrebredd i fokus. Med Lgr 

80 blir skapande ett nytt inslag i musikämnet och slutligen i Lpo 94 handlar om 

musikämnet mer om estetisk handledning. (Heiling, 1995: 31-33). 

 

Dagens nationella kursplaner styr vad eleverna ska lära sig men låter lärarna själva 

välja arbetsmetoder och innehåll.  Varje skola har även i uppgift att upprätta en lokal 

arbetsplan för musiken. Här ska även de nationella betygskriterierna konkretiseras så 

att de utgår ifrån varje skolas förutsättningar (Hugart i Hähnel, et al. 1996:24).   

I skolans uppgift ingår att göra en bedömning av elevernas kunskaper. I åk 8 och 9 

sker bedömningen i form av betyg i tre steg: Godkänd, Väl Godkänd och Mycket Väl 

Godkänd. 

 

När vi i fortsättningar talar om summativa och formativa processer är skillnaden 

mellan dessa att de sistnämnda inriktade mot utveckling där processen som står i 

fokus. Detta till skillnad från summativa bedömningar som är kopplade till någon 

form av rangordning av elevernas prestationer (Korp, 2003:78). 
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66..  RReessuullttaatt    

Här nedan presenteras resultatet av den empiriska undersökningen, det vill säga fyra  

intervjuer. Respondenternas svar och resonemang har sorterats under förjande centrala 

kategorier:  

 

• musikundervisningen 

• praktiska och teoretiska läroprocesser 

• betygskriterier och kursmål  

• förändringar i bedömning 

• hur sker bedömningen och vad bedöms? 

• bedömningsgrunder mål och kriterier 

•  utvärderingar 

 

Den sista kategorin, utvärderingar, redovisas endast i detta resultatkapitel. Vi kommer 

inte senare att analysera denna delempiri då vi anser att den inte är relevant för våra 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

 

  

 

Lärare A är kvinna och 30 år gammal. Hon har arbetat tillsammans med två andra 

musiklärare på skola 1 i 7 år. Hon är utbildad i musik vid musikhögskolan och i 

engelska vid lärarutbildningen i Malmö och det är dessa ämnen som hon i nuläget 

undervisar i. I dagsläget undervisar lärare A totalt sex klasser samt elevens val. Fem 

av dessa klasser är i år åtta och nio. 

 
Lärare B är man och 23 år. Han har arbetat som ensam musiklärare på skola 2 i tre 

år och läser för närvarande till musiklärare. Lärare B har undervisning i 13 klasser 

samt elevens val. Sex av klasserna är i år åtta. 

 

Lärare C är  man och 54 år gammal. Han har arbetat på skola 3 de senaste 30 åren 

och har gått SMLU – särskild musiklärarutbildning, vilket var en 1-årig 

snabbutbildning.  På skola 3 arbetar två musiklärare och skolan har musikprofilering. 

Lärare C har musikundervisning i totalt 10 klasser, varav sex är i år åtta och nio. 

 

Lärare D är man och 34 år och har arbetat som ensamundervisande musiklärare på  

skola 4 i 4 år och har även erfarenhet av andra skolor innan han hamnade på den 

nuvarande. Han har utbildning i ämnena svenska och SO för år 1-7.  Som 

musikbakgrund har han en kurs på 20 poäng i ämnet musik, 10 poäng i 
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musikproduktion samt ett gediget musikintresse. Lärare D undervisar omkring 20 

klasser i musik, varav 14 är klasser som han sätter betyg i. 

 

66..11  MMuussiikkuunnddeerrvviissnniinngg  
 
Lärare A lägger stor vikt vid att spela instrument såsom gitarr, keyboard, bas och 

trummor. Hon håller i så kallade ”grundkurser” där hon går igenom hur eleverna tar 

de vanligaste ackorden på just ackordinstrumenten, grunderna för att kunna spela 

bas och trummor i grupp samt sång och sångteknik. Hon menar att hon lägger 

mycket fokus på musicerandet tillsammans och till en början lär hon inte eleverna 

noter men när spelet kommit igång säger lärare A att hon brukar blanda teori med 

praktik. I nian lägger lärare A fokus på den klassiska musiken, men de eleverna får 

även önska ett moment att gå igenom och då kan det exempelvis handla om en 

musikstil.  I åttan ligger koncentrationen kring musiklyssning.  Andra saker som 

lärare A tar upp är Tinnitus.  

 
Lärare B börjar på hösten med en introduktion för sjuorna som bland annat involverar 

rytmik. Därefter ägnar han en del tid till att prata om låtar, låtskrivande samt 

låtbakgrunder. Eleverna får då lyssna på olika musikbakgrunder för att de sedan skall 

kunna välja en bakgrund att sätta text till. Han menar att han på så sätt kan få in 

skapandet i musiken utan att använda sig så mycket av instrumet och att spela trots 

att instrumenttillgången är ganska dålig. Det sista momentet är att de tillsammans 

ser en spelfilm med musikinslag som de därefter diskuterar.    

 

I åttan ligger fokus på musikhistoria, men han säger att det då inte handlar om 

den ”klasiska” musikhistorien med exempelvis Mozart, Bach och Beethoven, utan att 

det då kan handla om filmmusik, Beatles och Elvis. Han har då även en genomgång 

av rösten och introducerar vad det innebär att sjunga tenor, bas, sopran och alt samt 

skillnaden mellan att sjunga högt och lågt, starkt respektive svagt. Förutom detta gör 

eleverna ett individuellt arbete där de själv får välja ut något att skriva om, 

företrädelsevis en idol eller en artist. Detta arbete sker i halvklass och under tiden 

spelar den andra halvan ensemble. Lärare B menar att eftersom han inte har tillgång 

tlll många intrument fungerar musicerandet bäst i just halvklass.  

 
Lärare C menar att det i årskurs sju är instrumenten som betonas och i åttan är det 

samspel, musikhistoria och rytmik som han ägnar mest tid åt. Lärare C betonar 

särskilt att han tycker att den mesta delen av lektionerna inkludera praktiska moment 

och att det är helt onödigt att ha teoriundervisning som inte anknyter till det 

praktiska. Han binder istället ihop de terotiska läroprocesserna med de praktiska för 
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att ge eleverna en mer komplett helhet. Då kan eleverna själva dra paralleller och se 

att teori och praktik hänger ihop. 

 

Lärare D anser att hans undervisning är anpassad till de förhållanden som råder på 

skolan, där han har dåliga förutsättningar både när det gäller både lokaler och 

utrustning. Hans övertygelse är att ägna lika stort fokus åt både det teoretiska och 

praktiska momenten. I teorin har han genomgångar av musikhistoria, med främst 

popmusikens utveckling från 50-talet fram till idag, musikteori,  musikens språk samt 

sångteknik. I de praktiska momenten ligger fokus på att alla elever antingen får välja 

gitarr eller keyboard. Utifrån sitt instrument får man sedan välja ut en låt av fem, som 

senare skall spelas upp. Anledningen till att det är just gitarr och keyboard som som 

eleverna har att välja mellan, är att det är de instrument som finns att tillgå. I sjuan 

introduceras enbart instrumenten, utan inslag av uppspelningar.  

  

66..22  PPrraakkttiisskkaa  oocchh  tteeoorreettiisskkaa  lläärroopprroocceesssseerr  

 

Lärare A menar att det finns det skillnader mellan praktiska och teoretiska 

läroprocesser. Hon drar paralleller mellan den undervisning hon bedriver i engelska, 

samt den i musik, och menar att hon kan se att de som är duktiga i engelska även 

oftast är duktiga i musik. Hon tror att många som har en musikalisk känsla även har 

en känsla för språket. Vidare säger hon att hon även kan se att de som är duktiga på 

att lära sig grammatiska regler och glosor kanske inte riktigt hänger med i musiken. 

Antingen så klarar de inte av att spela i takt eller så begriper de inte riktigt vad det går 

ut på. Hon tror att det kanske blir ”för fritt” för dem.  

 

Även lärare B menar att det förmodligen är skillnad på praktiska och teoretiska 

läroprocesser. Han kan se att vissa elever har väldigt lätt för att ta till sig saker 

praktiskt, om han till exempel visar hur eleven skall göra för att kunna ta tre ackord 

på pianot, så klarar eleven av det nästan med detsamma. Om han däremot visar ett 

ackorddiagram, så kopplar eleven inte alls på samma sätt. För en annan elev kan det 

vara precis tvärtom.  Därför, menar han, är det klart att det är skillnad på praktiska 

och teoretiska processer men han skulle inte vilja säga att något är bättre än det 

andra.  
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På utbildningen som han nu går pratas det mycket om praktik, och han håller med 

om att det är bra, men vissa  moment tror han även måste förstås teoretiskt för att 

eleverna skall kunna se kopplingen mellan teori och praktik. 

 

Enligt lärare D är det ingen tvekan om att det är skillnad på teoretiska och estetiska 

läroprocesser och han skiljer även i sin undervisning dessa åt. Lärare C svarar inte på 

denna fråga. 

 

66..33  BBeettyyggsskkrriitteerriieerr  oocchh  kkuurrssmmååll 

 

Lärare A har tillsammans med ytterligare en musiklärare utarbetat de lokala 

betygskriterierna och sedan dess har de endast blivit omarbetade.  Vidare säger hon 

att det fanns lokala betygskriterier på skola 1 när hon började, men att de inte hade 

något som helst med de nationella kursplanerna att göra. Lärare A säger att hon är 

mycket nöjd med de nuvarande kriterierna och hon kan därför använda sig av dem i 

undervisningen. Hon tycker att de är korta och konkreta och eftersom att hon har två 

musiklärarkollegor kan de prata om dem tillsammanns.   

 

Lärare B tycker att läroplanens kursmål är ganska fritt utformade. Han tycker att 

detta är bra, då han ganska lätt kan bryta ner dem till att passa på hans skola. Han 

menar dock att vissa mål kanske kan vara bra att sträva mot, men att de kanske inte 

är så rimliga att uppnå. Han tycker även att målen blir lite svåra eftersom alla skolor 

inte har samma förutsättningar att nå dem. Det kan till exempel handla om praktiska 

förutsättningar. Sammanfattningsvis så säger lärare B att målen är okej under den 

förutsättning att man lever i den värld där allt finns på plats. Eftersom lärare B är 

ensam musiklärare så sin skola har han ensamt utformat de lokala betygskriterierna. 

Han säger dock att han fått mycket hjälp av bidträdande rektorn. Före han började 

arbeta på skolan fanns där inga lokala betygskriterier, så han fick börja från grunden. 

Detta menar han har varit ganska svårt eftersom musik är ett konstnärligt ämne och 

det är svårt att sätta upp exakta gränser för ett visst betyg. Han menar att han 

undermedvetet använder sig av dessa kriterier dagligen. Och ytterligare vikt får de när 

han skall sätta betyg. Då tycker han att han har stor användning av dem för att 

precisera elevernas kunskaper. Han har även kriterierna i huvudet när han planerar 

sin undervisning.  

 

Läroplanens kursmål är enligt lärare C vettiga. Han har tillsammans med en kollega 

utarbetat de lokala betygskriterierna och pratar konkret om dem med eleverna 

ungefär två gånger per år.  



 27 

När det gäller läroplanens kursmål tycker lärare D att de måste specificeras för att de 

ska vara tillämpbara. Han tycker att de är skrivna väldigt allmänt och det krävs en 

god portion reflektion och samtal om tolkning kring dem innan de går att använda. 

Han är övertygad om att dessa tolkas fritt på skolorna och tänker sig även att det är 

det som är syftet. Han tycker vidare att det är bra att de går att tolka utifrån de  

förutsättningar som olika lärare har.  För honom är de är relevanta och ligger på rätt 

nivå.  De lokala betygskriterierna på skola 4 är enligt lärare D bra eftersom han har 

utarbetat dem själv och enväldigt. Han saknar dock, som ensamt undervisande lärare 

i ämnet musik, någon att bolla idéer kring dessa med och anser sig inte ha någon alls 

att göra detta med i nuläget. Han anpassar sin undervisning efter de kriterier som är 

uppsatta.  

 

66..44  FFöörräännddrriinnggaarr  ii  bbeeddöömmnniinngg  

 

När det gäller bedömningen i ämnet tror inte lärare A att den har ändrats så mycket 

med tiden när det gäller henne. Visserligen säger hon att hon sätter högre och högre 

betyg, men sedan tror hon också att det beror på att eleverna blir duktigare och 

duktigare. 

 

Lärare B tror att hans sätt att bedöma elevers kunskaper har förändrats en hel del 

under de år som han varit lärare på skola 2. När han började hade han inte alls någon 

större vetskap om vad kriterier var, och ännu mindre hur de skulle användas. Han 

kastades snabbt in i musikundervisningen och då låg fokus på att hitta bra saker att 

göra med eleverna, snarare än på vad som stod i kriterierna. Han tror att han i början 

hade lättare för att sätta högre betyg än vad han gör idag. Vidare tror han dock att 

han har lärt sig att på ett tydligare sätt se elevernas utveckling, och det tror han är en 

stor hjälp för honom vid betygssättning. 

 

När det gäller bedömningen så tror även lärare C att hans sätt att bedöma elever har 

förändrats ganska mycket från det att han började arbeta fram tills nu. Men han säger 

även att han tror att det till största delen beror på att det är just musiken som ämne 

som har genomgått så stora förändringar. Han menar vidare att lärarna idag bedömer 

helt andra kvalitéer än vad de gjorde när han började jobba.  

 

Lärare D tror att han genom åren har blivit lite snällare när det gäller betygsättningen 

i musikämnet. Han menar att efter ett tag, så hinner han som lärare känna in vad 

som är rimligt att kräva.  Han menare vidare att anledningen till varför bedömningen 

har ändrats är nog för att det tar ett helt läsår att göra allting och gör man sedan en 
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utvärdering så dröjer det ju ett helt år innan man kan tillämpa det som utvärderingen 

gav. Långsamt förbättrar man sig förhoppningsvis menar han. 

  

66..55  HHuurr  sskkeerr  bbeeddöömmnniinnggeenn  oocchh  vvaadd  bbeeddöömmss??  

 

De moment som lärare A betygssätter är dels att kunna spela instrument. Ju fler 

instrument eleverna kan, desto högre betyg får de. Hon betygssätter även teoridelen 

samt konsten att kunna samarbeta och spela i grupp. Sången är också ett inslag i 

betyget och det krävs att eleverna åtminstone försöker för att få ett G. När lärare A 

skall bedöma tycker hon att hon ser mycket på lektionerna vad eleverna kan. En del 

elever har även valt musik som elevens val, eller går i kören och då menar hon att hon 

ser ytterligare vad de kan. Är det andra elever som vill höja sina betyg, brukar hon ge 

dem chansen att spela upp för henne.  

 

De moment som lärare B betygsätter är rytmiken - takt, puls och rytmkänsla. Sedan 

kommer även musikhistorian in som ett moment i år åtta. Han vill även att de skall ha 

lite grundläggande kunskaper om  rösten.  Han betygsätter även praktiska moment – 

att eleverna kan de vanligaste ackorden och kan tillämpa dem i ensemblespel. Även 

inlämningsuppgiften om valfri artist bedöms. Han tycker att han har goda 

förutsättningar för att individuellt bedöma eleverna i klassrummet.  

 

Det största momentet för lärare C att bedöma är uppspelningen. På lärare C:s skola 

övar eleverna tillsammans i små grupper och spelar sedan upp tillsammans för 

läraren. Grupperna är sammansatta så att det ska vara möjligt att se och bedöma de 

olika elevernas individuella prestationer. Förutom uppspelningen väger han även in 

momenten instrumentallära samt musikhistora i bedömningen. Till sist genomför han 

även ett  rytmprov, men på detta kan ingen bli underkänd. Det är dock ett bra tillfälle 

för lärare C att se om en elev eventuellt skall ha ett högre betyg.  

 

På 40 minuter i veckan anser sig inte lärare D hinna med så mycket mer än det han 

precis måste. Han argumenterar för att han med två stora bedömningsmoment, 

teoriprov och uppspelning, varje läsår underlättar för sig själv när han sätter betyg, då 

har han något att gå på när det väl är dags. Han menar vidare att med så många 

elever som han har per vecka så är det nästintill omöjligt att bedöma på ett annat sätt. 

Han säger även att det övriga som händer på musiklektionerna, helhetsintrycket, 

såsom engagemang och närvaro, därmed faller bort och inte tar plats i bedömningen 

på grund av tidsbrist. Han menar att han inte har en chans att se och notera vad var 

och en gör. Genom att de senaste åren ägna mer tid till att repetera inför uppspelet 
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och därmed försöka hinna runt till alla elever redan under övningsstadiet kan han 

hinna rätta till småfel och detaljer innan det är dags att spela upp. Uppspelet blir på 

så vis en mindre pressad situation för eleverna.  I övrigt så tycker lärare D att betygen 

näst intill berövar musikämnet på dess konstnärliga inslag. Han menar att det endast 

finns en positiv aspekt med betygen och det är att de i vissa fall fungerar som en 

drivkraft hos eleverna. De vill gärna ha sitt godkänt och hade musikämnet varit fritt 

från betyg hade nog fler elever ”suttit och hängt” hela lektionerna tror han. 

 

66..66  BBeeddöömmnniinnggssggrruunnddeerr,,  mmååll  oocchh  kkrriitteerriieerr  

 

Lärare A tycker att hon har goda möjligheter att tillsammans med sina kollegor 

diskutera bedömningsgrunderna i ämnet. Själv tycker hon att de bedömer väldigt lika. 

Hon tycker även att hon har ganska god tid till att diskutera mål och betygskriter med 

eleverna. Tillsammans med de övriga musiklärarna har hon utarbetat ett musikhäfte 

där betygskriterierna finns med. Detta får de i sjuan och då går de igenom kriterierna 

på lektionen. Hon pratar även med dem i åttan innan hon sätter första betyget och har 

även enskilda samtal med eleverna under terminens gång.  

 

Eftersom lärare B är ensam musiklärare han har han svårt att hitta någon kollega att 

kunna diskutera med. Han känner inte heller att han inte har så gott om tid till att 

diskutera mål och betygskriter i klasserna. Han brukar dock börja varje läsår med att 

läsa upp och förklara kriterierna, både strävansmålen och målen att uppnå. Han 

berättar även för eleverna vad som krävs för att nå G, VG och MVG. För MVG menar 

han att det krävs att eleverna har någon typ av spetskompetens. Det behöver inte vara 

sång eller piano, utan det kan vara att de kan dansa, eller att de är duktiga på rytmik.  

 

På skola 3 arbetar två musiklärare och lärare C anser att de har likartade 

bedömningsgrunder och är eniga om vad de de lokala betygskriterierna innebär vid 

bedömningen. Lärare C tror inte att hans elever känner till betygskriterierna. Han 

menar dock att de egentligen vet vad som krävs för att få olika betyg, men kan inte 

själva precisera det verbalt. 

 

Precis som lärare B har inte heller lärare D någon att diskutera bedömningsgrunder 

med. Det finns enligt lärare D heller ingen tid att diskutera betygskriterier i klasserna 

men han försöker vid varje genomgång nämna för eleverna varför de gör vissa saker 

och hänvisar då till dokumenten, särskilt noggrann med detta är han i de klasser som 

ska betygsättas. Den enda gången elevernas utveckling diskuteras är veckan innan jul 
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när betygen redan är satta. Då träffar läraren varje elev för ett enskilt samtal och 

redogör för vilket betyg eleven fått. 

 

66..77  UUttvväärrddeerriinnggaarr  

 

När det gäller utvärderingen av själva ämnet menar lärare A att någon formell 

utvärdering av musiken, det gör hon inte. Lärare A menar dock att hon känner ju av 

vad eleverna tycker är roligt. Det är ett väldigt stort musikintresse på skolan och det 

tycker hon är som en utvärdering det med. När det gäller utvärderingen av lärare A:s 

undervisning så sker det inför utvecklingssamtal, eller när övriga lärare bestämmer att 

det skall vara utvärderingar. Då får alla eleverna skriva till henne och tycka till, samt 

svara på en del frågor.   

 

När det gäller utvärdering av musikämnet menar lärare B att det sker muntligt med 

eleverna i slutet av varje termin. De får säga vad de tycker har varit bra och mindre 

bra och de har också möjligheten att komma med förslag till ändringar. Lärare C 

menar att elevernas utvärdering av hans undervisning sker i samband med 

utvärderingen av musikämnet. När det gäller utvärdering av musikämnet sker det 

enligt lärare C i slutet av varje termin. 

 

I åttan brukar eleverna utvärdera sig själva och de får skriva till lärare A vad de vill ha 

för betyg och vad de skall göra för att nå det, men även lite om hur långt de tycker att 

de redan har nått. Därefter har lärare A och eleven ett samtal för att se om lärare A 

håller med om det som eleven har skrivit. Hos lärare B har eleverna har chansen att 

utvärdera sig själva på de så kallade ETM-tiderna (elevens tid för måluppfyllelse). Men 

lärare B menar att han inte vet om han tycker att det är speciellt givande. Oftast står 

det; ”det gick bra, jag gjorde det jag skulle”, utan någon ytterligare reflektion. Han 

menar vidare att han egentligen skulle vilja sitta ner med varje elev och utvärdera 

individuellt, men att det inte finns någon tid till det.   

 

Lärare C tycker att tiden för att kunna hålla meningsfulla samtal om elevernas 

utveckling inte räcker till.  Inför varje allmänt utvecklingssamtal skriver dock alla 

lärare något om alla elever. Från musiken blir denna text lätt lite torftig eftersom 

lärare C inte hinner lära känna eleverna tillräckligt väl för att kunna specificera varje 

elevs utveckling. Lärare D utvärderar musikämnet tillsammans med klasserna i slutet 

av varje termin. Enskilda utvärderingar har han inte tid med, förutom ett kort 

betygssamtal, även det i slutet av varje termin. 
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6.8 Sammanfattning  

 

Alla intervjuade lärare betygssätter cirka sju till åtta klasser var förutom lärare D, som 

betygssätter 14 stycken.  

 

Lärare A har lagt fokus på instrumentundervisning med en blandning av teori och 

praktik för bästa effekt. Lärare B:s tillgång till instrument är dålig men trots detta har 

han musikskapande som ett moment i sin undervisning, då eleverna får sätta egen 

text till redan färdiga musikbakgrunder. Han utesluter den klassiska musikhistorien 

(Bach, Mozart, Beethoven) till förmån för film- och populärmusikhistoria.  Även lärare 

C bedriver instrumentalundervisning och betoningen ligger vad det gäller både lokaler 

och utrustning. Han ägnar därför mycket tid åt musikhistoria, främst popmusikens 

utveckling från 50-talet fram till idag. Han går även igenom musikens språk samt 

sångteknik. Alla lärare är överens om att det är skillnad på praktiska och teoretiska 

läroprocesser. Lärare C uttalar sig dock inte i denna fråga.  

 

Lärare A säger att hon är mycket nöjd med de nuvarande kriterierna och att hon 

därför kan använda sig av dem i undervisningen. Lärare B tycker att läroplanens 

kursmål är lite för fritt utformade och inte alltid så rimliga. Läroplanens kursmål är 

enligt lärare C vettiga medan lärare D menar att de måste specificeras för att de ska 

vara tillämpbara. Han tycker i övrigt att de är relevanta och ligger på rätt nivå.  Det 

moment som lärare A betygssätter är spel på instrument,  en teoridel samt konsten att 

kunna samarbeta och spela i grupp. Lärare B betygsätter rytmik - takt, puls och 

rytmkänsla samt praktiska moment som samspel. Lärare C lägger stor vikt vid 

ensemblespel, det vill säga samspel i grupp, men även moment som musikhistoria 

spelar in vid betygssättningen. Lärare D lägger störst vikt vid enskild uppspelning. 

Förutom denna väger han även in momenten instrumentallära samt musikhistora i 

bedömningen. Lärare A tycker att hon har goda möjligheter att tillsammans med sina 

kollegor diskutera bedömningsgrunderna i ämnet. Tillsammans med de övriga 

musiklärarna har hon utarbetat ett musikhäfte där betygskriterierna finns med. 

Eftersom lärare B är ensam musiklärare har han svårt att hitta någon kollega att 

kunna diskutera med. Han känner inte heller att han inte har så gott om tid till att 

diskutera mål och betygskriter i klasserna. Samma sak gäller för lärare D, som också 

är ensamundervisande musiklärare på sin skola. Han försöker dock gå igenom 

betygskriterierna i klasserna, speciellt vid betygssättning. På skola 3 arbetar två 

musiklärare och lärare C anser att de har likartade bedömningsgrunder och är eniga 

om vad de de lokala betygskriterierna innebär vid bedömningen. 
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77..  AAnnaallyyss 

I nedanstående text har källmaterialet undersökts och analyserats tillsammans med de 

teoretiska utgångspunkterna. Denna del kommer, precis som vid presentationen av 

resultatet, att vara strukturerad utifrån intervjufrågorna. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning.  

  

77..11  MMuussiikkuunnddeerrvviissnniinngg  

 

Kunskapsbegreppets fyra delaspekter, faktakunskap, förståelsekunskap, färdigheter 

och förtrogenhetskunskap kan relateras till den undervisning som de intervjuade 

lärarna bedriver.  Respondenterna svarar alla att de lägger mycket tid på att spela 

instrument såsom gitarr, keyboard, bas och trummor och elevernas musikaliska 

färdigheter tränas därmed på flera sätt. Färdigheter i musik anses också vara basen 

för utvecklingen av teoretiska och faktainriktade kunskaper i musik. Genom 

instrumentalundervisning blir eleverna förtrogna med musiken och tränas 

automatiskt i att tillämpa sina praktiska och teoretiska kunskaper i ett sammanhang 

och därmed kommunicera med musik i någon mening (Skolverket, 2003:28).  

 

Enligt Runberg är det vanligt att lärare sätter ihop olika kortkurser som de  sedan 

betygssätter (Runberg, 2000:29). Dessa kurser kan vara både praktiska och teoretiska 

och det handlar oftast om instrumentkurser i exempelvis gitarr, trummor och bas. 

Kunskaperna graderas i olika nivåer för att nå för de olika betygen. Detta är även 

något som lärare A tillämpar i sin undervining och menar att ju fler instrument 

eleverna kan, desto högre betyg får de.  

 

Lärare D utmärker sig dock genom att inte inkludera momentet samspel i 

musicerandet utan istället låta endast eleverna spela upp individuellt. Enligt 

skollagens portalparagraf och Lpo 94 ska vi i  skolan utveckla den sociala 

kompetensen, som bland annat kan tränas genom samspel, utan att bedöma den. 

Detta medan det under mål att uppnå står att läsa att eleverna för att kunna nå 

godkänt ”ska kunna delta i gruppmusicerande med melodi-, rytm- och ackordspel” 

(skolverket.se) Genom att utesluta detta moment blir även möjligheten att bedöma 

elevens förmåga till samspel, samarbetsförmåga och interaktion med andra elever 

obefintlig. ”Elevens förmåga att analysera, värdera och ta ansvar för eget 

musicerande”, även detta ett mål att uppnå, tränas istället väldigt påtagligt de 

lektioner som ägnas åt att förbereda uppspelningen. Det föreligger dock en viss risk 

att lärandet inför dessa uppspelningar sker enbart som ändamål för bedömning samt 

att glädjen i musicerandet går förlorad. 
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Endast lärare B nämner musikskapande som ett inslag i musikundervisningen.  

Musikskapande kan relateras till kunskapsbegreppet förståelse. Förståelseinriktade 

kunskaper i musik innebär att eleven tränas i att kunna uttrycka och bearbeta sina 

erfarenheter, upplevelser och känslor i samband med skapande av musik (Skolverket, 

2003:29). Att förutsättningarna i musiksalen är knappa för musikskapande 

kompenserar han istället genom att använda sig av inspelade musikbakgrunder. De 

övriga lärarna nämner att överhuvudtaget inte alls musikskapande som ett inslag i 

musikundervisningen och ger därmed heller inte eleverna förutsättningar att uppnå 

nedanstående kunskapsmål:  

 

Elevens ska kunna använda musik, text och andra uttrycksformer i skapande och 

improvisation för att gestalta tankar och idéer. (skolverket.se)  

 

Givetvis kan vi här inte helt utesluta att lärarna missat att berätta om just skapande i 

musikundervisning vid intervjutillfället. Lärare D talar i övrigt om de knappa 

förhållanden som råder på skolan och att det är främst de dåliga förutsättningarna 

som begränsar honom i hans undervisning. Han betonar istället att han utformat de 

lokala betygskriterierna så att eleverna trots detta når upp till målen och talar om 

fördelen med att kunna anpassa kraven till verkligheten. För eleverna innebär de låga 

kraven givetvis att deras möjligheter till att förvärva ett stort spektra av kunskaper 

begränsas men att de trots detta kan nå de högre betygen. Enligt Runbergs 

undersökning visar det sig att flertalet lärare godkänner elever som inte borde bli 

godkända enligt de betygskraven som skolan ställt. Som försvar säger då vissa lärare 

att om eleverna bara är med på lektionerna så blir de godkända (Runberg, 2000: 44). 

Vi ställer oss då frågan: varför ska vi överhuvudtaget ha betygskriterier?  

 

Lärarna vi intervjuat ägnar även en del av undervisningen till att träna olika 

faktakunskaper i form av exempelvis musikaliska begrepp, instrument, elementär 

musikteori, ackord. Här innefattas även kunskaper om olika musiktraditioner, 

musikhistoriska epoker, musikaliska stilarter, olika genrer, repertoarer eller artister 

och musikutövare inom skilda traditioner  (Skolverket, 2003:28). Vi vill också knyta 

an till Sundins terorier kring olika arbetssätt, då vi kan se att det vuxencentrarade 

arbetssättet dominerar hos de flesta lärararna. Inslag som exempelvis musikskapande, 

kreatvitet,  kommer i andra hand och det som eleverna gör på lektionerna  ses i 

förhållande till en förbestämd mall. Elevern får inte heller så mycket tid till 

självkännedom (Sundin, 2001:139) 
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77..  22  PPrraakkttiisskkaa  oocchh  tteeoorreettiisskkaa  lläärroopprroocceesssseerr  

 

Gemensamt för de fyra lärarna är att de anser att det är skillnad på praktiska och 

teoretiska läroprocesser. Detta ställningstagande resulterar vidare i hur deras 

bedömning av elevernas kunskaper mäts och värderas, samt hur undervisningen 

bedrivs. Uddholm (2003) menar istället att det inte är skillnad på musikaliska, 

praktiska, förmågor och teoretiska. De olika förmågorna påverkar varandra och 

musikalitet blir då inte viktigare än nån annan förmåga, men ändå en oupplöslig del 

av, och en förutsättning för, hela vår förmåga (Uddholm,  2003:28).  

 

I kursplanen för ämnet musik står att läsa att bedömningen av elevens kunskaper 

både ska se till helhet och dels till de olika aspekterna av musikaliska aktiviteter. 

(skolverket.se) Lärare C ägnar största delen av lektionerna åt praktiska moment och 

anknyter i viss mån teoriundervisningen till dessa. Lärare D fokuserar till lika stor del 

på det teoretiska som det praktiska och granskar ett moment av dessa var vid de två 

stora årliga bedömningstillfällena. Detta överensstämmer visserligen med kursplanens 

direktiv att  ”vi inom skolan skall främja elevers utvecklande av både kunskaper och 

färdigheter, som ska  samspela med varandra och utgör varandras förutsättningar.” 

(skolverket.se)  

 

77..33  BBeettyyggsskkrriitteerriieerr  oocchh  kkuurrssmmååll  

 

Huruvida lärarna använder sig av kriterierna i sin undervisning skiljer sig också åt. 

De två ensamundervisande musiklärarna, B och D, har själva utformat de lokala 

betygskriterierna utan att ha fått möjlighet att diskutera dessa tillsammans med 

någon kollega. Genom att inte kritiskt granska de egna uppställda kraven riskerar 

lärarens egna intresse dominera i alltför hög grad. Lärare B har exempelvis valt bort 

den klassiska musikhistorien och lagt betoningen på vad som han själv anser vara 

mer relevant. Han motiverar detta med att läraren måste utgå ifrån sin egna 

kompetens för att kunna göra ett bra och entusiastiskt jobb.  

 

På båda dessa skolor har de tagit tillvara på möjligheten att utforma kursmålen efter 

de praktiska förutsättningarna att verkligen kunna uppnå dessa.  Att ingen av de 

intervjuade lärarna verkar återkomma kontinuerligt till betygskriterierna i samtal kan 

hänga samman med att bedömningen av elevernas kunskaper är av summativ 

karaktär. Enligt lärarna finns det av olika anledningar ingen möjlighet att i tillräckligt 

stor mån tillsammans med eleven kunna diskutera dennas kunskapande och 

utveckling som process. Eftersom bedömning i musik enligt styrdokumenten ska vara 
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kriterierelaterad ställs det krav på lärarna att utgå och motivera betygen utifrån 

uppställda kriterier. Kriterier kan alltså beskrivas som de krav som ställas på en 

prestation för att den exempelvis ska bedömas som godkänd (Korp 2003:passim).  

Lärare A:s metod att använda sig av så kallade grundkurser på instrumenten blir även 

indirekt en måttstock för att mäta elevernas kunskapsnivå.   

 

 

77..44  HHuurr  sskkeerr  bbeeddöömmnniinnggeenn  oocchh  vvaadd  bbeeddöömmss??      

 

Om vi jämför det som de olika lärarna betygssätter så är det likartade moment och vi 

finner att en av de delar som verkar vara mest betydelsefull är just själva 

musicerandet. Även Runberg skriver i Godkänd?  att musicerande klart är det moment 

som värderas högst av musiklärarna vid betygssättning (Runberg, 2000:43). I ämnets 

kursplaner kan vi läsa:  

 

Vokalt och instrumentalt musicerande utgör ämnets kärna  samt  musicerande och musikskapande i 

grupp är ämnets centrala samarbetsform där organisation, ledning och bedömning övas 

(skolverket.se).  

 

Både lärare A och C har ensemblespel med som en stor del i bedömningen. Med 

ensemblespel menas att eleverna spelar i grupp (från fyra personer och uppåt), oftast 

på instrumenten keyboard, gitarr, bas och trummor. Även lärare B pratar om detta, 

dock inte i lika stor utsträckning. Två ytterligare punkter i kursplanerna som vi finner 

intressanta i förhållande till just musicerande och ensemblespel är:  

 

I musicerande bedöms både den enskilda prestationen och elevens förmåga till samspel och 

interaktion med andra i musicerandet  samt elevens musikkunskaper utvecklas i växelverkan mellan 

aktivt musicerande och skapande och kontinuerlig tillämpning av ämnets grundläggande begrepp 

inom dessa aktiviteter (skolverket.se). 

  

Här kan vi se en tydlig skillnad, trots att alla respondenter menar att en stor del av 

undervisningen är att spela instrument är det stor skillnad på att spela instrument 

enskilt och att spela instrument i grupp. I en grupp måste eleverna ta hänsyn till 

andra personer än sig själv. De måste även kunna lyssna på flera andra instrument i 

taget än bara sitt eget. Stålhammar skriver i sin bok Samspel om just interaktion i 

klassrummet och hur viktigt det är att elevernas perspektiv utgör den centrala delen i 

studierna av undervisningsprocessen i musikämnet (Stålhammar, 1995:24-25). I 

förhållande till detta kan vi se att lärare A faktiskt betonar att hon tycker det är viktigt 

att eleverna klarar av att spela i grupp, att de skall kunna sköta sin del i det hela. 

Likaså lärare C har uppspelning i grupp som ett av de stora momenten när det gäller 
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betygssättning, även om han påpekar att det inte behöver vara nödvändigt att ge alla i 

gruppen samma betyg på just det momentet. Lärare B pratar också om vikten av att 

eleverna skall kunna spela någonting tillsammans, även om det inte är ensemblespel, 

och därför tar detta upp mest plats i hans undervisning. Lärare D:s elever får däremot 

spela upp enskilt, och vi ställer oss alltså frågan: hur påverkar detta bedömningen? 

Självklart måste den enskilda uppspelningen hjälpa lärare D när det gäller att se 

precis vad eleven kan och inte kan, samtidigt måste det väl ändå det enskilda 

uppspelet göra att eleverna går miste om flera av de viktiga målen ovan? Lärare D 

motiverar detta med att det inte finns resurser till ensemblespel, varken lokaler eller 

instrument. Förutom ensemblespelet betygsätter även lärare A teoridelen och sången. 

Hon har även en genomgång av hörseln, exempelvis tinnitus. Även lärare D pratar om 

teori och sång. Det praktiskta utgör ungefär 50 procent av hans undervisning och ger 

därmed även hälften av underlaget för betygssättning, medan den teoretiska delen, 

såsom musikteori och musikhistoria, och sången utgör ungefär lika stor procendel 

tillsammans. Lärare C väger förutom musicerande in momenten instrumentallära 

samt musikhistora i bedömningen. Lärare B är den enda av lärarna som uttalat pratar 

om, samt har med och betygssätter, rytmiken samt takt, puls och rytmkänsla. Samma 

sak gäller för skapandet i musikundervisningen, då han är den enda av 

respondenterna som nämner detta läroplansmål. Han har dock inte med sången som 

ett större inslag, och kan sådeles heller inte betygssätta det. Om vi 

sammanfattningsvis skall jämföra detta som respondenterna betygssätter så är orden 

ensemblespel, teori, musikhistoria samt sång de som förekommer mest. Även 

instrumentallära och rytmik är sådant som vi tror att de flesta lärare behandlar, även 

om det bara är ett par av dem som uttalat säger sig behandla dessa områden. Vi tror 

även att det kan ha att göra med att det är sådana inslag som kommer in naturligt i 

den övriga undervisningen. 

 

I kursplanernas mål att uppnå i slutet av det nionde skolåret för betyget godkänd står 

bland annat att eleverna skall kunna:  

 

använda sin röst i unison och flerstämmig sång, kunna använda musik, text och andra 

uttrycksformer i skapande och improvisation för att gestalta tankar och idéer samt vara medveten 

om olika ljud- och musikmiljöers påverkan på människan och vikten av hörselvård (skolverket.se). 

 

Här kan vi se några av de mål som endast nämns av en lärare. Lärare A menar till 

exempel att musikskapande är något som blir alldeles för svårt eftersom eleverna 

ligger på så olika nivårer spelmässigt. Hon är dock den enda av lärarna som nämner 

att de har genomgång av hörselvård. Lärare B menar dock att det går att utforma 

undervisningen på så sätt att eleverna får skapa, utan att det blir alltför komplicerat. 
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Det kanske inte alltid behöver handla om att eleverna skall skapa musik? Lärare B 

har ju exempelvis gjort så att eleverna får skapa en text till redan befintlig musik. När 

det gäller sången så kan vi dra slutsatsen att ingen lärare ställer kravet att en elev 

skall klara av att kunna sjunga flerstämmigt eller i kanon för att få betyget godkänd. 

Detta tycker de är ett alldeles för högt krav. Tre av lärarna menar att för att få betyget 

Godkänd i sång måste eleverna försöka. Det behöver inte vara helt perfekt, även om 

en av lärare åtminstone tycker att sången skall vara inom rätt tonart. Vi ser här ett 

stort problem eftersom detta med sången trots allt är ett mål att uppnå, inte ett 

strävansmål. Samtidigt kan vi hålla med de verksamma lärarna om att målen inom 

detta område är alldeles för högt ställda.  Ett annat mål att uppnå är följande:  

 

eleven skall ha kunskaper om musikens uttrycksformer, funktioner och traditioner i olika kulturer 

samt kunna reflektera kring dessa utifrån musiken i dagens svenska samhälle 

 

något som lärarna kanske inte uttryckt just på detta sättet men som ändå finns med 

under termen musikhistoria. De allra flesta av respondenterna går igenom 

musikhistoria, vilket enligt dem innefattar Bach, Beethoven och Mozart men även 

senare stilar såsom jazz, reggae och techno samt senare artister, exempelvis Elvis och 

The Beatles. Lärare B menar dock att klassisk musikhistoria inte intresserar eleverna 

och därför utelämnar han den till förmån för en mer populär historia. Samtidigt som 

frågar vi oss om det verkligen är befogat att utelämna en så stor del av musikhistorien 

enbart på grund av att eleverna förmodligen kommer att tycka att det är tråkigt står 

det ju faktiskt inte uttalat i målen att det måste tas upp i undervisningen. Vi känner 

dock att hos övriga lärare är detta en självklar del, som på något sätt måste vara med 

då det inte bara handlar om betygskriterier, utan även om allmänbildning hos 

eleverna.  

 

Vi vill även anknyta till det som Gunnar Heiling skriver i sin bok om just 

bedömningsfrågor, om de olika ramfaktorer som styr och sätter gränser för vad som är 

möjligt att genomföra i klassrummet. Det kan till exempel handla om klassrummets 

storlek, gruppstorlek eller klassrummets utrustning (Heiling, 1995: 63). Detta är något 

som vi tycker blir mycket tydligt efter att vi pratat med respondenterna. Om vi ser till 

exempelvis lärare D:s förutsättningar (360 elever att betygssätta, ingen egen musiksal, 

dålig instrumenttillgång) förstår vi upplägget av hans undervisning. Det blir svårt att 

döma någons undervisning innan det står klart vilka förutsättningarna är. Även 

Runberg diskuterar gruppstorleken och menar att den är det största hindet för att 

kunna genomföra de mål som som är uppsatta, och då främst musicerandet (Runberg, 

2000:27). Vi förstår även meningen med att utforma lokala betygskriterier eftersom 

just förutsättningarna ser så olika ut. Det är därför av stor vikt att betygskriterierna 
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ser ut på ett sådant sätt att de går att utforma och anpassa till varje klassrum. Vi 

tänker främst på vissa mål där respondenterna, trots att de hade bra klassrum med 

goda förutsättningar, tyckte att kraven var alldeles för höga. 

 

Slutligen kan vi se att musiklyssnande är utelämnat när det gäller betygssättning. 

Visserligen är det ett par av lärarna som nämner att de lyssnar på musik, men då 

oftast för att de skall spela den låten tillsammans i klassen. Runberg skriver att både 

musicerande och musikkunnande är ganska trygga moment för musiklärarna, 

eftersom de går att dokumentera på ett bra sätt. Musiklyssnande och musikskapande 

är mer subjektivt (Runberg, 2000:43). Trots detta menar kursplanerna att  

 

koncenterat lyssnande, regelbundet återkommande övning samt utveckling av hörförståelse är viktiga medel 

för den personliga kunskapsutvecklingen och musikupplevelse (skolverket.se).  

 

Hur gör då lärarna när de skall bedöma? Lärare A tycker att hon ser vad eleverna kan 

på lektionerna, något som även lärare B uttrycker då han menar att han tycker han 

har goda villkor för att individuellt bedöma eleverna i klassrummet. Lärare A påpekar 

även att hon utöver klassrumssituationen har ytterligare chanser att bedöma 

kunskaper då vissa av eleverna har valt musik som elevens val, eller går i kören, vilket 

resulterar i att hon ser ännu mer vad de kan. Är detta relevant när det är fråga om 

betygssättning? Vi tycker att det är tveksamt om det är korrekt att ett betyg i ämnet 

musik baseras på kunskaper och färdigheter som har hämtats och uppvisats på andra 

lektioner eftersom att alla eleverna inte då får riktigt samma chans. Enligt lärare A får 

dock även andra elever som vill höja sina betyg och visa vad de kan chansen att spela 

upp för henne. Även i Lpo 94 står att läsa att läraren vid betygssättning skall ta med 

all tillgänglig information om elevens kunskap i förhållande till kraven i kursplanen 

och dessutom även beakta kunskaper som eleven fått på annat sätt än genom aktuell 

undervisning (Runberg 2000:6). På skola 3 spelar eleverna tillsammans i små grupper 

och spelar sedan upp tillsammans för läraren. Grupperna är dock sammansatta så att 

det ska vara möjligt att se och bedöma de olika elevernas individuella prestationer. 

Lärare D har alltså två större prov som han betygssätter och det är då ett teoriprov, 

samt den individuella uppspelningen. Därmed konstaterar han även att det övriga 

som händer på musiklektionerna, helhetsintrycket, såsom engagemang och närvaro, 

därmed faller bort och inte tar plats i bedömningen på grund av tidsbrist. Här kan vi 

återigen koppla till Heiling (1995) och se till hans så kallade ramfaktorer då vi förstår 

att anledningen till att det ser ut på detta sätt på lärare D:s skola är att han har 

nästintill tredubbelt så många klasser att sätta betyg i än vad lärare A, B och C har. 

Lärare D motvierar detta med att han vill ha en så rättvis grund som möjligt att 

bedöma utifrån. Vi tycker oss här se en vilja hos lärare D att bedriva undervisningen 
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på ett annat sätt än vad han gör idag, men på grund av omständigheterna blir detta 

svårt, speciellt när betyg är med i bilden. Lärare D menar att betygen i de flesta fall 

nästintill berövar musikämnet på dess konstnärliga inslag. Han menar att det endast 

finns en positiv aspekt med betygen och det är att de i vissa fall fungerar som en 

morot för eleverna. Vi kan här se kopplingar till Heiling, som i boken Bedömnings- och 

utvärderingsfrågor i musikutbildningar skriver att många musiklärare är mot 

bedömning i musikundervisningen därför att den anses strida mot den konstnärliga 

processens grund och dessutom kan bedömningen lätt skapa ängslan och därmed 

eventuellt hämma allt skapande (Heiling,1995:7). Även i Runbergs undersökningar 

framkommer det att lärarna inte anser att betyget har någon viktigt funktion utan att 

det istället till viss del styr undervisningen (Runberg: 2000:44). 

 

77..55  BBeeddöömmnniinnggssggrruunnddeerr,,  mmååll  oocchh  kkrriitteerriieerr  

 

Bland de intervjuade hade två lärare kollegor i samma ämne på skolan, och två hade 

det inte. De som hade musiklärarekollegor, lärare A samt lärare C, ansåg båda att 

musiklärarna på skolan alla har likartade bedömningsgrunder samt att alla även är 

eniga om vad de de lokala betygskriterierna innebär vid bedömningen. Dock var lärare 

A den enda som uttalade sig om att hon har goda möjligheter att tillsammans med 

sina kollegor även diskutera bedömningsgrunderna i ämnet. Lärare B och D är alltså 

ensamundervisande  musiklärare på sina skolor och har därmed ingen att diskutera 

mål och betykskriterier med. Båda uttrycker dock en önskan om att ha någon att 

samtala med kring detta. Att diskutera mål och betygskriter med eleverna är dock en 

helt annan sak. Enligt Runberg måste det ses som en självklarhet att eleverna skall 

veta vilka krav som ställs inom de olika betygsstegen.  Han menar även att alla lärare 

har en svår uppgift med att kunna förklara vad som står i betygskriterierna på ett 

sådant sätt att eleverna förstår (Runberg, 2000:25). Lärare A har tillsammans med de 

övriga musiklärarna utarbetat ett musikhäfte där betygskriterierna finns med. Detta 

får eleverna i sjuan och då går hon igenom kriterierna med dem på lektionen. Hon 

pratar även med eleverna innan hon sätter första betyget samt har enskilda samtal 

med dem under terminens gång. Lärare C däremot tror inte att hans elever känner till 

betygskriterierna. Han menar dock att de egentligen vet vad som krävs för att få olika 

betyg, men kan inte själva precisera detta verbalt. Vi tror också att så är fallet, 

eftersom även bland andra Runberg kommit fram till att eleverna vet vad som krävs 

för att få de olika betygen inom musikämnet i sin undersökning. Det som oroar 

Runberg är att kraven ser väldigt olika ut på olika skolor (Runberg, 2000: 44). Något 

som även resultatet av våra intervjuer visar. De lärare som inte har musiklärarkollegor 

känner inte heller att det finns så gott om tid till att diskutera mål och betygskriterier i 
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klasserna. Trots detta så brukar lärare B börja varje läsår med att läsa upp och 

förklara kriterierna, både strävansmålen och målen att uppnå. Han berättar även för 

eleverna vad som krävs för att nå G, VG samt MVG. Lärare D försöker istället vid varje 

genomgång nämna för eleverna varför de gör vissa saker och hänvisar då till 

dokumenten, särskilt noggrann med detta är han i de klasser som ska betygsättas. 

Den enda gången elevernas utveckling diskuteras är veckan innan jul när betygen 

redan är satta.  

 

77..66  SSaammmmaannffaattttnniinngg    

 

Respondenterna svarar alla att de lägger mycket tid påt spela instrument såsom gitarr, 

keyboard, bas och trummor och elevernas instrumentala kunskaper tränas därmed på 

flera sätt. Genom instrumentalundervisning blir eleverna förtrogna med musiken och 

tränas automatiskt i att tillämpa sina praktiska och teoretiska kunskaper i ett 

sammanhang och därmed kommunicera med musik. (Skolverket, 2003:28). Lärare D 

utmärker sig dock genom att inte inkludera momentet samspel i musicerandet utan 

låta istället endast eleverna spela upp individuellt. Detta trots att det under mål att 

uppnå i kursplanerna står att läsa att eleverna för att kunna nå godkänt ”ska kunna 

delta i gruppmusicerande med melodi-, rytm- och ackordspel.” (Skolverket.se) Endast 

lärare B nämner musikskapande som ett inslag i musikundervisningen. 

Musikskapande kan relateras till kunskapsbegreppet förståelse. Förståelseinriktade 

kunskaper i musik innebär att eleven tränas i att kunna ”uttrycka och bearbeta sina 

erfarenheter, upplevelser och känslor i samband med skapande av musik” (Skolverket, 

2003:29). De övriga lärarna nämner inte alls musikskapande som ett inslag i 

musikundervisningen och ger därmed heller inte eleverna förutsättningar att uppnå 

skolverkets kursmål. Lärare D talar om att han har anpassat betygskriterierna till de 

knappa förutsättningar som råder på skola 4. För eleverna innebär de låga kraven 

givetvis att deras möjligheter till att förvärva ett stort spektra av kunskaper begränsas 

men att de trots detta kan nå de högre betygen.  

 

Gemensamt för de fyra lärarna är att de anser att det är skillnad på praktiska och 

teoretiska läroprocesser. Detta skiljer sig ifrån vad de olika forskarna menar i vår 

teoretiska bakgrund.  

 

Hur lärarna använder sig av kriterierna i sin undervisning skiljer sig dock åt. De två 

ensamundervisande musiklärarna, B och D, har själva utformat de lokala 

betygskriterierna utan att ha fått möjlighet att diskutera dessa tillsammans med 

någon kollega medan lärare A och C har haft möjligheter att kunna diskutera fram 
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dessa tillsammans med sina kollegor. Bedömningen på de fyra skolorna är av 

summativ karaktär. Enligt lärarna finns det av olika anledningar ingen möjlighet att i 

tillräckligt stor mån tillsammans med eleven kunna diskutera dennes kunskapande 

och utveckling som process.  

 

Lärare A betonar att hon tycker att det är viktigt att eleverna klarar av att spela i 

grupp. Likaså lärare C har uppspelning i grupp som ett av de stora momenten när det 

gäller betygssättning. Även lärare B pratar om vikten av att eleverna kan samarbeta, 

även om det nödvändigtvis inte behöver vara i ensemblespel. Lärare D:s elever får 

däremot spela upp enskilt, och vi ställer oss frågan hur detta påverkar bedömningen?  

 

Ingen av lärarna ställer kravet att en elev skall klara av att sjunga flerstämmigt eller i 

kanon för att få betyget godkänd eftersom de tycker att det är ett för högt ställt krav. 

Tre av lärarna menar att för att få betyget Godkänd i sång måste eleverna iallafall 

försöka. Vi ser här ett stort problem eftersom sångmålet trots allt är ett mål att uppnå, 

inte ett strävansmål. Lärare B skiljer sig från övriga lärare och menar att klassisk 

musikhistoria inte intresserar eleverna och därför utelämnar han den till förmån för 

en mer populär historia. Vi frågar oss om det verkligen är befogat att utelämna en så 

stor del av musikhistorien enbart på grund av att eleverna förmodligen kommer att 

tycka att det är tråkigt. Ingen av lärarna har nämnt musiklyssning som ett moment i 

betygssättningen. Runberg skriver att både musicerande och musikkunnande är 

ganska trygga moment för musiklärarna, eftersom de går att dokumentera på ett bra 

sätt. Musiklyssnande och musikskapande är mer subjektivt.  

 

Lärare A tycker att hon ser vad eleverna kan på lektionerna, något som även lärare B 

och C uttrycker då de menar att de tycker de har goda villkor för att individuellt 

bedöma eleverna i klassrummet. Lärare D har två  större prov som han betygssätter 

och det är då ett teoriprov, samt den individuella uppspelningen. Därmed konstaterar 

han även att det övriga som händer på musiklektionerna, helhetsintrycket, såsom 

engagemang och närvaro, faller bort och inte tar plats i bedömningen på grund av 

tidsbrist.  
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88..  SSlluuttddiisskkuussssiioonn  

  

Utifrån frågan kring vilka faktorer som påverkar bedömningen av elevers kunskaper 

inom ämnet musik skulle vi vilja dra slutsatsen att, precis som Stålhammar resonerar, 

det är de organisatioriska och administrativa ramarna (klassrummets förutsättningar 

och begränsningar samt lärarens kunskapssyn) som i störst utstäckning styr 

undervisningen. Även om ett av uppnåendemålen i kursplanerna är att eleverna skall 

deltaga i gruppmusicerande blir detta mål orealistiskt om musikläraren endast har tre 

gitarrer att tillgå till en hel klass. Betygen och kursplanerna sätter alltså enbart 

indirekta gränser, eftersom det största problemet är just de fysiska förutsättningarna, 

i detta fallet brist på instrument. Som vi skrev kan det även handla om lärarens 

förutsättningar. Om musikläraren till exempel känner sig begränsad i sina egna 

kunskaper inom ett visst område, medför det att eleverna inte får lika mycket 

undervisningen i just det momentet. På frågan om vi skall använda oss av betyg inom 

musikämnet ser vi utifrån kursplanerna alltså inga hinder för, förutsatt att lärarna 

och musiksalen är utrustade med det som krävs.  

 

I intervjuerna uppstod även en del diskussioner kring betygets vara eller icke vara. Är 

betyget en morot för eleverna eller är det enbart ett hinder för en konstnärlig 

skapandeprocess? (Vi funderar över om det är så som Heiling skriver, att betyg i 

praktiska ämnen egentligen hämmar och gör eleverna ängsliga, istället för att 

uppmuntra dem?) Begränsar betygsättningen läraren i sin undervisning? Utifrån våra 

intervjuer kan vi dock se att lärarna inte påverkas direkt av betygskriterier och 

kursplaner i sin undervisning. 

 

En annan fråga som styrt innehållet i detta arbete var kring hur lärare går till väga för 

att göra betygen så rättvisa som möjligt. Om vi bortser ifrån diskussionen ovan ser vi 

även andra skäl till varför betyg i ämnet musik över huvud taget inte fungerar ur 

rättviseaspekt. Musiken är till stor del ett subjektivt ämne, och enligt kursplanerna 

skall både momenten musiklyssnande samt musikskapande finnas med. Men hur 

skall vi som lärare kunna betygssätta det? Ytterligare en apekt är att det inte är lika 

vanligt med läxor i ämnet musik som i de flesta andra ämnen, något som vi tror kan 

försvåra ytterligare, då man inte heller här kan få in material att betygssätta. En elev 

som till exempel vill ha bättre betyg i matte får förmodligen rådet att ta med boken 

hem och räkna fler tal, eller får han eller hon andra uppgifter att räkna av läraren. 

Oftast får eleven även ett facit, så att denna kan se om det som räknats är rätt eller fel. 

Dessutom så finns det förmodligen någon hemma som kan hjälpa till om han eller hon 

har kört fast med ett tal. Inom musikämnet blir detta genast svårare. För att eleven 
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skall kunna öva hemma måste denne först och främst ha rätt verktyg hemma, alltså  

förslagsvis en gitarr eller ett piano, och även om eleven har fått med sig instruktioner 

hem för hur han eller hon skall öva, så finns det inget konkret facit för att se om det 

som spelas är rätt. Har eleven dessutom ingen hemma som kan hjälpa till, så kan det 

bli svårt. Eleven kanske inte ens hör att han eller hon spelar fel.  

 
Vi undrade även inledningsvis kring vilka musikmoment som inkluderas i 

undervisningen samt om dessa värderas lika. Intervjusvaren varierar från respondent 

till respondent, och vi kan utifrån de olika svaren dra slutsaten att lärarna lägger 

fokus vid de moment som de känner att de har bäst praktiska förutsättningar att 

genomföra. Det handlar då både om vad som finns att tillgå i musiksalen, samt vilka 

kunskaper och vilken kunskapssyn som läraren har med sig. Vi kan alltså se att 

lärarna lägger mest vikt vid de moment som de har goda förutsättningar för att 

bedriva. Lärare A kan till exempel bedriva ensemblespel på ett bra sätt, eftersom hon 

har en lämplig sal att vara i samt stor instrumenttillgång, något som leder till att det 

även blir ensemblekunskaper som till största del bedöms hos eleverna. Lärare D har 

inte alls samma förutsättningar för just ensemblespel, och därför tar inte det upp alls 

stor plats av det han bedömer. Vi har även kunnat se, utifrån resultatet av våra 

intervjuer, att de flesta lärarna har förenklat betygskraven avsevärt när de utformat de 

lokala kursplanerna och de lokala betygskriterierna. Vi drar slutsatsen att detta beror 

på att musik är ett svårt ämne att bedöma, och attämnets status på de flesta skolor är 

relativt låg. På många skolor finns det inte instrument så att det räcker till en halv 

klass och vi funderar vad motsvarande situation skulle resulterat i för övriga ämnen. 

(Lärarna skulle få be eleverna om att samsas om matteböckerna och skrivhäftena. 

Och några läxor blir det inte, eftersom alla inte kan ta hem varsin bok.)  

 

Måste betygskraven vara lägre bara för att resurserna är knappa? (Vi förstår att det 

måste vara svårt när det inte finns material och instrument så det räcker, samtidigt 

som vi inser att att musikämnets status inte kan förbättras så länge det förblir ett 

ämne där eleven kan få sitt G enbart genom att gå på de flesta lektionerna.) Vi måste 

hitta en väg runt det och inse att musik inte enbart är att spela instrument. Att musik 

inte bara är inlärning av ackord och teori, utan att den även är en upplevelse. Av de 

lärare som vi intervjuat har knappt någon nämnt musiken som ett känsloämne. Får 

eleverna verkligen tid till att uppleva och leva sig in i musikens värld och uppmuntras 

de överhuvudtaget till detta? Lärarna ser inte processen som viktig, utan bedömer 

istället slutprodukten.  

 

Om vi utifrån de nationella betygskriterierna jämför musikämnet med övriga ämnen 

anser vi att de är likvärdiga. Eleverna måste prestera något för att bli godkända. Om vi 
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däremot ser till våra genomförda intervjuer och vissa lokala betygskriterier, så är det 

inte riktigt på samma sätt. Antalet elever som kan gå igenom grundskolan och bli 

godkända i musik utan att egenligen ha gjort något tror vi är mycket större. Trots att 

vi har sett att vissa lärare kräver prestationer för G, så är dessa inte alls i samma 

utsträckning som kraven i de nationella kursplanerna. Vad blir då kontentan? Vi 

tycker att de lokala kursplanerna ser bra ut och är likvärdiga med övriga ämnen. På 

pappret ser alltså inte musiken ut som ett lågstatusämne. I verkligheten finns dock 

oftast inte de resurser som krävs för att de nationella målen skall uppfyllas, och därför 

sker omarbetningen av kursmålen oftast på ett sådant sätt att det blir lättare för 

eleverna att nå ett G, och statusen har därmed sjunkit igen. Musiklärarna brottas 

alltså med kursplanens mer musikaliska mål, vilka de anser vara svåra att både tolka 

och realisera.  Detta får till följd att de formulerar egna mål, utifrån egen kompetens 

eller egna intressen. Detta ser vi som en av förklaringarna till de stora variationerna i 

elevernas musikkunskaper vid olika skolor. Vi är då tillbaka till frågan om det 

överhuvudtaget är relevant att ha betyg i ämnet musik. Vi tycker att om det skall 

finnas betyg måste alla skolor ha ungefär samma förutsättningar för att bedriva 

musikundervisning. Självklart betyder inte det att undervisningen måste se exakt lika 

ut på alla skolor, men att förutsättningarna skall finnas.  Om lärarna har så dåligt 

utrustade musiksalar att de måste sänka kraven för G så mycket att ett G inte betyder 

något – vad är då meningen med betygen? 

  

Detta arbete kan tänkas vara en språngbräda mot vidare forskning. Exempelvis skulle 

elevperspektivet på bedömning inom musikämnet kunna ge en mer enhetlig bild av 

problematiken. Upplever eleverna att bedömningen är rättvis och hur resonerar de 

kring att de så sällan får direkt uppföljning av deras utveckling?  Kan det kanske vara 

så att det faktum att uppleveleseämnet musik bedöms summativt i många fall leder 

till att ämnets låga status bibehålls och att musikens subjektiva värden går förlorade?  

 

Vi ser fram emot ett fortsatt studium av ämnet musik, i framtiden fortsättningsvis 

inifrån skolans värld, med förhoppningar om att som verksamma musiklärare kunna 

påverka ämnets status och innehåll i en positiv riktining.  
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Bilaga  

Intervjufrågor 
 
1. Inledande frågor 
 
Hur gammal är du och hur länge har du arbetat på denna skola?  
Hur ser din yrkesbakgrund ut? 
Vad har du för utbildning? 
 
2. Ämnet musik 
 
Hur många klasser undervisar du i musik? 
Av dessa, hur många är i år 8 och 9?  
Försök beskriva den musikundervisning du bedriver i dessa klasser idag? 
 
3. Läroprocesser 
 
Är det skillnad på praktiska respektive teoretiska läroprocesser? Hur då? 
Vad tycker du om läroplanens kursmål?  
På vilket sätt anser du att dessa är relevanta och ligger de på rätt nivå?  
Vem eller vilka har utarbetat era lokala betygskriterier?  
Vad tycker du om dessa?  
Hur kan du använda dig av dessa i din undervisning?  
 
4. Bedömning 
 
Har ditt sätt att bedöma elevers kunskaper har förändrats under din tid som verksam 
lärare? Hur i så fall? 
 
Vilka moment är det som du betygssätter inom ämnet musik?  
 
Hur gör du när du bedömer inom ämnet musik? Hur ser processen ut?  
 
Har du möjlighet att tillsammans med dina kollegor diskutera bedömningsgrunderna i 
ämnet musik?  
 
Känner du att det finns tid till att diskutera mål och betygskriter i klasserna? Tror du 
att eleverna känner till vilka bedömningsgrunder du har?   
 
 
5. Utvärdering och avslutande frågor 
 
På vilka sätt sker utvärdering av musikämnet?  
Utvärderar du elevernas utveckling?  
Får eleverna träna sig i att självvärdera sin egen inlärning, eget lärande? 
Utvärderar eleverna din undervisning och isåfall hur ofta sker detta?  
Vad har vi glömt fråga dig om, som du skulle vilja tillägga? 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


