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ABSTRACT

”Vad sätter lärarna betyg på” är en studie om bedömning inom ämnet musik i årskurs 
nio. 

För att få reda på vad lärarna bedömer har vi valt att använda oss utav en empirisk 
undersökning  i  form  av  kvalitativa  intervjuer  där  vi  ställer  lärarnas  svar  mot 
forskning och läroplaner. De lokala kursplanerna kortas och bryts ner av skolorna för 
att eleverna ska kunna få ut mesta möjliga utifrån skolans resurser. Vi har tittat på 
vad som krävs för att få Godkänt i musikämnet,  och om bedömningen skiljer sig 
mellan olika skolor, samt om det finns några hinder för att ge en rättvis bedömning. 

Vi kom fram till att de lokala kursplanerna ser olika ut mellan skolorna och därmed 
även det underlag lärarna tittar på vid en bedömning. Under vår undersökning fann vi 
diverse hinder för att ge en enhetlig undervisning. Några av dessa är ämnets olika 
ekonomiska  förutsättningar  på  olika  skolor,  något  som  visar  sig  i  olika  antal 
instrument,  lokalernas  storlek  samt  tillgång  till  datorer.  Några  av  lärarna  var 
tveksamma till  att  musik ska betygsättas,  men alla  var eniga om att  ämnet  är  ett 
praktiskt ämne där ensemblespel ska vara kärnan i ämnet. 
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1 INTRODUKTION

Musik är något de flesta är överens om är en viktig del av livet. Musiken är viktig 
utifrån  många  aspekter  och  det  är  få  ämnen  som har  samma  värde  vad  gäller 
exempelvis  träning  i  samarbete  eller  ger  samma  etniska  förutsättningar.  I 
kursplanerna står det bland annat att musik är ”ett gränsöverskridande språk som 
främjar förståelse och tolerans samt underlättar integration och samverkan i skola 
och samhälle” (Kursplanen för musik i grundskolan, Skolverket). 

Redan de gamla grekerna var medvetna om musikens betydelse för människan. Det 
finns  idag  mycket  forskning  om  att musik  är  bra  men  inte  lika  mycket  om 
effekterna av den.  I Skolverkets  rapport  Nationell  utvärdering  av Ralf  Sandberg 
från 2004 skrivs det att lärarkompetensen i ämnet musik har sjunkit sedan 1992. 
Eftersom vi är intresserade av ämnet och läst musik för lärare på högskolan vill vi 
titta  vidare  på  vad  det  egentligen  är  lärarna  sätter  betyg  på  ute  i  högstadierna. 
Kursplanerna ger ett tolkningsutrymme för skolorna när de ska omvandla dessa till 
lokala  kursplaner utifrån skolans förutsättningar.  Lärarna får  ett  stort ansvar och 
förtroende att förstå vad som är relevant inne i klassrummet. De didaktiska frågorna 
hur, vad och varför blir därigenom tagna till sin spets. 

Vi vill titta på hur skolorna har tolkat målen i musik. Målen för att nå godkänt i år 
nio är i sig är tydliga, men vad är det lärarna sätter vikt vid när de bedömer? Går 
lärarna  efter  de lokala  kursplanerna  eller  bedömer  de utifrån de nationella?  Går 
lärarna igenom målen med eleverna?
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2 BAKGRUND 

Öivind Varköy skriver i  sin bok  Varför musik? En musikpedagogisk idéhistoria. 
(1996) om själva begreppet musik och nämner att ordet musisk härstammar från det 
grekiska  mousiké och täcker  betydligt  mer  än vårt  allmänna begrepp för  musik. 
Under antiken omfattade det musiska förutom musiken också diktningen,  dansen 
och  språket.  Alla  dessa  estetiska  ämnen  brukades  tillsammans  som  en  odelbar 
helhet. Förutom att det musiska för grekerna var en viktig del i vardagen, var det 
också en väldigt viktig faktor i den pedagogiska verksamheten och i formandet av 
människan.  Grekerna  ansåg  att  det  musiska  var  så  centralt  i  deras  förståelse  av 
verkligheten att de i viss mening ansåg att man kunde närma sig hela verkligheten 
genom detta område. 

Musikens betydelse för människans välmående var bekant redan under antiken, och 
står  sig  fast  även  idag.  De  estetiska  ämnena  behövs  för  att  få  ur  människans 
kreativitet. Mats Uddholm skriver i Pedagogen och den musikaliska människan, en  
bok om musik i vardagsarbetet (1994) om musikens betydelse i skolan. Han skriver 
att ämnet ger stora möjligheter att naturligt få med samarbete och elevers vilja att nå 
gemensamma mål i undervisningen. Han menar att barnen genom musiken får en 
vilja att samarbeta, även om de inte måste gå med på allt som sägs. Han skriver 
också om att förutsättningarna och ambitionerna för musik skiljer sig väsentligt åt 
från  olika  skolor  men  att  ”Det  viktigaste  är  inte  hur  eller  med  vilka  ord  vi 
formulerar musiken i vårt arbete som pedagoger. Huvudsaken är att vi försöker göra 
det” (a.a, s 68).
 

2.1 Musikämnets historiska förändring

Musikämnet i skolan har ändrats mycket sedan den introducerades 1842. Vi vill ge 
en kort sammanfattning över vad musiken behandlat i skolans värld genom åren. 

Mats Runberg skriver om musikhistorien i sin undersökning Godkänd? (2000). Han 
skriver att den första folkskolestadgan kom till Sverige 1842. Musikämnet kallades 
då för kyrksång. Musikens syfte var att människorna skulle kunna sjunga med i 
kyrkans psalmer. 1955 ändrades namnet från kyrksång till musik. En utveckling var 
att  även  rytminstrument  nu  skulle  ingå  i  undervisningen.   I  Den  nationella  
utvärderingen  av  grundskolan  2003  (2004)  om  utvecklingen  från  1962  då  den 
svenska  grundskolan  infördes  och  med  den  Lgr  62,  den  första  läroplanen  för 
grundskolan. Här hamnade de praktisk-estetiska ämnena i fokus och det togs fram 
fem moment som skulle ingå i musikundervisningen. Dessa bestod av; sång, rörelse, 
spel,  lyssnande  samt  skapande.  Musiken  i  skolan handlade  främst  om att  ge en 
allmänbildning över den västerländska konstmusiken. Den största vikten lades på 
stämsång, notläsning och musikhistoria. I rapporten tar Sandberg (2004) upp att 60-
talet inledde en ”spricka mellan skolmusiken och fritidsmusiken” (a.a,  s 91) och 
syftar då på den enorma musikbredd som kom under 60-talets tidsera. Musiken blev 
snabbt ett av ungdomarnas största intresse och många tonåringar startade egna band 
och tvingades att själva lära sig spela de instrument som förekom inom popgenren.
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Sandberg (2004) skriver att det sju år senare var dags för en ny läroplan, Lgr 69. 
Det praktisk-estetiska begreppet från Lgr 62 försvann och de fem centrala moment 
som kom med i Lgr 69 var sång, rörelse, musiklyssnande, tonhöjd melodiklang samt 
rytm och rörelse. Lektionerna var förutbestämda och lärarnas kunskaper var dåliga. 
1980 kom Lgr 80 och fem moment reducerades till  tre. Nu var det att musicera 
tillsammans,  att  skapa musik samt musiken i  samhället  och världen som var  de 
centrala  begreppen.  Lektionerna  skulle  ske i  halvklass  och  individen  hamnade  i 
centrum. Sandberg skriver att musikens syfte var att socialiseras och skapa egen 
musik. 

2.2 Musikämnet i kursplanen

1994  kommer  Lpo  94  och  med  den  tar  skolan  klivet  in  i  den  målstyrda 
undervisningen.  I  kursplanen för musik i  grundskolan står  det  i  kapitlet  Ämnets 
Karaktär  och  Uppbyggnad  att  ungdomarnas  behov  ska  hamna  i  fokus  och  att 
musiken spelar en stor roll i deras kultur. Den ger bra förutsättningar för kulturell 
mångfald  och  dessutom  ger  ämnet  möjlighet  till  självutveckling  samt 
kommunikativa möjligheter. De nationella målen ger en bild av vilken bredd ämnet 
innebär.  Det  går  bland annat  läsa om att  eleven ges  möjlighet  att  använda sina 
musikkunskaper  i  gemensamt  musicerande  och  därigenom utvecklar  ansvar  och 
samarbetsförmåga,  utvecklar  förmåga  till  medvetet  lyssnande  som  en  väg  till 
musikupplevelse och fördjupad kunskap, utvecklar kunskaper på instrument och i 
sång som en grund för musicerande enskilt och i grupp och för fortsatt självständig 
vidareutveckling i musik och blir förtrogen med musikens  beröringspunkter med 
andra  kunskapsområden  och  utvecklar  förmåga  att  kombinera  musik  med  andra 
gestaltningsformer som bild, text, drama, dans och rörelse. (Kursplanen för musik i 
grundskolan, Skolverket)

Det står i kriterierna för musik under Ämnets karaktär och uppbyggnad att ”Vokalt 
och  instrumentalt  musicerande  utgör  ämnets  kärna”  (Kursplanen  för  musik  i 
grundskolan, Skolverket). 

2.2.1 Färdighet, fakta, förståelse och förtrogenhet

Sandberg (2004) skriver att alla kunskaper i musik går att dela in i fyra kategorier 
bestående  av  de  fyra  f-orden;  färdighet,  fakta,  förståelse  samt  förtrogenhet.  Till 
dessa  finns  det  fyra  kategorier  bestående  av  de  musikanpassade  m-orden 
musicerande, musiklyssnande, musikkunnande och musikskapande. 
Dessa innefattar  enligt  honom vad musikens kärna ska bestå av. Tabellen nedan 
(Tabell  1 Musicerande,  lyssnande,  kunnande  och  skapande)  är  tagen  ifrån  Den 
nationella utvärderingen 2003. 
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Tabell 1 Musicerande, lyssnande, kunnande och skapande
                  (Sandberg, 2004, s 98)

Med tabellen vill Sandberg visa att det finns olika definitioner av musikbegreppet 
och  att  dessa  går  att  få  in  under  begreppen  färdighet,  fakta,  förståelse  samt 
förtrogenhet.  Enligt  honom  ska  kärnan  i  musikämnet  efter  revideringen  av 
musikmålen 2000 vara att färdighet och förtrogenhet ska stå i fokus, till  skillnad 
från tidigare  då den nationella  kursplanen satte  fakta  och förståelse  som ämnets 
kärna. 

2.2.2 Mål

Per-Johan Ödman (1996) skriver att  de nationella  målen ska utformas till  lokala 
kursplaner på varje skola. Hans bok  Skola musik förändring tar också upp att de 
lokala kursplanerna ska utformas utifrån skolans förutsättningar. I och med det får 
de också ett stort tolkningsutrymme, både för skolan och för läraren. 
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De nationella målen skall på den lokala nivån omformuleras så att de anpassas 
till  lokala  förutsättningar.  Därefter  skall  innehåll,  arbetssätt  och  metoder 
bestämmas. Lokalt ska man också utvärdera verksamheten och låta denna ligga 
till  grund  dels  för  elevbedömningar/betyg  och  dels  förändrings-  och 
utvecklingsarbetet i skolan. (Ödman, 1996, s 25)

Den nationella  kursplanen  (Bilaga  1)  innehåller  riktlinjerna  för  vad  läraren  ska 
bedöma för egenskaper hos eleverna och därmed bakgrunden till de betyg som sätts. 
De finns med på skolverkets hemsida och är indelade i fem kategorier bestående av 
Ämnets  syfte  och  roll  i  utbildningen,  Mål  att  sträva  mot,  Ämnets  karaktär  och 
uppbyggnad, Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret samt 
Bedömningens inriktning. Det är dessa mål och de lokala kursplanerna som skolan 
utformat som läraren ska utgå ifrån vid sin bedömning.

1. Ämnets syfte och roll i utbildningen.
 Under denna rubrik står det lite om vad musiken har för betydelse i skolan 
och samhället samt kulturarvet. Det går att läsa om dess roll för eleverna och 
att musiken bland annat stärker elevernas identitet emotionellt och socialt.

2. Mål att sträva mot. 
Här står det om vad skolan ska försöka hjälpa eleven uppnå med musiken i 
skolan. De mål som står med är mål som läraren och eleverna ska arbeta 
efter för att utvecklas. 

3. Ämnets karaktär och uppbyggnad. 
Till denna rubrik går det läsa om vad musiken innebär i skolan och hur den 
är organiserad.  Det står att musikspel i grupp är grunden för ämnet och att 
IT är en viktig del av undervisningen.

4. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. 
Här står det vad eleven minst ska ha tillgodosett sig för kunskaper för att 
klara godkänt i ämnet. Det är dock strävansmålen läraren och eleverna ska 
arbeta efter. 

5. Bedömningens inriktning
Här står det om vad eleven ska försöka utveckla samt vad och hur läraren 
kan bedöma. 

Mål att uppnå

Skolverket har på sin hemsida lagt upp de mål eleven ska uppnå för att få ett 
godkänt betyg i musik. Några av uppnåendemålen presenteras här nedanför. Eleven 
skall 

– 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,
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– vara medveten om olika ljud- och musikmiljöers påverkan på människan och 
vikten av hörselvård.Bedömning i ämnet musik

(Kursplanen för musik i grundskolan, Skolverket)

Strävansmål

Skolverket har dessutom tagit fram ett antal strävansmål som läraren ska arbeta med 
för att utveckla eleverna. Det är dessa, och inte uppnåendemålen som läraren ska 
arbeta efter. Skolan ska 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,

– 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.  (Kursplanen för 
musik i grundskolan, Skolverket)

2.3 Undervisning i musik.

Ödman (1996)  skriver att tidigare läro- och kursplaner varit väldigt detaljerade, 
men att läraren trots detta utformat sin egen undervisning och nisch i lektionerna. 
Han skriver även att det bidrar till att lärarens personlighet blir helt avgörande för 
hur undervisningen blir.  Sandberg (2004) skriver att i och med att det finns olika 
definitioner  av  musikämnet  finns  det  också  olika  sätt  utifrån  hur  lärare  ser  på 
musiken. Olika lärare sätter olika tyngd på olika delar. En del lärare kan sätta fakta 
före färdighet eller  förtrogenhet  före förståelse.  På samma sätt kan en del lärare 
sätta skapande framför kunnande och lyssnande före musicerande. Sandberg (2004) 
skriver att undervisningen då får olika vinklar beroende på vilken aspekt läraren 
sätter vikten vid. 

Sundin (1995) tar  upp den traditionella  synen på undervisning där läraren står  i 
centrum och  eleven  följer  hans  klassiska  auktoritära  ledarstil.  Eleven  ges  inget 
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utrymme för improvisation utom det läraren tagit fram, och därmed inget utrymme 
att  utvecklas.  Det är läraren och gruppen som en klump,  inte  individer  som ska 
utvecklas.  Sundin vill  att  barnen själva ska bli delaktiga i undervisningen och ta 
reda  på  vad  de  vill  lära  sig.  Undervisningen  måste  även  anpassas  till  elevens 
mognadsnivå, behov, intressen och förmåga.

Sandberg (2004) skriver att de flesta musiklärarna runt om i landet har liknande 
upplägg  på  sina  musiklektioner.  De  kan  delas  in  i  tre  sorter.  Först;  sång  och 
spellektion, där lektionen börjar med gemensam samling, de delas in i smågrupper 
och får sedan spela i dessa. Sen finns det teorilektion, där eleverna och läraren går 
igenom  musikhistoria  och  ibland  lyssnar  på  musik.  Sist  har  vi  den  blandade 
lektionen, Här blandas teori och praktik för att få lite variation i undervisningen. I 
hans undersökning anser  90 procent av lärarna att  de ofta  låter  eleverna  spela  i 
grupp. Samtidigt  anser 68 procent  av eleverna  att  de inte  får  utveckla  skapande 
förmåga eller kreativitet.  Att undervisning formas efter lärarens intressen är ingen 
nyhet, Ralf Sandberg (1994) beskriver risken med att olika lärare lägger olika stora 
delar på olika saker beroende på vilken nisch läraren har. Han skriver bland annat i 
Nationella  utvärderingen  av  grundskolan  1992  att  undervisningen  skiljer  sig  åt 
mellan skolorna och att  en undersökning visar att  i  nionde klass hade 20% ofta 
musikhistoria, 58% sällan och 22% aldrig. 

Uddholm (1994) skriver  om hur den pedagogiska grundsynen som innefattas  av 
lärarens samhällssyn, människosyn och kunskapssyn. Samhällssynen skildrar vilket 
samhälle läraren eftersträvar och människosynen hur eleven utvecklas och lär sig i 
olika åldrar medan lärarens kunskapssyn visar vad han anser är viktig kunskap. 

Utvärderingar av olika metoders effektivitet är intressanta men svårgenomförda 
projekt  och  resultaten  är  inte  alltid  jämförbara.  Det  finns  dessutom ofta  en 
övertro på metodjämförelser. Ingen har dock hittills lyckats ta fram metoden 
med  stort  M.  det  som  fungerar  för  en  klass/grupp/individ  fungerar 
nödvändigtvis inte för en annan. (a.a., s 71)

Runberg (2000) skriver om att musiklärare ofta sätter ihop egna kortkurser som de 
sedan  utgår  ifrån  när  de  ska  betygsätta  eleverna.  Ofta  handlar  det  om 
instrumentkunskap  och  att  kunna  spela  så  många  instrument  som möjligt.  Han 
skriver  i  sin  rapport  om att  lärare  sätter  störst  tyngd  på  musikspel,  något  även 
Sophia  Berg  (2000)  kommer  fram  till  i  sin  undersökning  Räcker  det  med  G-
kompet? Hon skriver att hennes undersökning visade att ett av de tyngsta momenten 
lärare värderar var just musicerande. 

2.4 Bedömning

För att  läraren ska kunna sätta  ett  betyg  på eleven måste  deras prestationer  och 
utveckling  bedömas.  Gunnar  Heiling  (1995)  skriver  i  sin  bok  Musikpedagogik.  
Bedömnings  och  utvärderingsfrågor  i  musikutbildningar att  lärarens  bedömning 
utgår  ifrån  två  saker,  dels  förväntningarna  från  skolan,  det  vill  säga  läroplaner, 
kolleger,  skolledning  och  elever,  dels  påverkas  den  av  hans  egen  syn  på  vad 
undervisning är och hur den borde se ut. Han kallar detta för lärarens pedagogiska 
grundsyn.  Ödman (1996) tar upp nackdelarna med lärarnas fria bedömning. En av 
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dessa blir  var  gränserna för  de olika betygen ska sättas.  Han frågar  sig  hur  bra 
eleverna ska kunna spela ett instrument och menar på att desto lägre krav eleven 
har, desto lättare bedömning får läraren. 

Runberg  (2000)  skriver  hur  musiklärare  betygsätter  och  utvärderar  elever  inom 
ämnet musik. Författaren skriver i sin slutdiskussion att betygskraven ser väldigt 
olika ut beroende på vilken kommun och skola eleven går på. Han tar även upp att 
musiklärarna  i  stort  inte  anser  att  betygen  är  viktiga  eller  att  de  fyller  någon 
funktion. 

Svårt att bedöma

Musikämnet är svårbedömt. Heiling (1995) skriver att det finns kunskaper i musik 
som inte syns eller går att peka på. Kunskaper som inte går att visa upp vid ett givet 
tillfälle. Han skriver att det ironiskt nog finns en tyst kunskap inom musiken och att 
det är svårt att bedöma den i klassrummet. 

Fel betyg

Utöver  detta  kommer  han  också  fram till  slutsatsen  att  musiklärarna  ofta  sätter 
betyget godkänt på elever som egentligen inte uppnått kraven. Berg (2000) tittar på 
hur lärare går tillväga för att bedömningen ska bli så rättvis som möjligt och vilka 
moment lärarna valt ut för bedömningar och om alla moment värderas jämbördigt. 
Hon skriver  att  musikämnet  är  subjektivt  och inte  borde betygsättas.  De lärarna 
författaren intervjuat menar att det snarare sänker elevernas prestationer än höjer 
deras skaparglädje. Författaren skriver också om att det är svårt att betygsätta delar 
som  musiklyssnande  och  musikskapande  eftersom  även  dessa  delar  ses  som 
subjektiva moment. Runberg (2000) skriver i sin undersökning att många lärare ger 
elever godkänt, trots att de inte borde få det utifrån de lokala målens krav. Lärarnas 
försvar i Runbergs undersökning var att eleverna hade varit närvarande och därmed 
borde kunna godkännas. Uddholm (1994) skriver att  en av de viktigaste  delarna 
inom musikämnet är att inte tvinga någon att göra något. Läraren bör inte stressa 
upp  gruppen  och  vara  tydlig  genom  att  till  exempel  själv  visa  och  delegera 
övningar.  Bestraffa inte eleverna och uteslut ingen. Han understryker att musik är 
ett ämne där alla kan passa in med lärarens hjälp. 

Könsskillnader

Elever  har  olika  betyg  beroende  på  vilket  genus  de  tillhör.  I  Sandbergs  (2004) 
undersökning påvisas det att  det  går att  få underkänt i musikämnet.  Han skriver 
även att  tjejer  generellt  har  mycket  bättre  betyg,  vilket  går att  utläsa i  Tabell  2 
Genusbetyg. 2003 såg siffrorna mellan tjejer och killar ut enligt följande i Sveriges 
samlade musikbetyg:

       Killar Tjejer 
Tabell 2 GenusbetygIG    5,8% 4,8%

G 50,1% 30%
VG 33,1% 44,2%
MVG 11,1% 20,9%
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Han förklarar  siffrorna med att  en av anledningarna till  skillnaderna till  stor del 
beror på den rådande kulturen i samhället. Tjejer spelar och sjunger mer hemma på 
fritiden. De är också mer positiva till ämnet och tillåts sjunga. Att killar inte gärna 
sjunger tror han beror mycket på fysiologiska förklaringar, som målbrottet. Killar 
vill hellre arbeta med IT i musiken.

Det tycks alltså som om musikämnet, åtminstone som det ser ut i årskurs 9, 
privilegierar flickor och elever med musikkulturella vanor. En intressant fråga 
är om detta följer av kursplanens beskrivningar och/eller av lärarnas uttolkning 
och bedömningsstrategi. Sandberg, 2004, s 107

2.4.1 Vad ska bedömas?

Varje bedömningsmetod har sina för- och nackdelar, vilket Heiling (1995) tar upp. 
Han skriver att det finns många olika metoder till hur man bedömer, och att man 
måste vara medveten om dessa för- och nackdelar, och att man bör använda sig av 
flera metoder för att undvika stora negativa bakslag. Som exempel tar han upp att 
om läraren använder sig utav skriftliga prov på detaljkunskaper, lär sig eleven att 
detaljkunskap inom musik är viktigt. Om samma lärare istället väljer att ta fram ett 
praktiskt prov visar han att det värderas på ett sätt, och genom sina handlingar visar 
då läraren vad han tycker är viktigt. Används mycket enkäter för bedömning och 
utvärdering  kan  de  ses  som  tröttande  och  betydelselösa.  Han  menar  att 
betygssättning i slutändan inte betyder mer än en bokstav om den inte kommer med 
en förklaring kring det satta betyget. Vad har eleven presterat bra, vad är mindre 
bra.  Vad  hade  eleven  kunnat  göra  annorlunda.  Sandberg  (2004)  skriver  om 
svårigheterna  att  utvärdera  ämnet  musik,  främst  då  det  är  svårt  att  återge  de 
lärprocesser som sker gemensamt under lektionerna i klassrummet, särskilt då de 
ofta är upplevelsebaserade. Genom musiklektionerna förutsätts det att eleverna tar 
in olika genrer, historik, musiklyssnande och att de lär sig spela. Sandberg skriver 
även att det är viktigt att fundera kring vilken kunskap som går att beskriva och 
utvärdera i ämnet. Instrumentspel kan vara ett, medan sång och dans kan vara andra 
sätt  att  konkret visa vad eleven kan.  Andra sätt  att  visa vad man kan är genom 
musikvetande, vilket kan bestå av exempelvis musikhistoria, musikstilar eller något 
om artister. Han skriver att andra mätbara kunskaper kan vara att 

tolka och förstå musikens innehåll och estetiska uttryck. Det kan vara att genom 
praktiskt  musicerande,  musiklyssning  eller  musikskapande  ha  fått  en 
förtrogenhet  med  olika  musikformer  eller  att  kritiskt  kunna  granska  olika 
musikföreteelser. Det kan innebära att återge andras musik, kunna improvisera 
eller skapa musik efter sina egna musikaliska föreställningar och uttrycksbehov. 
(Sandberg, 2004, s 97)

Börje Stålhammar (1995) belyser i sin rapport Samspel. Grundskola – Musikskola i  
samverkan ett hinder det inte talas så mycket om. Det faktum att musiklärarna ofta 
bara undervisar i musik och därmed får en begränsad överblick av eleverna. De ser 
inte  elever  i  andra sammanhang och får  inte  samma totala  överblick  som andra 
lärare får när de ska bedöma eleven i. 
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Runberg (2000) Är skeptisk till betyg i grundskolan. Han skriver hur han som lärare 
själv ser hur eleverna snarare blir stjälpta av betyg i musik än hjälpta med att få 
bättre resultat,  och hans undersökning visar att  de lärare  han intervjuat anser att 
musikbetyg kan hämma eleverna.  Berg (2000) frågar sig om betyget är ”en morot 
för eleverna eller är det enbart ett hinder för en konstnärlig skapandeprocess?” (a.a, 
s 42). Frågan är om betygsättning i de praktiska ämnena förstör glädjen med ämnets 
konstnärliga möjligheter snarare än att uppmuntra dem. 

Det finns ett antal problem kring bedömning i musikundervisning. Heiling (1995) 
frågar  sig om  musik över huvudtaget  ska bedömas och om det  är  mätbart.  Han 
menar att det självklara svaret är ja då man kan tävla i det. Den viktiga frågan är 
HUR det ska mätas i skolan, om det nu över huvud taget ska bedömas.  Han är 
kritisk då han anser att  motivation krävs för att  få en bra undervisning,  men att 
motivation kan hamna åt sidan och nervositet istället hamna i fokus när eleverna vet 
att  de studeras.  Han menar  att  eleven själv ska få utvecklas  i  sin egen takt  och 
successivt hitta mål och lämpliga metoder för att uppnå optimal motivation. Han 
frågar  saker  som:  Hur  eleverna  påverkas  av  allt  utvärderande?  Hur  påverkas 
undervisningen av utvärderingen? Nåddes de uppsatta målen? Är produkten eller 
processen  viktigast?  Heiling  (a.a)  skriver  att  likaväl  som  man  kan  utvärdera 
elevernas  arbete  och  inlärning  kan  man  titta  till  vad  läraren  lärt  ut,  vilka 
inlärningssituationer hon fått till och hur undervisningen fungerat. Det handlar inte 
enbart  om  vad  eleverna  gör  utan  även  vad  läraren  gör.  Enligt  honom  borde 
musikämnet bedömas utifrån: 

Musikaliska upplevelser, attityder, intressen, värderingar
Musikaliska anlag, förmågor och musikalitet
Musiken bör ses som 
Sångämne, musiskt ämne, estetiskt ämne, samhällsvetenskapligt ämne, ett led i 
en polyestetisk uppfostran, som ljudämne. (Heiling, 1995, s 84)

Han anser att det bästa är att låta lärare själva komma fram till vilka metoder de vill 
använda sig av för att eleverna ska nå målen, inte att jämföra olika metoder som ska 
passa alla lärare, då det inte finns några metoder som passar alla tillfällen (a.a).  

Vad är musikalitet

Bertil  Sundin  skriver  i  sin  bok  Barns  musikaliska  utveckling (1994)  att 
musikpsykologer länge försökt definiera vad musikalitet egentligen är. Han skriver 
att begreppet har olika innebörder beroende på vem som skriver om det och vad de 
skriver om. Vidare skriver han att grunden för musikalitet inte bara kommer genom 
anlag utan även ges av föräldrarnas intressen till barnen 

Vi skiljer oss ifråga om medfödda anlag som ger vissa ramar för den senare 
utvecklingen.  Arv  och  miljö  existerar  inte  separata  utan  visar  sig  i  ett 
komplicerat samspel. Musikaliska föräldrar ger sina barn det biologiska arvet 
musikalitet,  men  dessutom  också  vanligen  en  miljö  där  den  musikaliska 
förmågan kan utvecklas mera än i musikaliskt ointresserade miljöer. (Sundin, 
1994, s 25)
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Sundin (1994) skriver att musiklärare ställer frågor i stil med hur bra barnet sjunger 
och spelar. Han frågar sig om det är relevant i bedömningen. Han är mer intresserad 
av hur ett barn utvecklas musikaliskt och skriver om hur inlärningen sker i trappsteg 
och faser där varje fas måste genomföras och klaras av för att individen ska kunna 
gå vidare till nästa steg. Som exempel kan barnet först lära sig spela ett stycke på ett 
instrument för att senare utveckla sitt lyssnande och lära sig spela vidare i nästa 
stadium. Han menar att ett barn varken psykiskt (mognad) eller rent fysiskt (små 
fingrar) kan spela en melodi bättre än vad nivån barnet befinner sig på tillåter, och 
därmed inte heller kan ta sig vidare till nästa innan föregående nivå är avklarad.

Sång i musikämnet

Enligt den nationella kursplanen ska eleven kunna använda sin röst solo och med 
andra, delta i gruppspel och värdera den egna insatsen, kunna använda musiken till 
improvisation, kunna relevanta ämnesbegrepp och ha kunskaper om olika kulturers 
musik. 

Stålhammar  (1995)  tar  upp  att  eleverna,  och  då  främst  pojkarna,  gärna  har  en 
tendens att larva bort tiden när det kommer till sång och att de ofta ser instrumenten 
som leksaker snarare än instrument.  Uddholm (1994) önskar att det viktiga var att 
vara glad och stolt över det vi kan istället för att sakna det vi inte kan. ”Musiken kan 
ha stor betydelse i sökandet efter nya vägar, och det är i sökandet efter nya vägar 
som pedagogen har sin stora uppgift” (Uddholm, 1994, s77). Han skriver att alla 
människor är musikaliska men att det går i olika perioder. Vissa stunder tar man till 
sig musiken bättre än andra. Han menar att det inte finns något värde i att värdera 
musik då människan är mer  mottaglig vissa stunder än andra, och att  vi snarare 
borde utveckla vår egen musikalitet än att jämföra den med andra. Vår sång är inte 
dålig, utan främst hämmad. Vår ovana att sjunga inför andra ihop med nervositet 
gör  att  vi  själva känner  vi  misslyckas  istället  för  att  sjunga ut.  ”Vi måste  våga 
misslyckas  för  att  kunna  utvecklas”  (a.a,  s  44).  Sundin  (1995)  skriver  om hur 
musiken ändrats genom åren och gått från att sjunga gamla vislåtar som ekorren satt 
i granen till att träna mikrofonteknik med hopprep på skolrasten och imitera våra 
idoler.  Våra attityder förändras och går ner i åldrarna och skolans syn på musik 
ändras i takt med samhällets. Han skriver att det förr var en process att få tillgång 
till musik, och ett aktivt ställningstagande krävdes för att gå på konsert, men att nu 
är den bara en knapptryckning borta, och den finns omkring oss ständigt, vare sig vi 
vill eller inte. 

I skolåldern får kamratgruppen ett allt större inflytande, även ifråga om musik, 
och i tonåren är t ex popmusik inte bara en typ av musik utan något som man 
böra vara informerad om för att  få status bland kamraterna och som hjälper 
ungdomarna att bygga upp sin egen identitet. Sundin, 1995, s 68

Synen  på  undervisning  ändras,  och  det  gör  även  eleverna.  De  har  andra 
förutsättningar och krav mot vad de haft tidigare. Stålhammar (1995) beskriver hur 
musiken har ändrat karaktär i skolan och att ”Positionen har flyttats från skolmusik 
till  musik i skolan den används nu för som ett  medel  att  uttrycka sig och förstå 
omvärlden,  inte ett  nyttoämne som ska gagna andra intressen,  såsom kyrksång”. 
(a.a, 1995, s 67). 
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Musikteknik

Sandberg (2004) tar upp problematiken kring betygssättning i musikämnet. I hans 
rapport är enkäter utskickade från Skolverket till skolor i hela landet. 2408 elever 
och 49 lärare har svarat på dessa, vilket är underlaget till rapporten. Han tar bland 
annat  upp att  ett  problem är  lärarnas  svårigheter  att  hålla  sig  ajour med dagens 
musikteknik. Med teknik menas möjligheterna dagens teknik ger med exempelvis 
datorn som hjälpmedel.  Eleverna har musik omkring sig dygnet runt och de har 
väldigt bra koll på musik vad gäller  till  exempel att  skapa den, kännedom kring 
olika genrer, lyssna på den i sina mp3spelare. Han skriver att ”Det är något som 
naturligtvis utmanar skolans musikundervisning” (a.a, s 90).

2.5 Ramfaktorer

Det finns ett antal faktorer som påverkar undervisning och därmed även lärarens 
bedömning. Det kan vara delar som resurser i form av lokaler, antal  instrument, 
elevantal eller tillgång till IT. 

2.5.1 Behörigheten sjunker bland högstadielärare

Sandberg (2004) skriver att behörigheten för musiklärarna stigit från 17 procent till 
30 procent i grundskolans lägre åldrar mellan åren 1993 och 2003, men att siffran 
behöriga lärare  samtidigt  sjunker  bland dem som jobbar med senare stadier  och 
betygsätter elever.  

2.5.2 Resurser

Heiling (1995) skriver om resurser och att vilken roll ekonomi har i undervisning 
och därmed även bedömning. Han skriver att 

Effektiva  metoder  i  musikundervisningen  hänger  ofta  samman  med  den 
utrustning  som  finns  på  institutionen  (instrument  och  AV-materiel,  andra 
läromedel, möblering, golvutrymme för rörelse o.s.v.?), men också om lärarens 
mer  eller  mindre  medvetna  ställningstaganden  i  frågor  som är  kopplade  till 
samhälle, skola och musikundervisning. (a.a., s 70) 

Berg (2000) skriver i sin rapport att elevernas bedömning blir beroende av lärarens 
tillgång av fysiska förutsättningar. Hon skriver att det inte går att bedöma elevernas 
gruppspel  om det  inte  finns  några  instrument  att  spela  på,  och  att  det  påverkar 
lärarens möjlighet att utvärdera. 

2.6 Kunskapsteori

Korp (2003) förklarar att det finns tre viktiga riktningar inom inlärningsteorier. De 
består av
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1. Behaviorismen 
2. Kognitiva och metakognitiva teorier  
3. Sociokulturella inlärningsteorier. 

Helena Korp (2003) skriver att de två senare delar många viktiga drag och skiljer 
sig tydligt från behaviorismen, framför allt då den vilar på en konstruktivistisk syn 
som syftar till att de ser lärande som individens skapande av mening. Hon skriver i 
sin  bok  Kunskapsbedömning.  Hur,  vad  och  varför? att  det  också  finns  viktiga 
skillnader mellan kognitiva och sociokulturella teorier. 

Sociokulturella teorier har som regel utvecklats ur en kritik av det kognitiva med 
fokus på ensidigheten  om vad som händer  inuti  huvudet  hos  eleven vid dennes 
lärande.  I  det  sociokulturella  perspektivet  fokuseras  istället  individens 
meningsskapande kring de kulturella och sociala sammanhang som individen är en 
del av (Korp 2003).
     

2.6.1 Behaviorismen

Den behavioristiska inlärningsteorin avspeglar sig i undervisningen genom att den 
utgår från att eleven ses som ett tomt kärl eller tom tavla (”tabula rasa”). som ska 
fyllas Läraren förmedlar kunskapen och elevens enda uppgift blir att lagra den.
     Fram  till  slutet  av  1970-talet  var  behaviorismen  den  dominerande 
inlärningsteorin och enligt Korp (2003) har dess företrädare Thorndike och Skinner 
haft enormt inflytande vad gäller kunskapsbedömning. 

I slutet av sjuttiotalet började behaviorismens ledning att utmanas. Korp (2003) ser 
det som en följd av att de beteendebaserade teorierna inte var användbara för att 
beskriva de komplexa kognitiva processer som är involverade i problemlösning och 
reflektion som kom att spela en större roll i undervisningen och få ett ökat intresse 
för lärare och forskare. 

2.6.2 Kognitiva och metakognitiva teorier

Korp  (2003)  skriver  att  Piaget  menar  att  vi  lär  oss  genom  att  handla  när  vi 
självständigt försöker att lösa problem och på så sätt ta över världen. Han menar 
också att abstrakt tänkande har sin grund i det konkreta handlandet. Enligt Korp är 
dessa principer grundläggande för kognitiva teorier om lärande. 

Hon skriver också att om Piagets teorier  utgår från utvecklingen från logiskt till 
abstrakt tänkande, så utgår kognitiv teori numera från att också känslor och attityder 
har betydelse för lärandet och tänkandet. Typisk för ett vidgat kognitivt perspektiv 
är Wittrocks definition av lärande som: 

de  processer  som  är  inblandade  när  en  person  förändras  genom  sina 
erfarenheter.  En  process  som resulterar  i  relativt  permanenta  förändringar  i 
förståelse,  attityder,  kunskap,  information,  förmåga  och  färdighet  genom 
erfarenhet. (Wittrock i Korp, 2003, s 64) 
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2.6.3 Sociokulturella teorier

Den  absolut  viktigaste  personen  för  utvecklingen  av  sociokulturella  teorier  är 
tveklöst  Lev Vygotsky.  Vygotsky anses av många vara grundaren till  den ryska 
kulturhistoriska skolan. Enligt Korp (2003) ansåg Vygotsky att lärarens uppgift är 
att identifiera var eleven befinner sig kunskapsmässigt och hur hon skulle kunna 
utvecklas på bästa sätt från detta utgångsläge med rätt stöd från omgivningen ska 
läraren sedan hjälpa eleven till att utvecklas. Utrymmet mellan vad någon kan klara 
utan hjälp och med hjälp kallar Vygotsky för proximala utvecklingszonen. Läraren 
uppgift blir att hjälpa eleverna att röra sig ut mot och flytta fram gränserna för de 
proximala utvecklingszonerna genom att ge uppgifter som varken är för enkla eller 
svåra.  Eleven lär  sig  bäst  genom att  hela  tiden få utmaningar  som ligger  precis 
ovanför  den  nivån  de  redan  behärskar.  Är  uppgiften  för  svår  tappar  eleven 
motivationen,  är  uppgiften för lätt  sker samma sak.  Det gäller  att  hitta  balansen 
(Korp 2003). 
        
Vygotskij  (1981)  skriver  i  sin  bok  Psykologi  och  dialektik att  han  anser  att 
inlärningen utgör förutsättningen för utvecklingen till skillnad från Piaget som anser 
att inlärningen inte har någon betydelse för utvecklingen.  Enligt Vygotskij (1981) 
kan utvecklingens drivkrafter inte placeras till exempelvis den biologiska nivån som 
psykoanalysen gör och inte heller härledas till egna handlingar som Piaget anser. 
Utvecklingens  motor  måste  istället  sökas  i  barnets  interaktion  med  den  vuxna 
världen både i familjen och i samhället.

2.7 Inlärningsstilar

Howard Gardner (1993) skriver i sin bok De sju intelligenserna om olika förmågor. 
Han menar att människan har sju helt olika intelligenser inom sig. En del är duktiga 
på estetiska delar, andra på matematiska och logiska. Han nämner dessa sju som 
lingvistisk,  musikalisk,  logisk  –  matematisk,  rumslig  –  spatial,  kroppslig  – 
kinestetisk, självkännedom – intrapersonell och social – interpersonell. Han menar 
att  alla  människor  har  olika  förutsättningar  beroende  på  vilken  intelligens  de 
besitter. 

Lingvistisk intelligens.
Denna intelligens har med tal, skrift att göra. Lingvistiska personer är de som har 
lättare för språk än andra. De uppfattar text lättare, har ett flyt i sitt skrivande och 
även en fallenhet för att tala. 

Musikalisk intelligens
Här finner vi människor som gärna både spelar och lyssnar på musik. De känner lätt 
igen  melodier  och  nynnar  gärna  med.  De  har  lätt  för  att  urskilja  rytmer  och 
tonhöjder.

Logisk-matematisk intelligens
En del  personer  har  lättare  för logik,  att  planera,  uppskatta  mått  och se  logiska 
sammanhang. De kategoriserar gärna och är duktiga på matematik. Dessa personer 
kallar han för personer med logisk-matematisk intelligens. 
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Spatial intelligens
Enligt Gardner (1993) har spatiala människor lättare för att läsa kartor. De lägger 
märke  till  de  små  detaljerna  runt  omkring  och  de  har  en  känsla  för  inredning, 
mönster och form. 

Kinestetisk intelligens
Kinestetiskt  intelligenta  personer  är  fysiska  av  sig.  De  arbetar  med  händerna, 
gestikulerar,  idrottar  och testar  sig gärna fram när de ska lära sig något.  Minnet 
sitter i händerna och de har en bättre fingerfärdighet. 

Intrapersonell intelligens
Personer som besitter en interpersonell intelligens arbetar bäst i grupp. De trivs bäst 
när de är bland människor och har en stor social kompetens. De lyssnar gärna på 
andra och har ett relativt stort tålamod. De har också en fallenhet för att urskilja 
ansiktsuttryck. 

Interpersonell intelligens
En del människor trivs bäst för sig själva. De är medvetna om sin egen person och 
har en stor självkännedom. De arbetar helst självständigt och har koll på vad de är 
bra på, respektive vilka sidor som är mindre bra.

En som skriver om Gardners intelligenser är Heiling (1995) som skriver om hur 
musiken går att få in på alla sju punkter om man bara vill. Han menar att alla delar 
har  sin  koppling  till  musiken.  Språket  är  självklar,  matten  med  sina  takter,  det 
rumsliga med tajming i spelet, kroppsligt gäller det att få in finmotoriken i spelet, 
självkännedom ger möjlighet att se sina styrkor och svagheter, och den sociala biten 
får sitt genom gruppspelet. Fungerar en person inte i grupp fungerar personen inte 
heller  socialt  och gruppspel är  en stor del av undervisningen i  musiken.  Sundin 
(1994) skriver även han om att människor har olika inlärningsstilar. Han menar att 
vi via perception tar in information genom våra olika sinnen. Dessa innefattas i de 
visuella (syn), audativa (hörsel), taktila (beröring) och kinestetiska (kroppskänsla) 
sinnena. (a.a, s 40). 
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3 PROBLEM

Med  utgångspunkt  ur  Lpo  94  har  skolor  runt  om  i  Sverige  verkställt  lokala 
kursplaner. Vi har intervjuat fyra lärare i musik för att se vad det är de utvärderar 
hos eleverna. Vi är intresserade av att se om utvärderingen skiljer sig åt. Vi har även 
valt att titta på lokala kursplaner hos dessa fyra, samt en annan skolas kriterier i en 
svensk kommun för att se om det skiljer sig åt vad eleverna ska lära sig för att nå 
betyget godkänd. 

Estetiska ämnen är till stor del subjektiva och bedöms utifrån vad betraktaren anser 
är bra eller dåligt. Vi undrar vad är det lärarna sätter betyg på?

För att ta reda på detta har vi tre huvudfrågor:

– Hur påverkar de lokala kursplanerna bedömningen?

– Hur bedöms elevernas kunskaper i musik? 

Till detta kommer underfrågor som: Vad krävs för att bli godkänd? Kan man 
bli  underkänd?  Vilka  förändringar  har  gjorts  i  bedömning?  Går 
bedömningen  att  påverka?  Ser  lärarna  på  musik  som  ett  praktiskt  eller 
teoretiskt  ämne?  Finns  det  kopplingar  till  andra  skolämnen?  Ska  betyg 
användas i musikämnet? 

– Hur påverkar ramfaktorer bedömningen.
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4 METOD

För att strukturera arbetet och få till alla skrivregler som bör användas har vi tagit 
hjälp av Elisabeth Elmeroth (2003) och hennes Anvisningar för rapportarbete. 

Enligt Jan Backman (1998) har användningen av mätningar, kvantifiering med hjälp 
av  statistik  och  matematik  orsakat  att  vissa  metoder  kommit  att  benämnas 
kvantitativa. Detta omfattar  sådana metoder som leder till  numeriska iakttagelser 
eller  låter  sig  omvandlas  till  sådana.  I  Backmans  (1998)  bok  Rapporter  och 
uppsatser skriver han att till de kvantitativa metoderna hör exempelvis test, prov, 
experiment, frågeformulär och enkäter etcetera.  En annan grupp av metoder kallas 
för kvalitativa och utmärks av att de inte använder sig av siffror eller tal. De består 
eller leder till verbala formuleringar, skrivna eller talade. Uttalanden sker muntligt 
och instrumenten består av det traditionella ordet. 

Jan Hartman (2004) anser i sin bok Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till  
metodteori  att  själva  ordet  kvalitativ  ger  oss  en  väldigt  bra  ledtråd  om vad det 
innebär även om man inte ska lägga för mycket i det. Enligt honom står kvalitativ 
för det första för att man är intresserad av hur något är konstruerat,  alltså vilken 
natur  eller  vilka  egenskaper  något  har.  Linnés  kvalificering  av  växter  är  enligt 
Hartman  (2004)  ett  exempel  på  en  kvalitativ  undersökning,  eftersom  han 
klassificerade växter efter vilka egenskaper de har. Det är då inte en kvantifiering i 
termer av hur mycket eller många, utan snarare är det en sortering av växtriket i 
enlighet med växternas naturliga kännetecken. 

Hartman (2004) förtydligar ytterligare genom att förklara den kvalitativa metoden 
som undersökningar där objektet är den livsvärld som människor har och med detta 
den mening som de knyter till sig själva och sin situation. Han menar att tanken är 
att denna livsvärld är det som bestämmer människors olika natur och gör dem till 
den  slags  människor  de  är.  Denna  mening  kan  enligt  Hartman  (2004)  inte 
undersökas  endast  genom  observation,  men  kunskap  om  denna  mening  får  vi 
igenom tolkning av det vi observerar. Patel, Davidsson(1994) Skriver att vi måste 
veta att vi undersöker det som vi vill undersöka. Detta innebär att vi måste veta att 
vi har god validitet och dels att vi gör det på ett pålitligt sätt vilket kan kallas för 
god reliabilitet. 

I Intervjumetodik av Annika Lantz (2007) skriver hon om olika intervjuformer och 
hur skillnader i intervjuns struktureringsgrad ger olika typer av kunskap. I den helt 
öppna intervjun och i den riktade öppna intervjun beskriver den tillfrågade fritt sitt 
sätt  att  uppfatta  eller  förstå  ett  fenomen.  Den  som svarar  beskriver  sin  bild  av 
verkligheten  och  intervjun  ger  sedan  data  som  ökar  förståelsen  för  människor 
subjektiva  upplevelser.  Det  är  just  det  subjektiva  som söks,  vilken  mening  och 
betydelse en person ger ett fenomen som intervjuaren intresserar sig för och närmar 
sig genom att förstå respondentens sätt att tänka.  Om den öppna intervjun skriver 
Lantz (2007) att frågorna som ställs behandlar om vari fenomenet består, hur något 
är och vilken mening det har. Genom den öppna intervjun är det möjligt att fånga en 
persons upplevelser och uppfattning om vad den anser vara betydelsefulla aspekter. 
Det är alltså den som svarar som definierar och avgränsar fenomenet.
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Lantz  (2007)  förklarar  sedan  att  i  de  strukturerade  intervjuerna  skiljer  sig 
utgångspunkten något då intervjuaren utgår från att något är känt. Frågorna har då 
formulerats för att fånga intervjupersonens uppfattning eller upplevelse av i förväg 
bestämda begrepp eller fenomen. De helt strukturerade enkäterna och intervjuerna 
har fasta svarsalternativ och är lika för alla som svarar. Till skillnad från den öppna 
intervjun så bestäms sammanhanget av intervjun av intervjuaren.

Vi  har  valt  att  använda  oss  av  en  kvalitativ  empirisk  undersökning  i  form av 
intervjuer för att undersöka vad det är lärarna betygsätter  i ämnet musik.  Vi har 
intervjuat  fyra  lärare  som  alla  arbetar  på  högstadiet  och  som  sätter  betyg  i 
musikämnet.   Vi  har  använt  av  oss  av  en  standardiserad  intervju,  enligt  Patel, 
Davidsson (1991)  betyder  det  att  vi  har  ställt  exakt  samma  frågor  till  alla  fyra 
lärarna och i samma ordning. Intervjufrågorna var både strukturerade och öppna.

4.1 Undersökningsgrupp

Intervjuerna är genomförda via träffar när respektive lärare har haft möjlighet att 
träffa  intervjuarna.  Det  har  skett  på  deras  respektive  skolor  under  deras 
förutsättningar. Vi valde att träffa dem personligen för att få med delar som mimik, 
rörelser och betoningar som annars hade gått förlorat via telefon eller mailkontakt. 
Vi försökte få så många intervjuer som möjligt men många tackade nej, de flesta 
med ursäkten att de inte hade tid. Detta kände vi var synd då vi i den bästa av alla 
världar hade kunnat intervjua alla lärare i hela Sverige och fått en totalt rättvis bild 
av hur den egentliga bedömningen ser ut, men fyra intervjuer ger ändå en bild av 
hur  betygssättningen  kan se  ut  i  ämnet  musik  i  sista  årskursen  på  grundskolan. 
Slutligen fick vi tag i fyra lärare som ställde upp på att bli intervjuade. Till detta 
tittar vi på deras respektive skolors lokala kursplaner för att jämföra vad de olika 
lärarna sätter betyg på. 

Under intervjuerna har vi hittat en del intressanta saker som vi presenterar under 
kapitel 5. Vi har kategoriserat det vi tagit fasta på, medan en hel del fallit bort då det 
inte varit relevant för vårt arbete. Under dessa kategorier har vi samlat både svaren 
på de frågor vi ställt, samt de delar som kommit fram under samtalens gång. 

Kursplanerna har vi hittat på de olika skolornas respektive hemsidor som alla hade 
lagt upp dessa. Vi har även tittat på skolornas instrumentuppsättningar och räknat 
dessa när vi intervjuat lärarna

Vi har gjort ett riktat urval av fyra lärare. De intervjuade är alla aktiva musiklärare i 
skiftande åldrar, och de jobbar alla på olika skolor. En av lärarna jobbar på två 
skolor. 

Ofta jobbar det endast en musiklärare på en skola. Detta förhållande påpekade en av 
de intervjuade som ett problem, då hon kände hon inte hade samma förutsättningar 
att bolla tankar och idéer vad gäller till exempel betygsättning som andra lärare har. 
Alla  intervjuade  jobbar  med  och  betygsätter  högstadieungdomar.  De  benämns  i 
texten efter sin respektive ålder. 
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Lärare 51 är en kvinna som jobbar på en högstadieskola med ca 350 elever. Hon har 
jobbat som lärare sedan 1982 och är i grunden mellanstadielärare. Hon gick särskild 
musiklärarutbildning (SMLU), en utbildning som staten tog initiativ till då många 
lärare  var  obehöriga  i  ämnet  musik,  och  ville  ändra  på  det.  Utbildningen  gav 
behörighet upp till nionde klass. Kravet var att läraren jobbade som musiklärare och 
fick  plugga  parallellt  under  ett  år,  sedan  tenta  av  behörigheten  under  en 
sommarkurs. 

Lärare 27 är en kvinna som jobbar som högstadielärare på två skolor. Den ena är en 
ekonomiskt trygg skola som satsat mycket på musikämnet, men precis dragit ner på 
tidsresurserna och gått från halvklass till helklass i årskurs åtta. Den andra skolan är 
en liten skola med cirka 120 elever. Arbetssättet skiljer sig en del från andra skolor 
men skolan satsar mindre på musiken och det finns inga lokaler ämnade för ämnet. 
Hon har studerat den nya läroutbildningen under fem år. Hon ser positivt på ämnet, 
men tycker det är synd att det inte alltid får de resurser hon anser det borde för att 
kunna ge det målen eftersträvar.

Lärare  29  är  en  kvinna  som  jobbar  på  en  högstadieskola.  Hon  har  gått  nya 
lärarprogrammet  och har jobbat tre år som musiklärare.  Skolan är en mellanstor 
skola med drygt 300 elever. Undervisningen sker i helklasser. Hon är negativ till 
den inställning hon tycker sig se kring musikämnet, men själv tycker hon att det är 
ett av de viktigaste ämnena i skolan. Hon har inte jobbat i yrket så länge men gick 
med på att bli intervjuad för att få ge sin bild av yrket. 

Lärare 47 är en man som jobbat närmre femton år som musiklärare på en skola med 
cirka 350 elever.  Han trivs mycket  bra med sitt  jobb och säger att han går med 
glädje varje dag till jobbet. Han anser att musiken har ett stort värde i skolan där 
ämnen generellt har en teoretisk karaktär. Han använder sig inte utav prov utan vill 
ha musikspel som grund i ämnet. 

Vi har tittat på de intervjuade lärarnas lokala kursplaner för respektive skola. Detta 
gjorde vi för att se vad eleverna ska kunna för att bli godkända när de går ut nionde 
klass.  Alla  sex  skolor  vi  tittat  på  har  skrivit  egna  tolkningar  av  de  nationella 
kursplanerna och ingen har kopierat rakt av ur de nationella målen. 

En av skolorna har skrivit ner förklaringar till orden som förekommer i de nationella 
målen,  exempelvis  beskriver  de  vad  ”begreppen  ämnets  syfte  och  roll  i 
utbildningen”, ”mål att sträva mot”, ”ämnets karaktär och uppbyggnad” samt vad 
”bedömningens inriktning” innebär.  Detta för att  ge de föräldrar som är ute och 
tittar på skolornas hemsidor ett stöd i de ibland svårlästa målen. 

4.2 Databearbetning

Enligt  Lantz  (2007)  är  det  första  steget  i  databearbetningen  att  reducera 
datamängden till det som skall användas i analysen. Frågan vi snabbt då fick ställa 
oss var, vad ska vi ta bort och vad ska vi behålla? Vi känner att vi samlat på oss en 
oerhörd  mängd  rådata  under  dessa  intervjuer  och  ibland  kan  det  vara  svårt  att 
avväga vad som är relevant och inte. 
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Lantz (2007) skriver att ett exempel på avgränsningsproblematik är att ta ställning 
till det kognitiva innehållet i hur intervjupersonen beskriver fenomenet eller dennes 
känsla inför fenomenet som skall analyseras. Där anser vi att vi har tagit med båda 
delarna då vi upplever att lärarnas känslomässiga inställning förstärker intervjuns 
kvalité. 

En nackdel med att intervjua personer är att man inte kan vara säker på att svaren de 
tillfrågade  ger  stämmer  överens  med  verkligheten.  Det  finns  en  risk  att  de 
intervjuade ger de svar de tror att författaren vill höra. 

När  vi  samlat  in  intervjuerna  och  skrivit  rent  alla  minnesanteckningar  läste  vi 
igenom materialet  flera  gånger.  Vi  letade  efter  likheter  och  mönster  i  de  olika 
intervjuerna  och  vi  delade  in  svaren  i  tre  större  kategorier  för  att  få  en  bättre 
överblick över svaren inför skrivandet.  De tre kategorierna blev mål,  bedömning 
samt ramfaktorer. 
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5 RESULTAT

Under resultatet presenterar vi den empiriska undersökningen. De intervjuades svar 
har  kategoriserats  in  under  tre  centrala  rubriker  indelat  i  mål,  bedömning  samt 
ramfaktorer, vart och ett med ett antal underkategorier. 

5.1 Målen i skolan 

Ödman (1996) skriver att sedan Lpo94 trädde i kraft ska alla skolor arbeta utifrån 
Skolverkets  nationella  mål.  Dessa ska omvandlas  till  lokala  kursplaner.  Alla sex 
skolor vi tittat på har skrivit egna tolkningar av de nationella målen i sina lokala 
kursplaner. En av skolorna har dessutom skrivit ner förklaringar vad målen går ut på 
och hur man kan läsa dem. Detta för att ge de föräldrar som är ute och tittar ett stöd 
i de ibland svårlästa målen. 

5.1.1 De lokala kursplanerna

Bland de intervjuade används målen och de lokala kursplanerna olika. Lärare 27 
arbetar  på två olika  skolor.  Hon berättar  för  oss  att  hon arbetar  efter  de lokala 
kursplanerna som hon varit med att utveckla på sin ena arbetsplats. 

Jag  går  efter  de  mål  som jag  själv  varit  med  att  skriva  ihop.  På  min  ena 
arbetsplats bortser jag helt från dem som redan fanns och använder mig istället 
av de egenskrivna till båda skolorna. Mest för att underlätta för mig själv, men 
även för att jag inte höll med om det skrivna som fanns på den ena skolan. 

(Lärare 27)

Hon berättar även att hon använder sig utav de nationella målen i sin undervisning.

Jag visar eleverna kontinuerligt även de nationella målen, åtminstone en gång 
per termin för att de ska känna sig hemmastadda i dessa och för att de ska veta 
vad det är jag bedömer. 

(Lärare 27)

Lärare 51 har varit med och skrivit de lokala kursplanerna på sin skola, men jobbar 
inte efter dem. 

Jag jobbar egentligen inte efter dem. Jag har varit med och skrivit dem, men det 
var så många år sedan och dessutom var det ihop med de andra musiklärarna 
för de yngre åldrarna. De skrevs för så länge sedan och de känns inte aktuella 
längre. Jag bedömer det jag själv tycker är vettigt. Jag har gjort ett schema som 
jag  har  satt  upp  på  en  vägg  i  klassrummet.  Det  utgår  från  de  nationella 
styrdokumenten. Där kan alla elever se vad de ska kunna för att få de olika 
betygen. 

(Lärare 51)

Lärare 47 har även han varit med och skapat de lokala planerna. 
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Jag följer dem fullt ut och jag gillar de mål som är uppsatta. Det skulle vara 
svårt att säga jag inte arbetar efter dem eftersom jag själv varit med och skrivit 
dem.  Jag  går  igenom  alla  de  lokala  målen  för  eleverna  under  de  första 
lektionerna varje termin... Jag tror att eleverna tar till sig dessa och förstår vad 
de innebär. Givetvis går vi igenom dem tillsammans så att de ska förstå dem. 

(Lärare 47)

Lärare 29 vet om att det finns lokala kursplaner på hennes skola men hon har inte 
varit med och utvecklat dem. 

Jag vet att det finns lokala kursplaner på min skola, men jag använder mig inte 
utav de. Jag utgår istället ifrån de nationella målen som jag känner mig mer 
hemmastadd  i… Jag  tar  upp  dem ibland  under  årets  gång  för  att  påminna 
eleverna om vad som krävs av dem. De får då arbeta med dem på olika sätt. 
Barnen får bland annat arbeta i smågrupper med att titta på målen och tolka 
dem. Men jag ger de inte målen som de står, utan jag har förenklat dem så att 
eleverna ska förstå vad de olika momenten innebär.” 

(Lärare 29)

5.1.2 Elevers  deltagande  i  formulering  av  de  lokala 
kursplanerna i musik

Lärare  47  sa  att  det  skulle  vara  intressant  att  låta  eleverna  vara  delaktiga  i 
utformandet av kursplanerna och att de säkert skulle ha mycket att bidra med.

Det låter som en bra grej, men jag vet inte om det skulle fungera i praktiken. 
Det känns som de inte är tillräckligt mogna, eller har den insyn som behövs för 
att se vad som skulle behövas för att det skulle vara givande. Men det är klart, 
de skulle ju känna sig delaktiga,  men det skulle å andra sidan bara vara en 
engångsgrej, för vilken skola skulle göra nya kursplaner varje år? 

(Lärare 47)
Han säger vidare att det endast skulle vara en liten del av demokratin för eleverna 
eftersom det bara skulle vidröra den lilla skara som fick vara med och skriva dem, 
och bara vid just det tillfället. 

När väl målen är formade och nedskrivna är de bestämda och eleverna som 
skulle jobba utifrån dem nästföljande år skulle i sin tur inte få sin röst hörd. 

(Lärare 47)

Lärare 51 berättar om elevernas engagemang för musiken, men att de inte har varit 
med och skrivit de lokala kursplanerna.

Jag  tycker  att  det  låter  som  en  bra  idé  i  och  med  alla  diskussioner  kring 
elevdemokrati  och  ska  ta  upp  det  med  rektorn.  Egentligen  låter  det  rätt 
självklart  att  de borde vara med, det  är ju ändå de som ska uppfylla  målen 
senare.

(Lärare 51)

5.1.2 Sammanfattning kapitel 5.1

Samtliga fyra lärare arbetar efter kursplanerna. En av lärarna använder sig utav de 
lokala kursplanerna,  men visar eleverna de nationella.  En annan har skrivit  ihop 
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egna mål som hon utformat utifrån de nationella, trots att det finns lokala kursplaner 
på skolan som hon själv varit med om att utforma. Två av lärarna utgår endast ifrån 
den nationella kursplanen. 

Ingen  av  skolorna  har  låtit  eleverna  varit  delaktiga  vid  formandet  av  de  lokala 
kursplanerna. En av lärarna sa att det bara skulle vara demokrati vid ett tillfälle och 
att det bara skulle gynna just de eleverna som var med vid det tillfället i och med 
målen bara skrivs en gång.

5.2 Bedömning

När lärarna  ska bedöma eleverna  finns  det  en mängd faktorer  att  ha i  åtanke.  I 
musiken finns det fyra stora moment som ska vara med, musicerande, lyssnande, 
kunnande samt skapande. För att eleverna ska kunna visa sina kunskaper måste de 
få en möjlighet att visa vad de kan prestera. Enligt Sandberg ska musikämnets fokus 
ligga på instrumentspel, och därmed även bedömningen.

5.2.1 Vad krävs för att bli godkänd?

Vad har  skolorna  för  lokala  kursmål?  Vi  har  fokuserat  på  vad skolorna  vill  att 
eleverna  ska  kunna  för  att  få  godkänt  utifrån  de  lokala  kursplanerna  och 
sammanställt dem i en tabell (Tabell 3 Krav för godkänt). Vad finns det för likheter 
och vad finns det för skillnader? När vi började granska de lokala visade det sig att 
de skiljer sig åt markant. De granskade skolorna är de intervjuades skolor, samt en 
övrig skola vi tog med ifrån samma kommun.

A (L 47) B (L 51) C (L 29) D (L 27) E (L 27) F - 

Noter - Kunna 
spela 
enklare 
melodi

- Ja, enkla 
melodier 
på piano

Förstå 
enklare 
notskrift 

-

Ackord 
piano

4 6 (C-dur) 3 3 3 -

Ackord 
gitarr

4 3 (ADE) 3 3 3 3

Andra 
instrumen
t

- Enkelt 
trum  och 
baskomp

E A D G 
på bas

E A D G 
på bas och 
trumkomp

- -

Sång Delta i 
unison 
sång 
samt 
stämmor

Delta i 
unison 
sång 

Delta i 
unison 
sång med 
mikrofon

Delta i 
unison 
sång med 
mikrofon

Delta i 
unison 
sång med 
mikrofon 

-

Övrigt
-

Tabulatur 
eller 
gehör

- Tabulatur 
till en 
valfri låt

För G 
gäller 
att 
delta 
aktivt 
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Skillnaderna är stora mellan de olika skolorna, något tabellen visar oss. Medan en 
skola  kräver  att  eleven  lär  sig  tre  ackord  på  gitarr  som  minimum  för  att  bli 
godkända, kräver en annan skola i samma kommun att eleven ska kunna spela sex 
ackord i C-dur på klaviatur samt kunna spela en melodi efter noter, samt kunna läsa 
och spela efter tabulatur på gitarr, utläsa noter eller efter gehör. De ska även kunna 
ackorden A, D, E på gitarr, samt ett enkelt bas- och trumkomp. Fem av sex skolor 
hade med målet att delta i unison sång, men skolorna skilde sig åt i hur de skulle gå 
tillväga.  Tre  skolor  vill  ha  med  mikrofon,  en  skola  har  med  stämmor  i  sin 
utvärdering av sången och en skola har inte med sångmålet över huvud taget. Tre 
skolor kräver att eleven lär sig spela trummor och bas, medan tre inte har med det i 
sina mål.

Lärare  47  berättar  under  intervjun  att  han  nästan  enbart  låter  eleverna  spela 
instrument i klassrummet och att han tagit bort skriftliga prov helt och hållet.  

Musik  ska  få  vara  ett  praktiskt  ämne  där  eleverna  får  använda  händer  och 
hjärna.  De  ska  dessutom  gå  ut  ur  klassrummet  och  känna  glädje.  Jag  går 
uteslutande på hur och vad de kan spela. 

(Lärare 47)

Lärare 51 betonar även hon vikten av att eleverna ska spela instrument. 

Det  är  när  eleverna  spelar  jag ser  vad de kan.  Det  är  då de får  glänsa  och 
blomma ut. Sen vill jag inte veta vad de spelar innan. Visst, vill Kajsa ta med 
sig sitt valthorn och visa upp sig säger inte jag nej till det, men det ger ingen 
fördel  vid  betygssättning.  Däremot  ser  jag  vad  jag  ska  bedöma  utifrån 
musicerandet. Jag har bara ett skriftligt prov i nian. Dels för att jag hellre låter 
eleverna  spela,  men även  för  att  det  är  på musiken  elever  som kanske  inte 
platsar in i skolans teoretiska värld får en chans att visa framfötterna, och det 
vill jag värna om. 

(Lärare 51)

Lärare  27  utgår  mycket  från  spelandet  av  instrument,  men  hon  sätter  även 
musikskapande i fokus när hon ska bedöma. 

Jag  anser  att  det  är  när  de  spelar  jag  ser  vad  de  kan,  och  genom  deras 
musikskapande  ser  jag  hur  de  tar  till  sig  och  använder  musiken  som  eget 
uttryck… Antalet instrument de kan spela påverkar givetvis betyget. Jag menar 
att elever som kan spela många instrument är mer musikaliska. 

(Lärare 27)

Hon påpekar också att hon lägger större vikt på gruppspel än solospel då det är 
svårare att spela i grupp än ensam. 

Eleven måste lyckas  lyssna in de andra och spela efter  deras  takt  och även 
lyckas komma tillbaka in om de tappar bort sig och så vidare.  

(Lärare 27)

Även lärare 29 betygsätter instrumentspel. 
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Jag tittar främst på hur eleverna spelar i grupp, men även bitar som de projekt 
de skriver i nian, samt de prov de får skriva. Det är klart att alla delar påverkar 
betyget, men hur de hanterar instrumenten är det centrala i min bedömning.

(Lärare 29)

Hon tar upp också under intervjun upp ett problem hon tror många musiklärare har, 
att de ofta jobbar ensamma på sina skolor i ämnet, och därmed inte kan diskutera 
bedömning med andra lärare.

Det hade varit skönt att ha någon att diskutera med, både för att samplanera och 
för att kunna diskutera betyg och andra problem som kan dyka upp för lärare.

(Lärare 29)

Lärare 51 berättar för oss att eleverna gör egna låtar i nian och att de får öva på 
dessa för att senare spela in sina alster. 

När de spelar in sina låtar har jag något jag kan gå tillbaka och lyssna på. Jag 
ser  även  hur  de spelar  både  individuellt  och i  grupp  och  kan bedöma båda 
delarna. 

(Lärare 51)
 
Även lärare  27 låter  eleverna  skriva egna låtar  som de senare får  spela  in med 
hennes hjälp. 

De får spela in sina låtar, vilket brukar vara väldigt uppskattat. De behöver inte 
lära  sig  hur  inspelningsapparaten  fungerar,  men  en  del  sitter  trots  det  och 
kämpar. 

(Lärare 27). 

5.2.2 Underkänd?

Musikämnet, som alla andra skolämnen, har betygsskalan Inte godkänd, Godkänd, 
Väl  godkänd samt  Mycket  väl  godkänd.  Undersökningar  visar  dock att  elever  i 
musikämnet kan nå ett godkänt betyg utan att egentligen nått kriterierna.  Lärare 51 
berättar att hon inte ger IG i musik. Hon säger att det inte går bli underkänd i ämnet, 
men att det samtidigt är en förutsättning att alla vill delta. 

Vill en elev inte spela går det inte tvinga den, men alla måste ha ett eget driv. 
Musiken är ett ämne där det inte går bli irriterad på och skälla på någon för då 
är automatiskt resten av lektionen förstörd,  men jag sätter  inte IG på någon 
elev. 

(Lärare 51)

Lärare 27 är av en annan åsikt. 

Det är självklart  att  det  går  att  underkänna elever,  men det  inte  alltid är  så 
uppskattat bland föräldrar och lärare. Jag har gett ett tiotal elever IG under mina 
år som lärare, trots påtryckningar ifrån andra. 

(Lärare 27)

Lärare 47 ger i sin tur godkänt så länge eleverna visar en vilja och försöker, men är 
de negativa och struntar i allt känner han inte att kan godkänna dem.  



28

Det låter lite dumt, men om eleven visar att hon vill känns det enklare att sätta 
ett godkänt än om de är motsträviga och inte bryr sig. Det värsta jag vet är de 
elever som stör undervisningen.

Lärare 47

Lärare  29  ger  alla  elever  godkänt  så  länge  de  gör  sitt  bästa  utifrån  sina 
förutsättningar och närvarar på alla lektioner. 

Jag tycker att musiken ska vara ett ämne där eleverna medverkar för att de vill 
och för att de tycker det är kul. Bara de gör sitt bästa så får de godkänt. 

(Lärare 29)

5.2.3 Förändringar i bedömning?

Vi diskuterade om läraren ändrat sitt sätt att bedöma eleverna sen Lpo94 och de nya 
kursplanerna kom i kraft. Lärare 51 tycker inte det.  

Jag tror jag har bedömt på ungefär samma sätt hela tiden, men det är svårt att 
veta riktigt. De nya kursplanerna har funnits med ett tag nu men jag kan inte 
komma ihåg att jag bedömde annorlunda tidigare. 

(Lärare 51)

Lärare 47 svarar att han bedömer på samma grunder nu som tidigare men att det nu 
finns en större möjlighet i och med målens intågande. 

Nu kan alla elever få MVG om de vill. Det handlar mycket om deras vilja, men 
möjligheten finns ju där. Det är svårt att sätta IG på en elev, men jag tror att 
VG-spannet är större än i andra ämnen. Så känns det för min del i alla fall.

(Lärare)

Lärare 27 samt 29 har inget att tillägga då de inte har arbetat med något annat än de 
nationella målen från Skolverkets kursplaner.

5.2.4 Går bedömningen påverka?

Vi pratade om eleverna har något att säga till om angående lärarnas bedömning och 
hamnade i en diskussion om elevernas möjlighet att påverka sitt betyg. Lärare 29 
säger att det är klart ett betyg kan diskuteras och att hon är öppen för elevernas 
åsikter. 

Lärare är bara människor, och även om vi anses vara professionella i det vi gör 
kan vi ha fel vi med. Även vi gör fel bedömningar, precis som vi säger dumma 
saker ibland, eller på annat sätt gör bort oss. 

(Lärare 29)

Lärare 27 har varit med om att andra har försökt påverka hennes bedömning. Hon 
berättar om ett fall där en förälder ringt hem till henne och försökt påverka henne att 
sätta högre betyg på en elev, med inställningen att det ”bara är musik” det handlar 
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om. Hon har även vid ett tillfälle varit med om att en lärarkollega bett henne höja en 
elevs betyg, något hon reagerade starkt över. 

En lärare frågade mig om jag inte kunde höja en elev som inte kom in på sitt 
program och bara behövde höja sig i ett ämne och jag blev vansinnig. Han hade 
aldrig  frågat  mig  om  jag  kunde  höja  henne  om  det  hade  varit  matte  jag 
undervisat i. Det säger en hel del om vissa personers syn på ämnet. Att det bara 
är musik det handlar om. 

(Lärare 27)

Hon fortsätter att berätta att hon alltid ger både elever och föräldrar möjlighet att 
påverka sin bedömning när hon ger ut betygsvarningar. 

Om en elev inte når godkänt skickar jag ut en betygsvarning, och om det är 
något oklart får eleverna ifrågasätta det ihop med sina föräldrar.  I varningen 
skriver jag även vad som fattas och vad som krävs för att eleven i fråga ska nå 
ett godkänt betyg. 

(Lärare 27)

Lärare 47 går igenom alla elever innan betyget ska sättas. 

Jag diskuterar med alla elever innan jag sätter betyget och motiverar varför de 
fått vad de fått. Än så länge har ingen höjt sitt betyg genom bra argument. De 
flesta eleverna anser att jag har koll på vad som krävs och inte. 

(Lärare 47)

Lärare 51 är inne på samma spår. Hon säger att 

Eleverna köper de betyg jag ger dem. Det är inga konstigheter med det. Jag ger 
dessutom både eleverna och lärarna en möjlighet att påverka barnens betyg i 
och med de betygsvarningarna som skickas ut om eleven riskerar ett IG 

(Lärare 51)

5.2.5 Att bedöma musiklyssnande.

Musiklyssnandet är en del i bedömningen som ska ge eleven en ökad kunskap och 
samtidigt en musikupplevelse. Lärare 51 ifrågasätter hur läraren ska bedöma målet 
musiklyssnande. Hon säger att det är ett mål som inte känns relevant och som hon 
inte har med i sin undervisning.

Hur skulle det gå till rent konkret? Eleverna har dessutom svårt att stå för vad 
de lyssnar på och det hela blir en kulturgrej. Man vill inte lyssna på fel saker 
och ens musikstil är väldigt personlig och känslig. Man vill passa in och inte 
lyssna på fel musik. Kanske är det därför svaret på frågan vad man lyssnar på 
nästan alltid blir allt utom dansband. Då har man garderat sig.

Lärare 51 

Lärare 29 frågar sig hur man som lärare ska kunna påverka och betygsätta deras 
lyssning. 
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Visst kan vi bredda deras insyn i musiklivet, men eleverna har stenkoll på de 
flesta genrerna och slår oss vuxna på fingrarna. Det är svårt att hänga med som 
lärare, men visst försöker man få in lite musikhistoria i deras lyssnande. 

(Lärare 29)

Hon låter eleverna ta med sig sin favoritmusik och spela upp den och berätta lite om 
personerna bakom gruppen. 

Visst kan det härledas till målen, men det är ju inget jag bedömer.
(Lärare 29)

Lärare 27 säger att musiklyssnandet blir en naturlig del av undervisningen, men att 
det  inte  är  något  som  betygssätts.  Musicerandet  blir  den  största  delen  av 
undervisningen, dels för att det är det roligaste, både för eleverna och för läraren, 
men även för att det ger så mycket. 

Det är klart eleverna får lyssna på musik på lektionerna, men jag tittar inte på 
vad dem lyssnar på. Det ger faktorer som eleverna inte får lika naturligt i andra 
ämnen. De tränar i samarbete och social kompetens. 

(Lärare 27)

Lärare  47  berättar  att  lyssnande  för  honom  innebär  hur  man  kan  lyssna  sig  i 
musiken, inte vad man lyssnar på. 

Musiklyssnande  är  en  form av  musiköra.  Om en  elev  spelar  gitarr  med en 
trummis måste gitarristen kunna hitta tillbaka i takten om han tappar bort sig, 
det är det lyssnande handlar om. 

(Lärare 47)

5.2.6 Sång

Av de sex skolor vi tittat på hade fem kravet att eleverna skulle delta aktivt i unison 
sång. Den sjätte hade enbart kravet att eleverna skulle delta aktivt på lektionerna, 
men inget konkret exempel på vad det innebar. En stor utmaning musiklärare utsätts 
för är just att få eleverna att sjunga.  Lärare 51 berättar att hon delar in klasserna i 
halvklasser med tjej och killgrupper. Hon säger sig ha fått viss kritik för detta, då 
skolan ska vara genusneutral, men hon har stått på sig och sagt att eleverna vågar så 
mycket mer när de inte har någon de måste imponera på. För henne har det fungerat 
bra och hon får en chans att se alla eleverna. 

När man går på högstadiet hamnar man lätt i att killarna ska impa på tjejerna. 
När jag delar upp dem slipper jag de problemen. Ingen försöker spela allan, 
utan jag kan till och med få killarna att sjunga. Något de inte hade gjort om de 
varit i blandade grupper.

(Lärare 51)

Lärare 27 har sett att eleverna klarar hantera sången bättre om de slipper använda 
sig utav en mikrofon. Ibland använder hon sig utav mycket musik så att den ska 
”dränka” sången. Dessutom behöver eleverna aldrig sjunga själva om de inte vill. 
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Jag har märkt att eleverna mycket hellre skränar på om de får stå en tre, fyra 
stycken ihop. Innan hade jag med en mikrofon och försökte tvinga eleverna att 
använda den, men jag kom fram till att det var en onödig åtgärd som bara satte 
högre press på dem. Jag lyssnar på deras sång, men betygsätter den inte. Jag ger 
råd till förbättring.

(Lärare 27)

Lärare 47 har med målet att alla ska sjunga med mikrofon. Han förklarar att han ser 
det lika bra att de vänjer sig och inte gör så stor grej av det,  men har inte med 
sången i sin betygssättning. 

Jag sätter inte ett betyg på deras sånginsatser, men jag vill givetvis att de ska 
sjunga. Om man ger dem möjlighet att slippa mikrofonen gör man en stor grej 
av saken. Jag tror det är bättre att avdramatisera hela situationen genom att inte 
ge dem alternativ. Det kan verka hårt, men jag har inte stött på några problem 
än så länge. Det är inte många som har vägrat sjunga.

(Lärare 47)  

Lärare 29 har inte stött på några direkta problem med sången. 

Jag tycker att de flesta eleverna bidrar med sin del till undervisningen och jag är 
nöjd med de resultat eleverna presterar, men sången är mer för gemenskapen i 
gruppen. Jag sätter inte direkt IG på en elev som inte sjunger i rätt ton. 

(Lärare 29)

5.2.7 Praktiskt eller teoretiskt ämne?

Musiken är ett praktiskt ämne, detta är alla de intervjuade lärarna överens om, även 
om det givetvis även finns teorianknutna delar. Lärare 47 använder sig inte av prov 
och motiverar det med att det finns bättre moment att lägga sin tid på.

Jag har inga prov med eleverna. Skälet är ganska enkelt. Många av eleverna 
kanske inte har möjlighet  att  spela hemma, här får de alla förutsättningar de 
behöver. Dessutom har de så många prov i alla andra ämnen. 

(Lärare 47) 

Lärare 27 tar upp hur hon ser att många elever lär sig både praktiskt och teoretiskt, 
att  eleverna  lär  sig  spela  på olika  sätt.  Hon berättar  att  en  del  vill  se  ackorden 
skrivna på tavlan så de kan se hur de ser ut, medan andra hellre vill testa och bli 
instruerade direkt på gitarren. 

Det får en att tänka till som lärare. Man måste lära ut på olika sätt för att alla 
elever ska kunna få en rättvis chans att lära sig spela. Man måste vara lyhörd 
som lärare och se vad eleven behöver, och kan inte fastna i samma gamla spår 
och bara köra på.    

(Lärare 27)

Lärare 47 säger även att han inte får ut något av prov som eleverna inte kan visa 
praktiskt.  

Jag vill inte ha prov då det inte visar hur bra de kan spela. Det visar bara att de 
förstått grunderna, men har de inte förstått dem kan de inte spela. Vad visar det 
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om eleven kan skriva ett  ackord på papper.  Det  blir  lite övertydligt  att  låta 
eleverna skriva att de kan ett G när de lika gärna kan visa det...  Jag vill att 
eleverna testar sig fram. Jag ser hellre att de använder sig av ”trial and error” 
principen och vågar testa och gör fel, än att de är passiva och inte vågar utmana 
sig själva.

(Lärare 47)
  

5.2.8 Koppling till andra ämnen

Musiken kan kopplas samman med flera andra ämnen där det finns likheter. Lärare 
51 berättar att hon tror sig se ett samband mellan matematik och musik.

Som jag ser det har elever som har bra betyg i musik ofta bra betyg i matte 
också. Jag har inga belägg för att det är så, men jag tycker mig kunna se de 
tendenserna.  Men sen  har  jag  ju  inte  koll  på  alla  elevers  betyg  i  de  andra 
ämnena.

(Lärare 51) 

Lärare 27 säger att hon inte kan se en enskild koppling, men eftersom hon själv är 
nyfiken på frågan har hon tittat på saken. 

Jag har snokat lite och jag ser att  de elever som har MVG i musik ofta har 
MVG i andra ämnen. Om det sen beror på att det är elever som är duktiga i de 
flesta ämnen eller om det verkligen har ett samband vet jag inte. De kan ju vara 
så att de elever som är bra i musik bara är ambitiösa i all allmänhet, samtidigt 
som musik ses som ett lätt ämne av en del elever. 

(Lärare 27) 

Hon pratar samtidigt om att musiken är tacksamt att integrera med andra ämnen, 
något hon arbetar mycket med på sin ena arbetsplats. 

Vi arbetar mycket mellan ämnena och har inga arbetslag utan vi tar oss för att 
samarbeta, dels för att det blir roligare för oss, men även för att det uppskattas 
av eleverna att se en helhet, att ämnen kan gå in i varandra. Vad gäller musiken 
är det lätt att få in den i både SO och språk

(Lärare 27)

Även lärare 29 tror sig se en koppling mellan musik och matte. Hon tycker att det 
borde vara så då musik har mycket logik och räknande i sig i och med att ämnet 
innefattar ett stort antal taktslag och verser. Hon pratar också om att idrotten hör 
ihop med musiken. 

Jag  vet  inte  om  det  finns  något  direkt  samband  mellan  elevernas  betyg  i 
ämnena, men jag vet att rytm och rörelse hänger ihop och att strävansmålen tar 
upp att eleverna ska kombinera musik med dans.

(Lärare 29)

5.2.9 Ska betyg användas i musikämnet?

Estetiska ämnen är som balsam för skälen. De ska ge möjlighet att skapa och att 
förmedla tankar och idéer.  Lärare 51 skulle helst inte ge något betyg i musik över 
huvud taget. 
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Jag är emot betyg i musikämnet. Jag tycker mest att det blir en betygshets och 
det förstör stämningen. Jag pratar ogärna betyg med eleverna. Men för de som 
vill veta är de fria att fråga, dessutom har jag mitt schema på väggen är det står 
vad eleverna ska kunna för de olika betygen. 

(Lärare 51)

Lärare 27 är också emot betyget, men kan förstå varför det behövs. 

Om det inte vore för betygen finns det en risk att eleverna inte anstränger sig. 
Det  är  klart  att  betyget  fyller  sin  funktion,  men  det  kan  samtidigt  vara  ett 
moment som gör att eleverna tappar fokus. 

Lärare 27

Lärare 29 säger att det är jobbigt att sätta betyg då det är så svårt att säga vad som är 
bra eller dåligt. 

Visst kan jag säga att du kan spela Amazing Grace, du är G, men vad säger det 
egentligen om min elev? Vad ger  jag henne att utveckla?...  Det hela blir  så 
subjektivt, vad jag tycker är vackert kanske någon annan tycker är dåligt och 
vad jag tycker är viktigt kanske för andra är helt trivialt.  Det känns som att 
betyget mest är ett hot för att eleverna ska anstränga sig under lektionerna och 
prestera sitt yttersta. 

Lärare 29 

Lärare 47 har inga direkta problem med att sätta betyg i ämnet, inom ramen för sin 
profession, men han anser personligen inte att betygssättning hör hemma där. 

Visst kan man se musik som ett ämne bland alla andra i skolan, men jag tror att 
musiken  ger  så  mycket  mer  på  det  personliga  planet  och  att  betyget  kan 
sabotera den personliga utvecklingen.

Lärare 47
    

5.2.10 Spelglädje

Musik är ett ämne som många människor tycker är roligt och som de flesta kan 
relatera till. Som Lill Lindfors sjöng ”Musik ska byggas utav glädje...” Lärare 51 
nämner hur hon låter eleverna skapa egna låtar och att hon med dessa låter barnen få 
testa på att utforska sin inre motivation. 

När jag ser vad de gör under lektionerna och vilka låtar de kan få fram ser jag 
hur de blomstrar. Det blir en stor del av undervisningen och även en stor del av 
betygsättningen. De visar vad de kan när de ska få ihop ett helt arrangemang.

(Lärare 51)  
 
Lärare  29  ger  sin  syn  av  elevernas  spelglädje.  Hon  väver  in  de  mer  praktiska 
ämnena i varandra, som musik, idrott och bild. 

Musik är ett  ämne där de får använda sig utav hela kroppen, precis som på 
idrotten och bilden. Eleverna som kanske inte är så duktiga på de teorietiska 
ämnena, som matte, får en chans att visa upp sina andra sidor på musiken.

(Lärare 29) 
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Lärare 47 ser mycket av skaparglädje hos eleverna. Han menar att eleverna spelar 
ihop och att det skapar en glädje där alla deltar och det automatiskt blir ett driv att 
vilja lära sig spela mer.

Det syns att eleverna tycker det är roligt att  spela ihop, och många kommer 
fram och frågar hur de ska ta ett ackord eller hur de ska bli bättre. Glädjen för 
med sig ett  intresse att lära sig mer.

(Lärare 47)

Lärare 27 tycker att det är svårt att motivera de elever som inte vill. 

De eleverna som tycker det är kul med musik brinner för att spela och blir sura 
när tiden ibland försvinner till annat, medan andra bara tycker att allt är pest 
och pina och det kvittar egentligen vad man som lärare gör.

(Lärare 27)   

5.2.11 Sammanfattning kapitel 5.2

Alla fyra lärarna är överens om att gruppspel är det viktigaste inom bedömningen av 
musikämnet. De har alla spel som det största momentet inom ämnet. En av lärarna 
har flera skriftliga prov, medan en annan lärare endast har ett. En av de intervjuade 
har helt gått ifrån skriftliga prov. En av lärarna säger att det inte har någon betydelse 
hur många instrument en elev kan, medan en annan säger att det visst har betydelse. 
Det  framkommer  under  vår  undersökning  att  det  finns  stora  skillnader  mellan 
skolorna över  vad eleverna behöver  kunna för  att  nå ett  godkänt  betyg.  Två av 
lärarna bedömer på samma sätt med Lpo 94 som de gjorde med Lgr 80, men känner 
att de har större frihet att ge högre betyg med den nya läroplanen.  Två av lärarna 
har endast jobbat med Lpo94

Alla lärarna ger eleverna möjligheten att ifrågasätta betygen, men ingen av lärarna 
har ändrat något betyg.  En av lärarna har varit med om att hennes betygsättning 
ifrågasatts av en förälder med motivationen att ”det bara är musik det handlar om”. 
Ämnet är svårbedömt då det finns delar som är svåra att sätta fingret på, kunskaper 
som inte går visa upp vid ett givet tillfälle. Bara en av de fyra lärarna ger underkänt 
i ämnet. De andra kan tänka sig sätta betyget, men inte om eleverna visar att de har 
en vilja. 

Ingen av de fyra intervjuade är för betyg i ämnet, men två säger sig inte ha några 
problem med att sätta ut dem. Synen på musikämnet har ändrats genom åren och 
med det vad musiken tar upp i undervisningen.

Vad gäller musiklyssnandet som mål ifrågasätter en lärare hur det ska gå till och 
syftar till att hon inte kan bedöma vad de lyssnar på. En annan lärare säger att det är 
svårt, då eleverna har stenkoll på olika genrer i dagsläget och att hon själv knappt 
hänger med i vad som är modernt och inte. En tredje ser på lyssnandet som en del 
av undervisningen, men bedömer det inte och den fjärde intervjuade säger att målet 
handlar om gruppspel, hur man ska kunna lyssna sig till  vart man är i låten och 
kunna komma in på rätt ställe igen. 
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För att få eleverna att sjunga har en lärare delat in klasserna i genusgrupper med 
killar för sig och tjejer för sig. En annan lärare har tagit bort mikrofonen från sången 
för  att  den hade en avskräckande effekt  samt  att  hon låter  de sjunga i  grupper, 
medan en annan lärare har med mikrofonen med argumentet att de vänjer sig. En av 
de tillfrågade hade inte stött på något direkt problem.

Lärarna är  överens om att  musiken  är ett  praktiskt  ämne.  Två av lärarna ser en 
koppling mellan musikämnet och matematiken och en av lärarna ser dessutom en 
koppling mellan betygen i de olika ämnena där elever med höga betyg i matte även 
har ett högt betyg i musik. En av lärarna ser även en koppling mellan idrotten och 
musiken, och tar upp att dans ingår i musikmålen. Tre av lärarna tycker att de flesta 
elever är positiva till ämnet och säger att det kan ha att göra med att musiken är ett 
praktiskt ämne. En av lärarna ser problem med att få eleverna engagerade i ämnet. 
En av lärarna integrerar musiken med andra ämnen.

Alla fyra lärarna är överens om att betyget inte skulle behövas i musikämnet.  

5.3 Ramfaktorer

För  att  visa  på  skillnader  mellan  skolor  när  det  gäller  förutsättningar  för 
musikundervisning  har  vi  gått  runt  i  klassrummet  och  tillsammans  med  lärarna 
räknat genom de instrument som finns på de intervjuades skolor och sammanställt 
dessa i en tabell (Tabell 4 Utrustning) utifrån hur många gitarrer, pianon, trumset, 
basar,  PA  (en  sånganläggning,  Mikrofoner  samt  inspelningsstudios  de  olika 
skolorna har. 

Skola (Lärare) A (L47) B (L51) C (L29) D (L27) E (L27)
Ak Gitarr 10 20 20 20 4
Elgitarr/förstärkare 1/1 3/3 1/1 2/1 1/1
Piano 3 10 15 1 1
Trumset 1 3 1 1 1
Bas/förstärkare 1/1 3/1 1/1 1/1 1/1
PA 1 1 1 1 -
Mikrofon 1 3 2 1 -
Inspelningsstudio 1 1 1 - -

Tabell 4 Utrustning

Vi har tittat på de vanligaste förekommande instrumenten som behövs för att kunna 
spela i orkester och struntat i övriga spelbara ting såsom triangel och tamburin. Vi 
räknar med att en komplett bandutrustning bör bestå av ett PA), en mikrofon, en 
elgitarr  (med  förstärkare),  en  elbas  (med  förstärkare),  ett  trumset  och  ett 
piano/keyboard. Detta ger minst fem elever möjlighet att spela samtidigt.

I två skolor finns ett piano vardera, och i en skola finns så många som 15 stycken. I 
tre av fem skolor finns en mindre klassuppsättning akustiska gitarrer, men skicket 
varierar. Av tjugo stycken är bara 16 spelbara i ett av klassrummen. I en skola finns 
bara fyra akustiska gitarrer. En annan tydlig skillnad är att en av de intervjuades 



36

skola har tre kompletta banduppsättningar med allt som krävs medan en annan inte 
ens har en komplett bandutrustning.
     

5.3.1 Ekonomiska förutsättningar

En central faktor som kom berördes under intervjuerna är att det finns svårigheter 
för lärare att kunna ge likvärdiga betyg. Olika förutsättningar i form av ramfaktorer 
kom upp under intervjuerna. Några faktorer är antal instrument, tillgång till lokaler, 
elevantal  och  tillgång  till  datorer.  Lärare  47  menar  på  att  det  finns  många 
förhållanden som spelar in i undervisningen. 

Alla faktorer som finns runt omkring eleverna spelar roll för deras undervisning 
och betyg. Mina förutsättningar skapar musiken i klassrummet. Om jag inte har 
tillräckliga  lokaler  för  att  hysa  28  elever,  hur  ska  jag  kunna  ge  dem  den 
undervisning de behöver för att nå målen? Samma gäller instrument. Hur ska 
jag kunna lära eleverna spela gitarr om jag inte har några gitarrer att lära ut på?

(Lärare 47)

Lärare 51 påpekar att pengar till stor del styr undervisningen. Hon säger att om ett 
ämne inte får den ekonomiska förutsättning den kräver så blir det svårt att tillgodose 
elevernas behov. 

Om du som lärare inte får pengar till att köpa in en klassuppsättning gitarrer blir 
det naturligtvis svårt att spela gitarr med alla eleverna. Det går ju alltid lösa 
genom att fem stycken får stänga in sig i ett rum och spela på de fem gitarrer 
som finns, men vad gör man som lärare av de andra tjugofem eleverna? Det blir 
inte så mycket  ett  problem elever sinsemellan, men jag tror att  det påverkar 
betygen mellan olika skolor.

(Lärare 51)

Lärare 27 tar upp att målen kräver att läraren har instrument som eleverna kan spela 
på. Hon berättar om vad hon tycker är en miss med målen.

Målen säger att vi ska låta eleverna spela i grupp med sång och komp, men det 
står inte direkt utskrivet att det ska vara med trumset och elgitarrer. Det gör att 
en skola i princip kan låta 20 elever spela på en ukulele och 19 tamburiner och 
då låtit eleverna uppnå målet, fast frågan blir ju vilken kvalité de får ut av det.

(Lärare 27)    

Hon berättar  om skillnaderna mellan sina två arbetsplatser.  Den ena ger henne i 
princip det hon kräver, inom rimliga gränser och hon har bra lokaler, tre smårum 
alla fullt utrustade till gruppspel. De har trumset, klaviatur, bas gitarr, förstärkare till 
dessa samt sångutrustning. Den andra skolan hon är på har motsatta förutsättningar. 
Hon har ingen klassuppsättning med gitarrer och hennes piano sålde skolan några 
veckor innan intervjun ägde rum. Hon uttrycker en oro över att det blir svårt att få 
eleverna nå målen när det inte finns tillräckligt med instrument att spela på.

Förutsättningarna blir helt andra skolorna emellan och det är svårt att få till en 
likvärdig bedömning. Ibland undrar jag hur jag kan få ihop det, men jag kämpar 
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på. De är uppdelade i halvklasser och alla ska få spela, men det finns bara ett 
trumset, en elgitarr och en elbas samt en keyboard. 

(Lärare 27) 
  
Lärare 51 säger att hon har gott om instrument och inte känner några problem med 
att eleverna ska nå målen. 

Jag har ingenting att klaga över. Jag har allt jag behöver och är jättenöjd med 
min skolas satsning på ämnet.

(Lärare 51) 

Lärare  47  är  inte  missnöjd  med  sina  förutsättningar,  men  hade  gärna  haft  fler 
gitarrer  eftersom  det  är  lättare  att  ha  en  klassuppsättning  så  alla  kan  lära  sig 
samtidigt.

Det kan bli stökigt med så många som spelar samtidigt, med sprider de ut sig 
lite skulle det kunna fungera. Dessutom så kan de ju hjälpa varandra om alla 
har vars en gitarr. 

(Lärare 47)  
 

5.3.2 Lokaler används för undervisning, instrument och dans

Lärare 47 visar en oro över skolans prioriteringar, även om han själv tycker att han 
har det relativt bra. Han säger att han inte kan klaga över sina förutsättningar men 
att han vet andra lärare som har väsentligt sämre förutsättningar än han själv och 
han är orolig för den framtida musikundervisningen.  Lärare 27 berättar om hur hon 
förväntas bedriva musikundervisning utan att ens ha en egen musiksal att spela i. 

Jag delar  min musiksal  med ett  annat  klassrum. Rummet används dessutom 
som aula. Jag får plocka fram alla instrument inför varje lektion och trumsetet 
är intryckt i ett hörn under ett skynke som gömmer det när eleverna har andra 
lektioner i rummet.

(Lärare 27)

För att kunna nå målet som innefattar dans måste ytor finnas åtkomliga. Lärare 29 
tar upp detta som ett problem. Hon förklarar att lokalerna är ett hinder. 

De är för små, samtidigt som är klasserna för stora. Det blir en uppgift som 
många gånger känns övermäktig. Att få in dans är ett omöjligt projekt.

(Lärare 29) 

Hon berättar vidare att hon försökt samarbeta med idrotten, men utan något lyckat 
resultat. Det slutade med att hon lagt ner det målet och låter idrotten stå för dansen 
istället. 

Dans ingår  ju i  musikämnet,  men det  har lagts  över på idrotten.  Mycket  på 
grund av att vi inte hade möjlighet att röra oss i musiksalarna. Däremot har vi 
en kabaré på skolan där musik sammankopplas med dans och rörelse.

(Lärare 29) 
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Lärare 27 säger att hon ser en skillnad mellan undervisningen i skolan med en bra 
musiksal och den utan.

På min ena skola finns det alla förutsättningar för en bra undervisning. Vi har 
stora lokaler och fria ytor, men den andra skolan ger inget av det. För att kunna 
använda dans som uttrycksmedel skulle vi behöva låna idrottssalarna, men det 
blir inte av. Jag märker hur elevernas entusiasm inte håller samma mått som de 
elever med större lokaler, men om det sen är mitt eller deras humör det beror 
på, det vet jag inte, men undervisningen blir givetvis inte likadan.

(Lärare 27) 

Lärare 51 ser inga jätteproblem med lokalerna även om hon förstår att andra kan ha 
det. Tvärtom är hon mycket nöjd och får ut det hon vill av sin undervisning. 

Jag har en stor sal och två små grupprum. Två av rummen är fullt utrustade och 
två har  vars ett  piano. Jag kan inte säga att  jag har upplevt att  jag behöver 
prioritera bort något. 

(Lärare 51)

5.3.3 Gruppstorlek

Lärare 27 berättar  hur elevantalet  är  ett  problem på hennes ena arbetsplats.  Hon 
säger  att  musiklärarna  på  hennes  skola  jobbat  gratis  många  år  för  att  få 
halvklassuppsättningar,  något hon inte ställt  upp på utan slutat med på elevernas 
bekostnad. 

Jag tycker det känns tråkigt och eleverna klagar, men jag kan inte jobba extra 
utan ersättning bara för att de ska få en bättre undervisning. Det är ledningens 
ansvar att se till att det går rätt till och jag kan bara hoppas att eleverna klagar 
så mycket att ledningen ändrar på sitt beslut och låter mig ha halvklasser igen.

(Lärare 27)

Lärare 29 säger att det är jobbigt med att det är så många elever, och säger att hon 
tror det är lättare att ha trettio personer i en mattesal, men att ha trettio elever på 
musiken blir en omöjlig uppgift. 

Helklasser fungerar inte när man ska spela ihop. Högstadieungdomar har inte 
den disciplin som krävs. Musik måste få hållas i små grupper annars tappar 
undervisningen i kvalité. Det är klart att lektionerna blir sämre ju fler personer 
som deltar. Det ultimata hade varit att ha mellan fem och tio elever. Då hade 
alla fått total fokus och alla hade fått en sysselsättning, men jag förstår givetvis 
att det inte är möjligt.

(Lärare 29)

Lärare 47 har liknande erfarenheter. Även han tycker att eleverna är för många. Han 
säger  att  det  är  klart  det  finns  hinder,  och  att  ett  av  de  största  är  just 
klassuppsättningen.  Han säger  att  om eleverna  är  indelade  i  helklass  är  det  inte 
säkert att han hinner se alla under lektionen. Han pratar också om gruppspel.

Om klassen är indelad i sex grupper med ca fem elever i varje är det svårt att 
veta om det är Pelle eller Stina som har lagt ner mest jobb, och vem som gjort 
vad. Men man hinner ju i och för sig se vad de kan och inte kan under de tre år 
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man  har  dem.  Men  det  är  klart  att  det  kan  påverka  den  individuella 
bedömningen. 

(Lärare 47)

Lärare  51  är  mycket  nöjd  med  indelningen  av  eleverna.  Hon  har  lagt  upp 
undervisningen i genusgrupper i sjuan och nian. I åttan är de i helklass, men det 
tycker hon inte gör något. 

Jag känner mig otroligt nöjd med mina förutsättningar och jag känner att jag 
kan göra det jag vill. Det gör mig inget att de är i helklass i åttan, men det är 
klart att det vore optimalt att få halvklasser även där.

(Lärare51)

5.3.4 IT i undervisningen

Lärare 27 berättar om sina svårigheter med att få in IT i undervisningen. Hennes ena 
arbetsplats  ger  både resurser och utrymme  till  musiken  och det  är  då lättare  att 
uppfylla  målet  med IT, medan den andra skolan inte ger de resurser som krävs, 
varken vad gäller tid, ekonomi eller utrymme. 

Att få in datorn i klassrummet blir ett omöjligt mål att uppfylla när det inte 
finns några datorer att använda. Det är uteslutet

(Lärare 27) 

Även lärare 47 tar upp detta. Han berättar hur skolan delar ett tjugotal datorer med 
alla tre stadierna, det vill säga cirka 800 elever. Han säger att lågstadiet inte bokar 
dessa så ofta, men att det ändå är svårt att få ihop det. 

När eleverna är indelade i helklasser går det  inte att  använda datorerna.  Det 
fungerar varken teoretiskt eller praktiskt. Helst skulle jag vilja spela in med alla 
eleverna,  plus  att  de  skulle  kunna  lära  sig  använda  sig  utav  något  enklare 
musikprogram, men den möjligheten finns inte.

(Lärare 47) 

Lärare  29  berättar  under  intervjun  att  hon  inte  använder  sig  utav  IT  i 
undervisningen. 

Jag har inte arbetat med datorer med eleverna.
(Lärare 29)

Lärare 51 spelar in elevernas  låtar,  men inte via dator  utan en gammal  portabel 
studio,  en  så  kallad  porta.  Det  påminner  om en  stor  bandspelare  som man  kan 
koppla in instrumenten till.  Hon klagar inte över att ha dålig tillgång av datorer, 
men skulle gärna ha en studio till för att dra ner på inspelningstiden. 

Det  är  tufft  att  spela in tjugofem elevers  låtar  och det  drar  ut  på terminen. 
Räddningen blir att ha färre grupper och därmed färre låtar att spela in. Men det 
är ju givetvis inte det optimala. Jag märke att eleverna gillar att spela in. Jag 
antar det är för att de har en relation till tekniska prylar. De lär sig snabbt att 
hantera apparaten och en del blir till och med bättre än mig.

(Lärare 51) 
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5.3.5 Sammanfattning kapitel 5.3

Resurserna  spelar  en  stor  roll  för  undervisningen.  Resurser  kan  delas  in  i  olika 
ramfaktorer där delar som instrument, lokaler och gruppstorlek och datorer ingår. 
En undersökning kring vilka instrument  som finns på de aktuella  skolorna visar 
stora  skillnader  mellan  dessa.  De  nationella  målen  förutsätter  att  skolorna  har 
instrument,  men  det  står  inte  vilka  instrument  som bör  finnas.  Även vad  gäller 
lokaler så finns det stora skillnader mellan skolorna. En skola har inte ens en egen 
sal, medan en annan har fyra rum.

En av lärarna berättar att musiklärarna på hennes skola arbetat gratis under flera år 
för att få halvklassuppsättningar, något hon inte gör.
Alla fyra lärare är överens om att klasserna är för stora, men en av de intervjuade är 
ändå nöjd över sina förutsättningar

En lärare poängterar att det är svårt att arbeta med IT i undervisningen när det inte 
finns någon IT att tillgå. En annan berättar att det finns cirka 20 datorer på 800 
elever. En lärare använder sig inte av IT i undervisningen och en annan spelar in 
eleverna alster på en porta. 
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6 DISKUSSION

Följande kapitel sammanfogar bakgrunden med resultatet. Till det kopplar vi våra 
egna  reflektioner  och  funderingar.  Utifrån  våra  intervjuer  kan  vi  konstatera  att 
betygsättningen och vad som bedöms inom musik varierar markant mellan skolorna.

6.1 Lärarnas grund vid bedömning i musikämnet

Musikämnet innehåller en mängd moment som eleven ska bedömas utifrån. Nedan 
beskrivs de moment som lärarna sagt när det gäller deras bedömning av eleven i 
ämnet musik samt de faktorer som eventuellt påverkar bedömningen. 

6.1.1 Att spela i ensemble

Vi har tittat på vad lärarna grundar sin bedömning på och en slutsats som kan göras 
är att alla de intervjuade lärarna är överens om att ensemblespel är tyngdpunkten vid 
bedömning. Detta för att det enligt de intervjuade lärarna är när eleverna spelar i 
grupp som läraren  ser vad eleverna  presterar.  Sandberg (2004) menar  att  det  är 
instrumentspel som ska bedömas i första hand och Kursplanen för musik skriver att 
det  är  just  instrumentalt  musicerande  som ska vara  grunden i  ämnet.  Vygotskij 
(1981) lyfter fram interaktionen med andra som en viktig drivkraft i en inlärnings 
och utvecklingsprocess. Genom att spela musik i ensemble skulle man då kunna lära 
sig takter, rytmer och vikten av att vara samspelt på ett sätt man inte skulle kunna 
om man spelade själv. Elever som får spela tillsammans med andra behöver inte 
kunna spela lika bra men när de spelar i ensemble är de i Vygotskijs proximala 
utvecklingszon där yttre faktorer blir till inre lärande.  

Lärare 51 säger att ensemblespel är det som väger tyngst, men att eleverna gärna får 
visa upp vilka instrument de kan sedan tidigare, men att det inte är till någon fördel 
att  kunna  många  instrument  vid  betygsättningen,  utöver  de  som  målen  kräver. 
Lärare 27 säger att gruppspel är den tyngsta delen i bedömning, men hon anser att 
en elev som kan spela många instrument förtjänar ett högre betyg. Lärare 29 tittar 
främst på gruppspel, men betygsätter även de prov de får göra och de arbeten de gör 
under nian. Både lärare 51 och lärare 27 spelar dessutom in elevernas musicerande 
och  betygsätter  deras  prestation,  både  individuellt  och  i  grupp.  Lärare  47  tittar 
främst på gruppspel och har tagit bort skriftliga prov. Frågan är om teoretiska prov 
behövs i  musik,  särskilt  när de intervjuade säger att  tyngdpunkten ska ligga vid 
instrumentspel  i  ämnet.  Om musiken  går  ut  på  att  spela  musik,  varför  ska  den 
tyngas med teoretiska prov? Ingen av de intervjuade tar upp att de använder sig av 
praktiska prov, vilket de kanske borde göra. Å andra sidan visar eleverna hela tiden 
vad  de  kan  när  de  spelar.  Det  kan  tyckas  finnas  en  tendens  till  övertro  till 
provresultat och då kanske bara för att de är lätta att rätta och för att sedan att styrka 
betygsunderlaget  med.  Även  de  lokala  målen  har  en  tendens  att  betona 
instrumentspel  och då i form av vilka ackord eleverna ska kunna samt till  vilka 
instrument dessa ska spelas. 
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6.1.2 Bedömning av sång

Sundin (1994) skriver att musiklärare ofta ställer sig frågan hur bra barnet sjunger 
och spelar när de ska bedöma och han undrar om det är relevant i en bedömning. 
Han tycker det är mer intressant hur barnet utvecklas musikaliskt. Det är dock ingen 
av de intervjuade lärarna nämner hur bra barnet ska sjunga, däremot har fem av de 
sex skolor vi tittat på med målet att eleverna ska delta aktivt i unison sång, ett mål 
som för övrigt finns med i de nationella uppnåendemålen (Skolverket 2000). Lärare 
51 berättar att hon har med målet att delta i unison sång och att hon har delat in 
klasserna i halvklasser med tjej och killgrupper för att eleverna vågar mer när de 
inte har det motsatta  könet att  hävda sig inför. Hon tycker det har fungerat  bra. 
Även Lärare 27 har med målet om deltagande i unison sång. Hon har dock märkt att 
eleverna klarar sången bättre om de slipper använda mikrofon. Ibland använder hon 
sig utav mycket bakgrundsmusik för att ”dränka” deras sång och därmed underlätta 
deras medverkan. De behöver aldrig sjunga själva om de inte vill. Lärare 47 har 
med målet att delta i unison sång med tillägget stämmor, och han låter alla elever 
sjunga  med  mikrofon,  trots  att  det  inte  står  med  i  hans  lokala  kursplan.  Han 
förklarar att det är lika bra att de vänjer sig vid mikrofonen och inte gör så stor sak 
av det. Det är inte många som vägrar sjunga med honom. Han har med att de ska 
sjunga stämmor för ett G. Lärare 29 har också hon med sångmålet, men säger att det 
är ett av de svåraste målen att jobba med eftersom det inte går säga att  en elev 
sjunger unisont utan att bestämma definitionen av unison sång. Skola F har inte med 
något sångrelaterat mål.   

En intressant fråga är hur en lärare ska kunna bedöma elevens sånginsats? Hur ska 
en  lärare  kunna  säga  att  ”Du  sjunger  godkänt,  medan  han  är  underkänd”.  Hur 
sjunger en person som sjunger mycket väl godkänt? De nationella målen säger att 
eleven  ska  sträva  efter  att  utveckla  tillit  till  den  egna  sångförmågan  och  blir 
medveten om dess utvecklingsmöjligheter och sociala betydelse (Skolverket 2000). 
Hur ska en lärare kunna se till  elevens inblick i den individuella sångens sociala 
betydelse  och kunna bedöma den? Av alla  musikmål  känns sången som ett  mål 
lärarna bortser ifrån. Fem har med målet unison sång, men inget betygsätter deras 
sånginsats, men eleverna ska delta. Vilket annat ämne har med deltagande för ett 
Godkänt? Tre av lärarna säger att eleverna ska sjunga, men att de inte betygsätter 
sången. En av dessa ger däremot råd till utveckling av den. Vår fråga blir att om 
sångens  inte  bedöms,  varför  har fem av sex skolor  med det  målet  i  sina lokala 
kursplaner? En annan intressant aspekt är varför en mikrofon ska finnas med i ett 
sångmål när det är själva sången som ska bedömas, inte högtalaren ur vilken den 
kommer.

De flesta av skolornas mål var kvantitativa mål, det vill säga mål som är lätta att 
räkna och att utvärdera.  Detta gäller inte sången, vilket kan bero på att det finns 
uppenbara svårigheter med att bedöma den i jämförelse med att bedöma hur många 
ackord eleverna lärt sig. Dessutom är sången en väldigt personlig del av kroppen 
och  känslig  att  bedöma.  Kanske  är  det  just  därför  en del  lärare  bortser  från  att 
bedöma den.
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6.1.3 Bedömningarna skiljer sig

Även om lärarna är överens om att bedömningen ska utgå ifrån instrumentspel så är 
de inte överens om vilket instrumentspel som ska ligga till grunden för Godkänt. 
Lärare 47 vill att eleverna lär sig fyra ackord på piano och gitarr samt att de deltar i 
unison sång och stämmor  medan lärare  51 vill  att  eleverna  ska lära  sig  enklare 
noter, sex ackord på piano och tre ackord på gitarr. Till det ska eleverna lära sig 
enklare trum- och baskomp, samt delta i unison sång och lära sig tabulatur. Lärare 
29 vill att eleverna lär sig tre ackord på piano och gitarr, fyra basackord och deltar i 
unison sång. Lärare 27 har olika mål på sina två skolor, men använder den ena 
skolans lokala mål i båda skolorna. Hon vill att eleverna ska lära sig enklare noter, 3 
ackord på piano, tre ackord på gitarr samt fyra ackord på bas och ett trumkomp. De 
ska dessutom delta i unison sång och lära sig läsa tabulatur. Skola F har enbart två 
mål med i sin lokala kursplan, och det är att eleverna ska lära sig spela tre ackord på 
gitarr  samt  att  delta.   Vi  är  tveksamma  över  att  det  inte  står  någonstans  i  de 
nationella målen att eleverna ska kunna ett visst antal ackord på piano eller gitarr 
eller vilka ackord barnen borde lära sig för ett Godkänt. Det är lämnat till lärarna på 
varje skola att bestämma vad de anser relevant i undervisningen och vi anser att 
skolorna borde ha en större enighet kring vilka krav eleverna ska ha för ett Godkänt.

I den nationella kursplanen står det inte någonstans vilka instrument eleverna ska 
lära  sig  spela.  Det  som står  kring  instrument  är  att  eleven  ska  ”kunna  delta  i 
gruppmusicerande med melodi-, rytm- och ackordspel samt kunna reflektera över 
och bedöma utförandet” (Skolverket 2000), men det står inte vilka instrument det 
handlar om. Det betyder att rytmspel utifrån de nationella kursplanerna, om man ska 
hårdra det, ske med handklapp på knäna. Det innebär att en skola i princip kan låta 
20 elever spela på en ukulele och 19 tamburiner och då låtit eleverna uppnå målet, 
fast frågan blir vilken kvalité barnen får ut av det.
Heiling (1995) skriver att det finns många olika metoder för hur man bedömer, och 
att  lärare  bör  vara medveten  om att  olika  bedömningsmetoder  har  sina för-  och 
nackdelar.  Som exempel  tar  han upp att  lärare  som använder  skriftliga  prov på 
detaljer,  lär  eleverna  att  detaljkunskaper  är  viktigt.  Använder  läraren  istället  ett 
praktiskt prov visar han att det praktiska värderas. Runberg (2000) och Berg (2000) 
skriver att lärarna i deras studie lägger mest tid på gruppspel, samma resultat som vi 
får i vår undersökning.  Sandberg (2004) skriver att lärarna ska sätta i musicerande 
fokus. I  Tabell 1 Musicerande, lyssnande, kunnande och skapande (se s.6) går det 
läsa  om de fyra  begreppen musiken  består  av,  musiklyssnande,  musikkunnande, 
musikskapande samt musicerande. Alla fyra intervjuade lärare bekräftar att de låter 
eleverna spela och att tyngdpunkten av deras utvärdering av eleverna ligger på just 
gruppspel och observationer. Heiling (1995) skriver att musik är ett komplext ämne 
att  bedöma då det finns kunskaper  i  musik som inte  syns  eller  går att  peka på. 
Kunskaper som inte går att visa upp vid ett givet tillfälle. Han skriver att musik är 
svårbedömt och att  det  har skapats en ”hellre  fria  än fälla”  mentalitet  hos vissa 
musiklärare.   Det  tydligaste  exemplet  på  att  undervisningarna  skiljer  sig  är  att 
skolorna har olika krav för samma betyg, något 

6.2 Lärarna måste vara tydliga med vad de vill
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Heiling (1995) skriver att det finns många olika metoder för bedömning, men att 
man måste vara medveten om att varje metod har sina för- och nackdelar. Han anser 
att läraren bör använda sig av flera för att undvika bakslag. Han ger som exempel 
att om läraren använder skriftliga prov på detaljkunskaper så kommer eleven tro att 
detaljkunskaper är viktiga inom musik. Låter han istället eleven spela sig fram till 
sitt  betyg  så kommer det visa sig vara ett  viktigt  moment i  betygssättningen för 
eleven. Ett hinder för en rättvis bedömning skulle kunna vara att läraren använder 
sig av praktiska moment i undervisningen men i slutändan bedömer teorietiska prov 
vid  betygsättningen.  Musikämnet  är  svårbedömt  eftersom det  finns  kunskaper  i 
musik som inte är mätbara. Det är svårt att bedöma hur en elev spelar i grupp med 
ord. Alla fyra lärarna visar kursplanerna under läsåret, men de arbetar inte efter de 
kursplaner  de  visar,  vilket  ger  otydliga  signaler  till  ungdomarna.  Tre  av  fyra 
intervjuade använder sig utav skriftliga prov, trots att alla fyra är överens om att 
musiken är ett praktiskt ämne. Dessutom säger alla fyra att gruppspel är den del som 
väger tungt vid utvärderingen av eleverna. Vi tycker det känns missledande att tre 
av fyra intervjuade lärare har skriftliga prov när de ser musiken som ett praktiskt 
ämne. Samtidigt ger variation en säkrare bedömning för läraren. Frågan är hur stor 
del de skriftliga proven har i lärarnas bedömning.

För att erhålla ett betyg måste eleverna få en chans att se vad läraren vill att de ska 
kunna. De nationella målen ska vara riktlinjer för de lokala kursplanerna som alla 
skolor  är  skyldiga  att  utveckla.  Två  av  de  tillfrågade  lärarna  visar  eleverna  de 
nationella styrdokumenten, och endast en av lärarna visar de lokala kursplanerna för 
eleverna, trots att hon säger att hon jobbar efter de nationella målen. En av lärarna 
visar sina egenkomponerade mål som hon själv skapat utifrån de nationella, trots att 
det finns lokala mål på hennes skola, som hon dessutom själv har varit med om att 
ta fram.  Alla fyra lärarna tar dock fram någon form av mål och delger eleverna 
dessa varje termin, och det är ju bra, men eleverna kan missledas när en lärare visar 
mål hon inte följer vid betygsättning. 

6.2.1 Lärarna tolkar målen olika

En orättvis faktor vi fann under våra intervjuer var att lärarna tolkar målen olika. Ett 
tydligt exempel är hur lärarna har tolkat målet att eleven ska utveckla sin ”förmåga 
till  medvetet  lyssnande som en väg till  musikupplevelse och fördjupad kunskap” 
(Skolverket 2000) på olika sätt. Här svarade Lärare 51 att hon inte kan betygsätta 
målet då det inte går att bedöma. Hon säger att hon inte kan inte styra dem, så hon 
har inte med det målet i sin undervisning.  En av lärarna undrar hur läraren ska 
kunna betygsätta elevernas lyssning. Hon låter eleverna ta med sig sin favoritmusik 
och spela upp den och berätta lite om personerna bakom gruppen, men hon bedömer 
det inte. Lärare 27 menar att musiklyssnandet är en naturlig del av undervisningen, 
men att den inte betygssätts.  Hon lägger inte lika mycket fokus på musikhistoria 
eller andra teoretiska delar som instrumentspel men säger att det är klart att eleverna 
får lyssna på musik under lektionerna. Lärare 47 har en annan syn på målet. Han 
säger att lyssnande för honom innebär hur man kan lyssna sig i musiken, inte vad 
man lyssnar på. Han säger att eleverna måste kunna hitta tillbaka om de tappar bort 
sig, att det är det lyssnande handlar om. Frågan blir vilket syfte det fyller att lärarna 
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visar  upp  målen  för  eleverna  om de  delvis  inte  själva  följer  dem,  och  till  det 
dessutom tolkar dem olika.

6.3 Vad krävs för att få Godkänt i musik?

Vad som krävs för att få ett godkänt betyg i ämnet musik är något som varierar 
bland våra intervjupersoner. Vår Tabell 3 Krav för godkänt, (se s. 31) visar att tre av 
skolorna kräver att eleverna kan någon form av noter, medan tre inte har med det 
målet. Fem av skolorna vill att eleverna ska kunna spela piano, och en skola har inte 
alls med det målet. Vad gäller gitarren är fem skolor överens om att eleverna ska 
behärska tre ackord, medan en skola har med fyra för ett godkänt. En av skolorna 
har  dessutom bestämt  vilka tre  ackord eleven ska lära  sig.   Tre av skolorna lär 
eleverna bas, medan tre inte har med de målet, och två av skolorna har dessutom 
med målet att eleverna ska kunna spela trumkomp. När man tittar närmare på vilka 
ackord eleverna ska kunna på de olika skolorna pendlar dessa mellan tre och elva 
ackord.  Lärare 51 berättar att hon inte ger betyget IG i musik då hon anser att det 
inte går att bli underkänd i ämnet. Detta medför att hon ignorerar både de lokala och 
de nationella målen. Det betyder också att endast närvaro ger ett godkänt betyg i 
vissa skolor medan notkunskaper, bruksspel med krav på minst sex ackord på piano 
och tre ackord på gitarr samt två för basen krävs på andra för att få ett godkänt 
betyg i musik. 
.
Lärare 29 och 47 ger eleverna godkänt så länge de visar att de vill lära sig och 
närvarar på lektionerna. Det är bara Lärare 27 som ger eleverna IG om de inte når 
upp till alla målen, vilket är intressant då alla de intervjuade går igenom målen med 
eleverna och därmed borde bedöma utifrån dessa. Sandbergs (2004) undersökning 
visar  att  5.8%  av  killarna  och  4.8%  av  tjejerna  fått  IG  bland  Sveriges 
niondeklassare.  Runberg  (2000)  skriver  i  sin  undersökning att  många  lärare  ger 
elever godkänt, trots att de inte borde få det utifrån de lokala målens krav. Lärarnas 
förklaring i  undersökningen var att  eleverna varit  närvarande och därmed kunde 
godkännas. Frågan dyker  då upp vad meningen med en bedömning blir? En del 
lärare har krav på allehanda ackord och instrument som ska behärskas av eleverna, 
medan andra lärare nöjer sig med deras närvaro. Det ger en skev bild av ämnet, att 
det inte har något värde.  Om lärarna skulle ha en jämnare bedömning sinsemellan 
skulle kunskaperna vara mer likvärdiga.

6.3.1 Större rättvisa med tydligare riktlinjer?

Vill man att betygen ska få en chans att bli likvärdiga i skolorna landet genom vore 
ett  alternativ  att  ta  Sandbergs  Tabell  1 Musicerande,  lyssnande,  kunnande  och 
skapande  (se  s.6)  ett  snäpp  längre.   Skolverket  borde  dela  in  hans  fyra  f  med 
underrubriker till varje. Man skulle till exempel kunna skriva in under färdighet att 
för att eleven ska kunna spela E, A, D samt G på gitarr samt piano för att få godkänt 
i detta mål, att de under fakta ska känna till Beethovens födelseår och så vidare. Vi 
skulle med ett sådant system få en klarhet i vad eleverna ska lära sig, samtidigt som 
det vore att gå tillbaka ett steg till en hårdare styrd skola där lärarna inte har sin 
frihet att tolka in och nischa sin undervisning. En klar nackdel med denna metod är 
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att det troligtvis skulle ta udden av det roliga med musikämnet, både för lärarna och 
för eleverna. Det är lärarens möjlighet att få in det han älskar i sitt ämne som bidrar 
till att läraren kan brinna för sin undervisning, och en engagerad lärare ger bättre 
undervisning.  Dessutom tror  vi  att  en  styrd  skola  skulle  hämma  de  motiverade 
eleverna, då de inte skulle få den utmaning de behöver. Dessutom skulle eleverna 
inte få ta del av lärarens engagemang.  

6.3.2 Elevers inflytande över bedömningen

Om en bedömning ska kunnas ses som rättvis måste eleverna ha någon möjlighet att 
vara med och påverka den. Ett sätt de kan göra detta är genom att diskutera sitt 
betyg  med  läraren.  Alla  de  intervjuade  lärarna  säger  att  eleverna  kan  påverka 
lärarens  bedömning,  men ingen av dem har ändrat  elevens  betyg  utifrån elevers 
påverkan.  De  lämnar  ändå  möjligheten  öppen  i  och  med  att  de  samtalar  med 
eleverna innan betyget sätts, samt att de skickar hem skriftliga betygsvarningar till 
elevernas föräldrar om de skulle riskera ett IG. Lärare 29 berättar hur hon diskuterar 
de betyg hon sätter om det kommer elever och är missnöjda. Alla de tillfrågade 
lärarna  höll  med  om att  elever  kan  ifrågasätta,  men  att  det  mycket  sällan  sker. 
Lärare 27 vittnar däremot om att det är föräldrar och andra lärare som har varit i 
kontakt med henne om obefogade höjningar. Lärare 47 går igenom alla betyg med 
elever innan han sätter betyget. Han diskuterar och motiverar sitt betyg, men lägger 
till att han inte höjt något betyg än så länge. Han säger att de flesta eleverna anser 
att det är han som vet vad som krävs och inte. Om elever ska vara med och bedöma 
går att diskutera. Med vad menas inflytande över bedömningen? Det är klart att de 
ska vara delaktiga i undervisningen och kunna vara med och påverka innehållet, och 
att de även ska kunna diskutera sina prestationer, men det är ändå läraren som är 
den betygssättande. Elevens inflytande ligger enligt vår syn i att de ska följa det 
lärarna  tittar  på,  det  vill  säga  målen.  Gör  eleverna  det  läraren  vill  så  blir  de 
godkända.  

6.4 Finns det hinder för en rättvis bedömning?

Runberg (2000) skriver att lärarna har begränsningar i sin kompetens och att det 
finns  för  få  behöriga  musiklärare,  vilket  påverkar  både  undervisningen  och 
bedömningen.  Att  det  finns  för  få  behöriga  lärare  är  givetvis  oroväckande. 
Samtidigt är våra intervjuade alla behöriga, men har ändå olika syn på ämnet och 
vad som krävs för ett godkänt betyg. Faran med den fria bedömningen är att många 
obehöriga lärare kan leda till en spretig undervisning, samtidigt som den kan göra 
både elevernas och lärarnas tillvaro i skolan roligare. Det krävs en engagerad lärare 
för  att  ge en positiv  och stimulerande  undervisning.   Ödman  (1996)  undrar  var 
gränserna ska sättas vid en bedömning. Han frågar sig hur bra eleverna ska kunna 
spela ett instrument och menar på att det finns en risk att lärarna sänker kraven med 
tanken att  desto lägre krav,  desto lättare  bedömning.  Runberg (2000) skriver  att 
eleverna snarare blir stjälpta av betyg i musik än hjälpta att få bättre resultat. Detta 
kan bero på vad man väljer att betygsätta som lärare. Alla de intervjuade lärarna är 
överens om att musiken är ett praktiskt ämne, men tre av fyra intervjuade väljer 
ändå  att  ta  in  teoretiska  prov.  De  teoretiska  proven  gynnar  ofta  de  logiska 
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personerna, frågan är hur rättvisst det blir om man utgår Gardners (1993) teorier om 
olika intelligenser. Värderas fortfarande de logiska och lingvistiska ämnen högre än 
de estetiska?  Om så är  fallet  riskerar  hela skolsystemet  att  bli  orättvisst  då den 
värderar olika intelligenser olika mycket. Orättvisst blir det för att olika människor 
har olika kunskaper med sig. 

Å andra sidan blir alla ämnen orättvisa i sin bedömning utifrån Gardners (1993) 
resonemang, såvida de inte pendlar mellan att vara både ett praktiskt och teoretiskt 
ämne.  Som  Heiling  (1995)  poängterar  finns  det  en  möjlighet  att  få  in  alla 
intelligenser  i  alla  ämnen  med  lite  motivation  från  lärarens  sida.  Men  hur  ska 
egentligen dagens och framtidens musiklärare vara? Vi vill se ett musikämne som 
vågar blanda de teoretiska och praktiska momenten till  en funktionell helhet,  där 
ingen lärare tar bort vare sig det ena eller det andra. Ett sätt att nå detta är genom att 
lärarna går efter Tabell 1 Musicerande, Lyssnande, Kunnande och Skapande (se s. 
6). Modellen visar alla de olika delar musiken består av relaterat till färdighet, fakta, 
förståelse  och  förtrogenhet.  Även  denna  tabell  är  dock  inte  tillräckligt 
tillfredsställande att gå efter, då den egentligen inte tar upp vad läraren kan göra rent 
konkret, men den visar ändå musiken bredd och vad den bör innehålla.

När samma mål tolkas olika beroende på vilken lärare det är som läser det är det 
klart  att  bedömningen  blir  skiftande  och  kan  verka  orättvis.  Frågan  är  vad 
definitionen för en rättvis bedömning innebär. När olika skolor har olika krav är det 
klart  att  bedömningen  blir  orättvis  skolor  sinsemellan,  men  det  betyder  inte  att 
bedömningen blir orättvis inom samma skola, där alla elever bedöms utifrån samma 
premisser. Samtidigt kan det bli fel om en kommun värdesätter olika kunskaper på 
olika skolor när en del elever så småningom kommer börja på samma gymnasium 
där  lärarna  kanske  förutsätter  att  eleverna  ska  hålla  en  någorlunda  jämn 
kunskapsnivå.

En annan del  som skulle  kunna ses  som ett  hinder  för en rättvis  bedömning är 
elevens  fysiska  förutsättningar.  Sundin  (1994)  skriver  att  inlärningen  sker  i 
trappsteg och faser där varje fas måste klaras av för att eleven ska kunna gå vidare 
till  nästa steg. Han anser att ett barn varken psykiskt (mognad) eller rent fysiskt 
(små fingrar) kan spela en melodi bättre än vad den nivå barnet befinner sig på 
tillåter.  Detta skulle kunna vara ett hinder för sent utvecklade elever, eller de som 
är småväxta och därmed får svårt att ta vissa ackord. Dock tror vi inte någon lärare 
skulle  anmärka  det  som ett  problem,  utan  ha  överseende  med  det  om scenariot 
skulle inträffa. 
   

6.4.1 Ramfaktorer

Vi har tittat på lärarnas förutsättningar för att bedriva undervisning. I och med det 
har  de  intervjuade  pratat  om olika  ramfaktorer  som kan  påverka  utvärderingen. 
Några av dessa är ekonomiska faktorer som påverkar antalet instrument läraren kan 
köpa in, lokalernas storlek och antal rum som läraren har tillgång till, gruppstorlek 
och tillgång till  datorer. Berg (2000) skriver att  elevernas bedömning i ämnet är 
beroende av lärarens ekonomiska förutsättningar.  Det går inte bedöma gruppspel 
om det inte finns instrument att spela på. Runberg (2000) skriver om faktorer som 
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spelar in är klassrummets förutsättningar och begränsningar, vilket varierar mellan 
skolorna och som slutligen påverkar vad som bedöms och betygsätts inom ämnet. 

En intervjuperson berättar om skillnaden mellan sina två arbetsplatser där den ena 
är  fullt  utrustad  medan  den  andra  har  stora  fundamentala  brister.  Skolans 
ekonomiska  faktor  är  därmed  inte  att  förringa.  En  skola  som  har  en  brist  på 
instrument  sätter  givetvis  också självklart  gränser på vad som kan bedömas och 
sättas betyg på. Tabell 4 Utrustning (se s. 39) visar att det skiljer sig mycket på hur 
många och vilka instrument som finns tillgängliga. Klasserna är ungefär lika stora i 
de intervjuades nior, men medan en skola inte ens har ett eget klassrum och endast 
en  banduppsättning  instrument  (en  elgitarr  med  förstärkare,  en  elbas  med 
förstärkare,  ett  PA med en mikrofon,  samt  ett  trumset  och ett  piano)  medan en 
annan skola har tre kompletta banduppsättningar och fyra rum att bruka. Tre skolor 
har en inspelningsstudio, två står utan. Antal pianon varierar från1 till 15 stycken. 
Akustiska gitarrer hamnar mellan 4 och 20 stycken.  Ödman (1996) skriver att de 
nationella målen ska utformas till lokala kursplaner på varje skola och att de lokala 
kursplanerna  ska  utformas  utifrån  skolans  förutsättningar.  I  och  med  det  får  de 
också ett stort tolkningsutrymme, både för skolan och för läraren. 

För  en  rättvis  betygssättning  borde  alla  skolor  ha  samma  utrustning  i  sina 
musiksalar.  Det  borde  finnas  en  nationell  lägstanivå  att  gå  efter.  Det  ter  sig 
självklart  att  skolor  inte  kan  ha  samma  förutsättningar  om de  inte  har  samma 
utrustning. Frågan är om antalet instrument påverkar de lokala kursplanerna när de 
skrivs? De ska ju utformas efter skolans förutsättningar. Är det rimligt att en och 
samma kommun har så pass olika krav för att ge en elev godkänt och går det att 
sätta ett rättvist betyg i ämnet musik när förutsättningar är så skilda? Lärare 51 tror 
inte att den enskilda eleven blir så påverkad av orättvis bedömning, däremot att det 
blir stora skillnader skolor sinsemellan. Vi är övertygade om att den enskilda eleven 
påverkas, inte i den enskilda skolan, men med så olika förutsättningar är det klart att 
undervisningen skiljer sig. En skola med fyra spelrum har helt andra förutsättningar 
att lära sig spela i ensemble än en skola där alla elever delar på ett klassrum. När det 
dessutom handlar om en klassuppsättning gitarrer mot fyra så vore det överraskande 
om inte mängden har betydelse för elevernas möjligheter att lära sig spela. Vi är 
övertygade  om  att  instrument,  lokaler  och  elevantal  har  betydelse  för  barnens 
utveckling i musikämnet. Det ihop med lärarens krav utifrån de lokala kursplanerna 
är det som formar undervisningen och dess möjligheter.

6.5 Ska musik bedömas och betygssättas? 

Ska musiken betygsättas över huvud taget? Varför i så fall? En av de intervjuade 
lärarna säger att betygen används som hot för att eleverna ska anstränga sig mer 
under lektionerna och prestera sitt  yttersta.  Vad ger det för signaler till  eleverna 
frågar vi oss? Berg (2000) frågar sig om betyget är ”en morot för eleverna eller är 
det enbart ett hinder för en konstnärlig skapandeprocess?” (a.a., s 42). Hon frågar 
sig om betygsättning i de praktiska ämnena snarare stannar upp elevernas inlärning 
och skapandeprocess än att uppmuntra dem. Estetiska ämnen ger människor utlopp 
för deras inre känslor och en möjlighet att få ut sina tankar. Varför kan inte eleverna 
bara få spela för spelandets skull. 
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Lärare 51 vill inte ha betyg i musik. Hon tror det förstör stämningen och hon pratar 
ogärna betyg med eleverna. Lärare 27 är också emot betyg, men han förstår att de 
behövs. Hon säger att utan betygen finns det en risk att eleverna inte anstränger sig, 
men att de samtidigt kan vara störande för eleverna och kan få de att tappa fokus. 
Lärare 29 tycker att det är jobbigt att sätta betyg då det är svårt att säga vad som är 
bra och vad som behöver utvecklas. Hon säger musiken är subjektiv, att det hon 
tycker  är  vackert  kanske någon annan tycker  är  dåligt  och att  det  hon tycker  är 
viktigt kanske är trivialt för andra. Lärare 47 har inga problem med att sätta betyg, 
men han anser inte att betygssättning i musik hör hemma i skolan. Han tycker att 
betygen förstör den personliga utvecklingen.  Därmed ser ingen av de intervjuade 
ser någon anledning till varför det skulle finnas betyg i ämnet. Tvärtom bidrar betyg 
till  att  förstöra  stämningen  i  klassrummen,  och  att  det  är  otydligt  vad  eleverna 
egentligen ska kunna för att få de olika betygen. 

Argument mot bedömning i musikämnet skulle enligt oss vara att skolorna har olika 
krav i vad som ska bedömas,  samtidigt som de har vitt olika förutsättningar vad 
gäller  antal  instrument.  Vi  tror  dock inte  på att  ta  bort  betyget  i  ämnet,  då det 
antagligen skulle påverka musikens status, både som ämne och för lärarna. Skulle 
ämnet inte betygsättas tror vi att en del elever skulle leka bort tiden och gå miste om 
ämnet. Dock borde betyget användas i ett för eleven utvecklande syfte istället för att 
vara ett underlag till hot om delaktighet. Vi tror att betyget behövs, men skulle vilja 
se en större enighet mellan skolorna och att de skulle arbeta mot samma lokala mål 
och med samma instrumentala förutsättningar

6.6 Fortsatt forskning

Efter att ha gjort intervjuerna och sett de olika skolorna känner vi att det hade varit 
kul att se rektorernas syn på musikundervisningen. Dessutom är elevperspektivet 
något vi skulle tycka vore intressant att forska vidare om. Då vi nu har intervjuat ett 
antal  musiklärare  om  musikämnet  skulle  det  vara  intressant  att  höra  elevernas 
synvinkel av lärarnas bedömning. Det skulle vara intressant att se om barnen ser 
lärarens bedömning som rättvis och om de anser de får ta del av den information de 
ser sig behöva för att nå målen. Elevernas syn måste räknas. Trots allt är det för 
elevernas skull vi lärare undervisar.
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BILAGA 1

De nationella målen i ämnet musik

Ämnets syfte och roll i utbildningen

Musiken är djupt förankrad i människan och genomsyrar i rika och varierande former 
alla  kulturer.  Musik  förenar  och  engagerar  tanke  och  känsla  på  ett  direkt  och 
omedelbart sätt. Musik påverkar individen samtidigt på flera olika medvetandenivåer 
och utgör ett viktigt redskap för lärande, rekreation, bearbetning av medvetna och 
omedvetna  intryck  samt  för  gestaltning  och  förmedling  av  idéer  och  tankar. 
Utbildningen i musikämnet syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla 
sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik bottnar i, frigör och förstärker 
den egna identiteten både socialt, kognitivt och emotionellt. 
I dagens internationella ungdomskultur förenas musik och text, ofta i kombination 
med bild, till nya uttrycksformer som speglar och påverkar den växande individens 
livssyn.  I  musikämnet  sätts  denna  musikerfarenhet  in  i  ett  nytt  och  bredare 
sammanhang.  Detta  ger  fördjupad  kompetens  att  analysera  och  värdera 
musikupplevelser, se ämnesövergripande samband och kulturella skillnader samt att 
själv bli aktiv i ämnet genom eget musicerande och skapande.
Musik är en del av kulturarvet. Musikämnet främjar en musikalisk allmänbildning 
och lägger en grund för delaktighet i skolans och samhällets kulturliv. Utbildningen 
syftar även till att ge ett historiskt perspektiv på musik och låta eleverna uppleva och 
förstå  att  musik är  ett  socialt  och allmänkulturellt  redskap som används på olika 
nivåer,  alltifrån  vardagligt  bruksmusicerande  till  konstnärlig  utövning.  Musik  är 
också  ett  gränsöverskridande  språk  som  främjar  förståelse  och  tolerans  samt 
underlättar integration och samverkan i skola och samhälle. 

Mål att sträva mot

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.



Ämnets karaktär och uppbyggnad

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.
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.
Musiken har betydelse för personlighetsutveckling och lärande. Beröringspunkterna 
mellan musik och andra ämnen kan ge eleven möjlighet att välja sin egen personliga 
väg till musikkunskap. Musikämnet kan tjäna som konkret utgångspunkt och stöd för 
lärande i andra ämnen och för uppnående av skolans övergripande mål. Som stöd för 
elevens utveckling till självständig förståelse, kunskap och färdighet i ämnet ligger 
språkämnena nära till hands. Musik och språk bygger på ljudkommunikation och har 
många beståndsdelar gemensamma. Musik har också nära släktskap med matematik 
genom att många av ämnets begrepp är matematiskt definierade, alltifrån taktart och 
rytm till tonart och ackord.
Utvecklingen  av  IT  erbjuder  nya  möjligheter  till  lärande,  kommunikation, 
musicerande och skapande och har förändrat ämnets förutsättningar. Det innebär att 
även elever utan färdighet på instrument självständigt kan arbeta med musik, såväl 
genom eget komponerande som för att lära sig olika delar av ämnet.
Musikens gränsöverskridande karaktär kan ge eleverna möjligheter att samverka i 
gemensamt musicerande oberoende av etnisk och kulturell bakgrund och gör ämnet 
till ett socialt viktigt instrument i skolan. Även i detta avseende ger IT förändrade 
förutsättningar för samarbete och global musikkommunikation över nätverk.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Eleven skall 
– 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.



Bedömningens inriktning

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.



BILAGA 2

Intervjufrågor. 

Lärare
1. Hur länge har du arbetat på skolan?
2. Hur länge har du jobbat inom musikläraryrket?
3. Vad har du för utbildning?
4. Hur ser du på musikämnet i stort?

Mål
5. Hur ser du på Lpo94 och dess kursmål?
6. Känns de relevanta?
7. Kan du se tydliga skillnader mellan tidigare dokument och Lpo94? Har du ändrat 
    ditt sätt  att bedöma eleverna?
8. Går du genom kursplanerna med eleverna? Utgår du ifrån de lokala eller de 
    nationella målen?
9. Går du genom vad de ska lära sig för att uppnå de olika betygen? 
10. Har du varit med och tolkat/skrivit de lokala kursplanerna?
11. Har du eller eleverna möjlighet att påverka det som står i de lokala kursplanerna?

Resurser
12. Har du det utrymme du önskar dig för att ge eleverna önskvärda/maximala 
     musikkunskaper?
13. Har du de resurser du önskar dig att ge eleverna maximala musikkunskaper?
      Hur stora klasser har du när du undervisar? 

Bedömning /Moment
14. Kan du delge vad du tittar på och bedömer under nian?
15. Hur kom du fram till just detta?
16. Vilka moment är det du betygsätter/vad tittar du som lärare på?
17. Finns det hinder för att ge rättvisa betyg?
18. Är musik ett praktiskt eller teoretiskt skolämne?
19. Hur arbetar du för att få alla att sjunga?
20. Ser du skillnad på elevers förmåga vad gäller praktiskt och teoretiskt lärande?
21. Ser du någon koppling mellan elevers musikprestationer och prestationer i övriga 
      ämnen?

22. Finns det något du vill tillägga?



BILAGA 3

Tabeller

Tabell 1 Musicerande, lyssnande, kunnande och skapande, s. 6

Tabell 2 Genusbetyg, s 12      Killar   Tjejer 
IG    5,8% 4,8%

G 50,1% 30%

VG 33,1% 44,2%

MVG 11,1% 20,9%



Tabell 3 Krav för godkänt, s. 25

Tabell 4 Utrustning, s 35
Skola (Lärare) A (L47) B (L51) C (L29) D (L27) E (L27)
Ak Gitarr 10 20 20 20 4
Elgitarr/förstärkare 1/1 3/3 1/1 2/1 1/1
Piano 3 10 15 1 1
Trumset 1 3 1 1 1
Bas/förstärkare 1/1 3/1 1/1 1/1 1/1
PA 1 1 1 1 -
Mikrofon 1 3 2 1 -
Inspelningsstudio 1 1 1 - -

A (L 47) B (L 51) C (L 29) D (L 27) E (L 27) F - 

Noter - Kunna 
spela 
enklare 
melodi

- Ja, enkla 
melodier 
på piano

Förstå 
enklare 
notskrift 

-

Ackord 
piano

4 6 (C-dur) 3 3 3 -

Ackord 
gitarr

4 3 (ADE) 3 3 3 3

Andra 
instrument

- Enkelt 
trum  och 
baskomp

E A D G 
på bas

E A D G 
på bas och 
trumkomp

- -

Sång Delta i 
unison 
sång 
samt 
stämmor

Delta i 
unison 
sång 

Delta i 
unison 
sång med 
mikrofon

Delta i 
unison 
sång med 
mikrofon

Delta i 
unison 
sång med 
mikrofon 

-

Övrigt
-

Tabulatur 
eller 
gehör

- Tabulatur 
till en 
valfri låt

För G 
gäller 
att 
delta 
aktivt 
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