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ABSTRACT
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Studiens syfte är att undersöka hur tre verksamma musiklärare och en kompositör bedömer 
sju specifika elevkompositioner  från en nionde klass  enligt  kunskapskraven för  musik i  Lgr11. 
Utgångspunkten  för  studien  var  en  önskan  att  göra  en  studie  som  liknar  den  som  gjorts  av 
skolverket  och  publicerats  som ett  bedömningsstöd  i  musik  för  musikskapande.  Där  hade  26 
musiklärare  fått  bedöma  fyra  elevkompositioner  från  årskurs  nio.  Jag  valde  i  den  här 
undersökningen  att  använda  mig  av  kvalitativa  samtalsintervjuer  som  undersökningsmetod. 
Undersökningen omfattar tre musiklärare, en kompositör och 18 elever i årskurs 9 (eleverna ingår 
bara som musikexempel). Resultaten visar att musiklärarna ofta gjort ganska lika bedömningar när 
de  ställs  inför  att  bedöma  de  specifika  kunskapskraven  som  gäller  fungerande  form  och 
karakteristisk stil. Däremot finns skillnader, bland annat i vad de uppmärksammar i musiken, och 
resultaten av den här studien visar på ett behov av ytterligare bedömningsstöd från skolverket och 
ett arbete med att utveckla ett fackspråk för musiklärares bedömning av musikskapande.
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FÖRORD

Min studie om bedömning av musikskapande i årskurs nio har pågått under vårterminen 
2013. Detta arbete har för mig varit mycket intressant, jag har under arbetets gång lärt mig väldigt  
mycket om bedömning i musik och jag har även i väldigt hög grad uppskattat att ha hittat en väg 
tillbaka in i den akademiska världen. Jag vill tacka mina elever, som ställde upp på att bli filmade 
när de framförde sina kompositioner, och de tre musiklärarna och kompositören som tog sig tid att 
bli intervjuade i dessa bråda tider. 

Charlotte Graham
Maj 2013
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1 Inledning

Många musiklärare jag har talat med ser bedömning och betygsättning som problematiskt, ja det 
kanske till och med ses som irrelevant eller ett nödvändigt ont. Själv har jag en ganska ambivalent 
inställning till nödvändigheten av betygssättning eftersom betygen och samtalen däromkring ibland 
kan döda en del av elevernas kreativitet. Samtidigt har jag också träffat ganska många elever som 
snarare blir sporrade av betygen att göra bättre ifrån sig och även faktiskt vissa elever som inte 
skulle fått mycket alls uträttat under musiklektionerna ifall det inte hade varit ett betygsämne. Nu 
när vi har erhållit nya, mer utförliga kunskapskrav1 borde arbetet med bedömning blivit lättare. Och 
vid första anblicken förefaller det faktiskt vara så; i slutet av kursplanedelen för musik i Läroplanen 2 

finns kunskapskraven uppradade, dessutom många fler och mer detaljerade än tidigare.  I Lpo94 
(den tidigare läroplanen) står det, under ”mål som eleven ska ha uppnått i  slutet av det nionde 
skolåret (godkänd)”, att 

Eleven skall kunna använda musik, text och andra uttrycksformer i skapande och improvisation 
för att gestalta tankar och idéer.3

Om man jämför detta med vad som står i Lgr11 för motsvarande betyg (E) i musikskapandedelen så 
finner vi att det där står

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av 
röst,  instrument,  eller  digitala  verktyg  pröva hur  olika  kombinationer  av  musikaliska 
byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form 4

Det nya kunskapskravet är här inte bara längre, det specificerar också på vilket sätt eleverna kan ha 
använt sina musikaliska idéer och att det måste leda fram till någon form av resultat som har en i 
huvudsak  fungerande  form.  Det  har  blivit  något  tydligare  vad  skolornas  kursplaner  i  musik 
förväntas innehålla; för betyget E i slutet av skolår 9 måste alla elever  kunna delta i gemensam 
sång,  kunna  spela  enkla  melodier,  bas  och  slagverksstämmor  och  ackompanjera  på  ett 
ackordinstrument.  Eleven  ska  dessutom  kunna  skapa  musik,  kombinera  musik  med  andra 
uttrycksformer och på olika sätt resonera kring musik på ett någorlunda bildat sätt.

Men  vid  närmare  anblick  blir  det  hela  betydligt  mer  komplicerat  och  det  är  främst  i 
differentieringen  mellan  de  olika  betygsstegen  som  oklarheterna  uppstår.  Ungefär  var  drar 
bedömaren gränsen mellan att med  relativt god säkerhet eller med  god säkerhet5 följa rytm och 
tonhöjd i  gemensam sång?   Eller,  kanske ännu knepigare,  var går gränsen mellan att ha skapat 
musik  som har  en  i  huvudsak  fungerande  form  i  jämförelse  med den  musik  som  efter  någon 
bearbetning har en fungerande form? 

Det är just dessa svårigheter jag ämnar sätta fingret på i följande studie. Genom att göra en 
kvalitativ  forskningsstudie6 där  jag  undersöker  hur  olika  musiklärare  bedömer  och  betygsätter 
musikskapande i årskurs nio hoppas jag kunna ta reda på om eleverna i studien skulle fått likvärdiga  
bedömningar av sina musikkunskaper oavsett vilken av de skolor som ingår i studien som eleverna 
hade  gått  på.  Studien  ska  ta  reda  på  om  de  musiklärare  som  jag  kommer  att  intervjua  i 
undersökningen  ger  liknade,  och  därmed  likvärdiga,  omdömen  när  de  får  samma  elevers 
kompositionsprestationer att bedöma.

1 I och med den nya  kursplanen, Lgr 11
2 Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, 2011, s.109-110.
3 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, Skolverket, 1994.
4 Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, 2011, s.109
5 Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, 2011, s.109
6 Se metodval i kapitel 5.
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1.1 Syfte och problemformuleringar
Syftet med studien är att studera likheter och skillnader mellan tre musiklärares och en tonsättares 
bedömningar av nionde-klassares kompositioner utifrån kunskapskraven för betygen E, C och A i 
klass 9 och hur bedömarna tolkar dessa kunskapskrav. Forskningsfrågorna blir; 

•Vilka likheter och skillnader framträder mellan tre musiklärares och en kompositörs 
kunskapskravrelaterade beskrivningar och bedömningar av åk 9-elevers kompositioner?
•Vilka likheter och skillnader framträder i deras sätt att använda kunskapskravens aspekt- 
och värdeord?

2 Bakgrund
I bakgrundskapitlet kommer jag att ta upp lite om bakgrunden till den nya läroplanen, Lgr11, och 
också en del om annat material som skolverket har gett ut som stöd vid bedömning efter Lgr11. 

2.1 Betygssystem i förändring
I den Nationella utvärderingen av grundskolan 20037 undersökte författarna,  genom enkäter  till 
elever och lärare samt kunskapsprov till eleverna,  hur målen i musikundervisningen i grundskolans 
år  9  uppfylldes.  Resultaten  visade  att  det  fanns  stora  variationer  i  vilka  musikkunskaper  som 
utvecklats  hos eleverna  på olika skolor.  Författarna tillstod  att  kunskapsprovet  till  eleverna var 
något  problematiskt  eftersom  det  inte  kunde  ge  någon  heltäckande  bild  av  måluppfyllelsen  i 
musikämnet8 men menade sig samtidigt ha kunnat påvisa signaler på att flertalet av ämnets mål 
behandlats  i  undervisningen,  men dock inte  med den rörelse  mot  musikskapande  som anges  i 
Kursplan 2000.9

Vad  var  då  syftet  med  att  ta  fram  nya  läroplaner  och  kursplaner  inför  2011?  I 
Regeringskansliets syftesbeskrivning inför införande av den nya läroplanen hävdas att många fler 
elever kan nå utbildningens mål om kraven görs tydliga, elevernas kunskaper kontinuerligt följs upp 
och  utvärderas,  resultaten  kommuniceras  med  hemmen  och  stöd  sätts  in  tidigt. Vitsen  med 
införandet av den nya läroplanen var alltså, till ganska stor del, uppfattningen att kraven tidigare var 
alltför otydliga och att om de gjordes tydligare skulle fler elever förstå vad som krävdes av dem.

Tydliga  kursplaner  ger  ett  ökat  stöd  för  lärares  undervisning  och  främjar  en  likvärdig 
bedömning och betygssättning av elevernas kunskaper. Tydliga kursplaner som är väl kända av 
skolledare,  lärare och andra verksamma i skolan samt av elever och föräldrar stärker också 
skolors  uppföljning  och  utvärdering  och  ger  därmed  bättre  underlag  för  individanpassade 
insatser.10 

Det  var  tydlighetsbegreppet  som  här  fick  en  mycket  framträdande  plats,  ett  begrepp  som 
upprepades nästan som ett mantra under införandet av den nya läroplanen; Utbildningsminister Jan 
Björklund sa i ett pressmeddelande att

Kraven i skolan ska vara tydliga och konkreta. Lärare, föräldrar och elever ska förstå vad som 
förväntas under lektionerna. Läroplanen slår fast att eleverna har rätt till strukturerad, lärarledd 
undervisning. Det är dags att uppvärdera läraren och undervisningen i skolan.11

7 Sandberg, Ralf m.fl. Nationella Utvärderingen av Grundskolan 2003 (NU-03), Skolverket, 2005
8 Sandberg, Ralf m.fl. Nationella Utvärderingen av Grundskolan 2003 (NU-03), Skolverket, 2005, s.130
9 Kursplaner och betygskriterier 2000, Skolverket
10 Regeringskansliets syftesbeskrivning inför införande av den nya läroplanen, Publicerad 9 december 2008,  

http://www.government.se/sb/d/11263
11 Pressmeddelande 11 oktober 2010, 

Utbildningsdepartementet, http://www.regeringen.se/sb/d/12466/a/153375
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Utbildningsministern  poängterade  även i  det  här  citatet  tydligheten som ett  sätt  för  elever  och 
föräldrar att förstå vad eleverna förväntas lära sig. 

2.2 Införandet av Lgr11
Så  kom  då  den  nya  läroplanen  och  förväntningarna  var  höga,  jag  talade  själv  med  många 
musiklärare som ansåg att den nya läroplanen gav musikämnet högre status i och med att kraven 
kunde sägas vara högre ställda. Den nya läroplanen skulle gälla från och med höstterminen 2011. 
Det  var  regeringen  Reinfeldt som  låg  bakom  den  nya  läroplanen. I  denna  ingick  detaljerade 
kursplaner för respektive skolämne, både vad gäller målbild men även centralt kunskapsinnehåll. 
En av de stora förändringarna från Lpo94 var att kursplaner för samtliga ämnen hade bakats in i 
läroplanen. Dessa beskrev mål som elever skulle uppnå i slutet av skolår 3, 6 och 9.(enligt Lpo94 
låg dessa för skolår 3, 5 och 9). 

Tidsplanen  innebar  att  under  läsåret  2010/11  pågick  Skolverkets  implementeringsarbete. 
Den nya läroplanen, med kursplanerna, infördes successivt fr.o.m. hösten 2011. De elever som gick 
i årskurs 9 i grundskolan och grundsärskolan samt i årskurs 10 i specialskolan under läsåret 2011/12 
skulle  fullgöra sin obligatoriska skolgång enligt de äldre bestämmelserna.12

2.3 Bedömningsstöd 
Nyligen  publicerades  ett  bedömningsstöd  i  ämnet  musik,  detta  som  stöd  för  musiklärares 
bedömning  av  sina  elevers  musikkunnande  och  prestationer. I  presentationsmaterialet  till 
bedömningsstödet13 kan man läsa att   Skolverket  och Skolinspektionen har uppmärksammat  att 
bedömning i ämnet musik inte var likvärdig mellan skolor. Redan i början av 2000-talet visade den 
tidigare nämnda nationella utvärderingen14 att musiklärare ofta var ”sin egen läroplan”, att ”lärarens 
personliga kunskaps- och intresseprofil kunde få stor betydelse för vilka aspekter av ämnet som fick 
störst utrymme”.15  Att döma av Skolinspektionens rapport Ar du med på noterna, rektorn?16 hade 
detta  i  2011  inte  ändrat  sig.  I  denna  granskning  av  musikundervisningen  på  35  grundskolor 
konstaterades  bland  annat  att  ”läroplanens  och  kursplanens  mål  styrde  planeringen  och 
undervisningen i  begränsad  eller  liten  omfattning”.17 Undervisningskvaliteten  i  musik  varierade 
kraftigt mellan de inspekterade skolorna, bland annat beroende på en stor variation i både lärarnas 
utbildning och skolans musikutrustning. Skolinspektionen konstaterade bland annat att musiklärare 
på olika skolor behövde samarbeta för att undervisning och betygsättning skulle bli mer likvärdig 
mellan skolor. 

I lärarens uppdrag ligger att göra likvärdiga bedömningar vilket ”förutsätter professionella 
tolkningar av kunskapskraven”18.  Med ”professionell” menas i bedömningsstödet att tolkningarna 
av styrdokumenten och bedömningarna av elevernas prestationer görs av kunniga lärare och att 
bedömningarna är gemensamma, eller så gemensamma som är möjligt, för hela musiklärarkåren. 
Bedömningsstödet betonar vikten av att musikläraren ”bedömer rätt saker, det vill säga sådant som 
ska bedömas enligt kunskapskraven, delar sin förståelse av kunskapskravens begrepp med övriga 
musiklärare, samt sätter samma betyg på en elevs kunnande som de flesta andra musiklärare skulle 

12  http://www.regeringen.se/sb/d/12466/a/153375 (Uttagen 27.04.2013)
13 http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.171599!/Menu/article/attachment/Bedomningsstod_Musik_Om_materialet.p  

df (Uttagen 27.04.2013)
14 Sandberg, Ralf m.fl. Nationella Utvärderingen av Grundskolan 2003 (NU-03), Skolverket, 2005
15 Sandberg, Ralf m.fl. Nationella Utvärderingen av Grundskolan 2003 (NU-03), Skolverket, 2005, s. 114
16 Musik i grundskolan; Ar du med på noterna, rektorn?, Skolinspektionen, Kvalitetsgranskning Rapport 2011:5 

 http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/Musik/kvalgr-mugr-slutrapport.pdf (Uttagen 
27.04.2013)
17 http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/Musik/kvalgr-mugr-slutrapport.pdf  , s. 20 (Uttagen 

27.04.2013)
18 http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.171599!/Menu/article/attachment/Bedomningsstod_Musik_Om_materialet.p  

df, s.4 (Uttagen 27.04.2013)
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gjort”.19 Många musiklärare som jag har varit i kontakt med från olika delar av landet har fått tid av 
sina arbetsgivare till att samlas runt dessa bedömningsstöd och har påbörjat det viktiga arbete som 
ska leda fram till just det att alla musiklärare ska komma att kunna sätta samma betyg på en elevs 
kunnande som de flesta andra musiklärare skulle gjort. 

2.4 Precisering av begreppen betyg, bedömning och tolkning
2.4.1 Betygsbegreppet
Enligt  skolverkets  allmänna råd  i  betygssättning  är  betyg ett  värderande omdöme om en elevs 
kunskaper, färdigheter eller arbetsinsats. Varje elevs kunskaper ska enligt skolverket bedömas och 
betygssättas  utifrån  kunskapskraven.  Läraren  ska  enligt  skolverket  utnyttja  all  tillgänglig 
information om elevens kunskaper i förhållande till  de nationella kunskapskraven, samt göra en 
allsidig bedömning av de kunskaper eleven visar när han eller hon sätter betyg.20

2.4.2 Bedömningsbegreppet
Det  är  vanligt  att  skilja  på  summativ  och  formativ  bedömning  inom  bedömningsbegreppet. 
Summativa bedo �mningar anva �nds na �r en elevs prestationer ska va �rderas efter avslutad kurs och då 
fa �r eleven ett skriftligt omdöme, en bedo �mning och/eller ett betyg som bevisar att eleven besitter en 
viss kompetens. En summativ bedömning innebär att en bedömning genomförs av en elevs samlade 
kunskaper  vid  ett  specifikt  tillfälle,  oftast  vid  terminsslut.  Helena  Korp  påpekar  i  boken 
Kunskapsbedömning – hur, vad och varför att summativ bedömning oftast innbegriper någon form 
av värderande moment.  ”Summativa bedömningar av elever har alltså det gemensamt, att de är 
kopplade till någon form av betygsättning eller rangordning av elevers prestationer.”21

Sammanfattningsvis  kan  man  konstatera  att  den  stora  skillnaden  mellan  dessa 
bedömningsformer är att den formativa bedömningen mer tjänar elevens utvecklingssyften medan 
den summativa  är  ett  medel  för lärare,  arbetsgivare  och myndigheter att  rangordna och sortera 
elever.  I  studien som här  följer  används egentligen bara den summativa bedömningen eftersom 
musiklärarna som intervjuas endast får se, och höra, inspelade musikexempel från en viss dag i 
elevernas utbildning, men deras bedömningar kunde ha använts formativt eftersom elevernas kurs 
inte  är  avslutad  och  de  kommer  att  fortsätta  att  arbeta  vidare  på  musikexemplen  även  efter 
inspelningstillfället.

2.4.3 Tolkningsbegreppet
Då det är till  ganska stor del tolkningen av kunskapskraven för musikskapande i klass nio som 
ligger i fokus för studien, behöver tolkningsbegreppet klargöras något. Att tolka något är att uttyda 
till  exempel  ett  uttrycks  betydelse i  ett  sammanhang.  När  något  behöver  tolkas  så  betyder  det 
antagligen att  det finns fler  än ett  sätt  att förstå det som ska tolkas.  Detta är  både styrkan och 
svagheten i styrdokumenten, det att det finns visst utrymme för tolkning. I SAOL22 finns ordet tolka 
vars betydelse där är att  översätta; tyda; uttrycka; gestalta. Per-Johan Ödman23 redogör för hur 
tolkning kan vara att ange betydelser, vilket man gör när man inte genast förstår den verklighet man 
finns  i  eller  när  ens  förförståelse  inte  räcker  till.  I  denna  studie  handlar  tolkningen  om 
intervjupersonernas klargörande och konkretiserande av vad kunskapskraven för musikskapande i 
klass nio betyder för dem. 

19 http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.171599!/Menu/article/attachment/Bedomningsstod_Musik_Om_materialet.p  
df, s.4 (Uttagen 27.04.2013)

20 Se http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/betyg/att-satta-betyg
21 Korp, Helena, Kunskapsbedömning – hur, vad och varför. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2003, s.77 

22 Svenska Akademiens Ordlista, 
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista 

23 P. Ödman, Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik, Nordstedts akademiska förlag, 2007
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I  den  delen  av  bedömningsstödet  som går  under  namnet  Erfarenheter  från  forskning  24 

diskuteras  svårigheter  med  att  göra  likvärdiga  bedömningar  och  Skolverket  konstaterar  att 
”rättvisande  och  likvärdiga  betyg  förutsätter  likvärdig  bedömning”.25 I  detta  bedömningsstöd 
redovisas flera studier som bland annat förespråkar vikten av god återkoppling till eleverna, det vill 
säga god formativ bedömning, för att öka förståelsen för ämnets kvalitetsuppfattningar samt vikten 
av att bedöma vad eleverna faktiskt kan och gör och inte något annat. I stödet hävdas också att 
”skriftliga formuleringar aldrig kan vara tydliga i sig utan att varje ord alltid kan förstås på olika sätt  
utifrån  den  enskilda  bedömarens  förkunskaper”.  Vidare  påpekas  att  ”det  krävs  ett  omfattande 
kollegialt samarbete i form av diskussioner och gemensam bedömning och betygssättning för att 
musiklärarkåren ska erövra de gemensamma erfarenheter som kan möjliggöra likartade tolkningar 
av kunskapskraven”.26

2.5 Styrdokument och Stödmaterial
Här följer en kort redogörelse för något av det material skolverket gett ut som stöd vid bedömning 
av musikskapande i skolan.

2.5.1 Kunskapskrav
I  läroplanens27 kursplanedel  finns  kunskapskrav  inbakade  för  varje  ämne.  En  liten  del  av  de 
kunskapskrav som behandlar musik i slutet av årskurs 9 rör musikskapande. Kunskapskraven finns 
angivna  för  betygsstegen  E,  C  och  A.   Enligt  skolverkets  hemsida28 ska  betyg  sättas  efter  en 
nationell betygsskala med sex steg. Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E 
står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Betygsstegen B och D kan sättas i de  
fall  en  elev  uppnår  alla  kunskapskraven  för  betygssteget  under  och  en  övervägande  del  av 
kunskapskraven för betygssteget över. 

2.5.2 Bedömningsstöd i musikskapande  
Som tidigare nämnts utkom Skolverket nyligen med bedömningsstöd i ämnet musik. Ett av de tre 
bedömningsstöden gäller musikskapande.29 Detta bedömningsstöd innehåller till exempel ett antal 
handfasta metoder att  utgå ifrån när man som musiklärare övar upp och förbättrar sin och sina 
kollegors förmåga att bedöma musikskapande. Dessa handfasta förslag på metoder för att bedöma 
musikskapande är åtta till antal och indelande i tre huvudgrupper där den första huvudgruppen av 
metoder föreslår att bedömarna utgår ifrån kunskapskraven, den andra huvudgruppen av metoder 
utgår  ifrån  själva  musikskapandet/kompositionen  och  den  tredje  huvudgruppen  utgår  ifrån 
bedömarens/bedömarnas individuella kvalitetsuppfattningar.

Enligt skolverket vilar professionell bedömning av musikskapande på tre ben; 
A)  en  gemensam  tolkning  av  kunskapskravens  innebörd,  B)  förmågan  att 
uppmärksamma och beskriva elevernas musikskapande samt C) förmågan att 
medvetandegöra  och  kritiskt  granska  sina  subjektiva  musikaliska  och 
musikpedagogiska kvalitetsuppfattningar.30 

24 Finns på http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/bedomningsstod/grundskoleutbildning/7-9/pr-
est/2.6002/forskning-1.171613 (Uttagen den 28.04.2013)

25 http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/bedomningsstod/grundskoleutbildning/7-9/pr-est/2.6002/forskning-  
1.171613 , s. 12 (Uttagen den 28.04.2013)

26 http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/bedomningsstod/grundskoleutbildning/7-9/pr-est/2.6002/forskning-  
1.171613 , s. 13 (Uttagen den 28.04.2013)

27 Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, 2011
28 http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/betyg   (Uttagen den 09.05.2013)
29 Skolverket, Bedömningsstöd i musik; Musikskapande, 2012
               http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/bedomningsstod/grundskoleutbildning/7-9/pr-  
est/2.6002/bedomning-av-musikskapande-1.171612 (Uttagen27.04.2013)
30 Skolverket, Bedömningsstöd i musik; Musikskapande, 2012
               http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/bedomningsstod/grundskoleutbildning/7-9/pr-  
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Bedömningsstödet  tar  också  upp  ett  antal  svårigheter  man  kan  stöta  på  vid  bedömning  av 
musikskapande, bland annat svårigheter med att finna en gemensam vokabulär i beskrivningen av 
musiken. ”Om aspekter som är musikaliskt viktiga är svåra att sätta ord på har du hittat en utmaning 
för professionen”.31 Men här nämns även förbättringspotentialen som finns när musiklärare möts för 
att  arbeta  med  sina  egna  bedömningar,  det  vill  säga  möjligheten  att  ytterligare  specificera 
bedömningsgrunderna genom att lärarna uppmanas ta reda på om deras ”subjektiva bedömningar 
verkar  vara  privata  och  unika  eller  om  de  delas  av  andra  kollegor  eller  bedömare  i 
bedömningsstödet”.32 Är  bedömningen  delad  av  flera  så  finns  där  en  grund  för  likvärdig 
bedömning. 

3 Tidigare Forskning
Jag påbörjade studien genom att göra litteratursökning bland annat genom Lunds Folkbibliotek, 
Universitetsbiblioteket  på  Linnéuniversitetet,  Libris  och  Google  Scholar.  Mina  fynd  har  varit  
relativt begränsade varför jag även kommer att referera några studentuppsatser även om resultaten 
av dessa har en begränsad tillförlitlighet och giltighet.

3.1 Avsaknad av läromedel i musikskapande
Tommy Strandberg går i sin doktorsavhandling33 igenom ett omfattande historiskt material rörande 
musikskapande  i  skolan  i  Sverige  sedan  1945.  Han  konstaterar  att  distinkta,  utförliga  och 
detaljerade texter om musikskapande i skolan, både vad det gäller innehåll och metoder, i historiska 
styrdokument har ersatts av mycket kortare texter idag. Läromedel och andra instruktionsmaterial 
som tidigare använts som hjälpmedel  för lärare som arbetat  med musikskapande är nu mycket 
ovanliga.  Författaren  diskuterar  inte  betygsättning  av  musikskapande  i  någon  särkilt  hög 
utsträckning, men konstaterar att alla lärare i hans studie 

uppger att  de tycker att det är mycket svårt att betygsätta eleverna, särskilt när det gäller de 
skapande momenten. Betygen motverkar [enligt  en lärare i avhandlingen] allt  kreativt  arbete 
eftersom de riktar in både lärare och eleverna mot att göra sådant som lätt kan betygsättas. Detta 
strider mot principer för skapande och begränsar därmed de kreativa uttrycksmöjligheterna.34 

Detta, att det var svårt att betygsätta musikskapande, var en uppfattning denne lärare delade med de 
övriga tolv musiklärarna som studien omfattade.

3.2 Undersökning av vilka betygskriterier som används för musikskapande i 
New South Wales

I vissa andra länder, till exempel Australien och Storbritannien, har ämnesområdet musikskapande 
ganska länge haft  en framträdande roll inom musikundervisningen  i skolan. Redan från det att 
eleverna är ganska små ingår det i kursplanen att de ska skapa enskilt eller i grupp på ett väldigt 
fritt sätt. Därför kan det vara intressant att undersöka vad forskare i de länderna har kommit fram 
till  gällande  bedömning  av  detta  musikskapande.  Pauline  Beston  har  utforskat  vilka  kriterier 
musiklärare  använt  för  bedömning  av  musikskapande  på  högstadie/gymnasienivå  i  New South 
Wales  i  Australien.35 Denna  artikel  är  baserad  på  hennes  doktorsavhandling  om  komposition, 

est/2.6002/bedomning-av-musikskapande-1.171612 , s. 3 (Uttagen27.04.2013)
31 Ibidem, s. 5
32 Ibidem, s. 5
33 Strandberg, Tommy, Varde ljud! : Om skapande i skolans musikundervisning efter 1945, Doktorsavhandlingar i 

pedagogiskt arbete, Umeå Universitet, 2007
34 Strandberg, Tommy, Varde ljud! : Om skapande i skolans musikundervisning efter 1945, Doktorsavhandlingar i 

pedagogiskt arbete, Umeå Universitet, 2007, s. 266.
35 I artikeln  Senior Student Composition: An Investigation Of Criteria Used In Assessments By New South Wales 

Secondary School Music Teachers, publicerad  i Research Studies in Music Education, 22, 2004, s. 28-41

11

http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/bedomningsstod/grundskoleutbildning/7-9/pr-est/2.6002/bedomning-av-musikskapande-1.171612


bedömning  och  pedagogik.36 Pauline  Beston  har  inför  sin  avhandling  använt  två  metoder  för 
datainsamling;  Först  en  enkätundersökning  som  besvarades  av  24  musiklärare  på 
högstadiet/gymnasiet,  sedan  ett  simulerat  bedömningstest  där  samma  24  lärare  fick  bedöma  3 
separata  elevkompositioner.  I  New  South  Wales  arbetar  och  bedömer  lärarna  efter  helt  andra 
kriterier  än  de  som  finns  i  Sverige,  och  Pauline  Bestons  studie  omfattar  äldre  och  mer 
specialiserade elever än de som går i klass nio i Sverige, men det finns några saker som enligt min 
erfarenhet kan vara relevanta för förhållandena i Sverige på högstadiet. Ett exempel var att det var 
lättare  att  få  fram  liknande  och  likvärdiga  bedömningar  när  musikgenren  var  välkänd  av 
bedömarna37 och att vissa typer av kriterier, som till exempel originalitet, var svårare att bedöma än 
andra. Detta, att vissa kriterier är mer svårbedömda än andra, får medhåll av bedömningsstödet i 
musikskapande38 där  det  föreslås  andra  kriterier  som i  Sverige  verkar  vara  svårast  att  bedöma 
nämligen form, stil och vad som ska räknas som prövande och omprövande.39 

3.3 Vikten av en professionalisering av musikläraryrket
I en artikel i  Nordisk musikkpedagogisk forskning  titulerad  Professionalise or perish; a case for  
heightened  educational  quality  through  collegiate  cooperation40 pekar  Olle  Zandén  på 
nödvändigheten av en professionell språkanvändning i musikläraryrket. I artikeln poängteras bland 
annat att när musiklärare diskuterar till exempel bedömning av musik i generella termer är det lätt  
att de verkar vara överens, men när diskussionerna blir mer specifika, eller när ord går till handling,  
då  kan  skillnaderna  lättare  framträda.41 Detta  påverkade  mitt  val  av  metod  i  den  här  studien, 
eftersom  jag  ville  göra  frågorna  och  exemplen  så  specifika  som  möjligt.  Artikeln  bygger  på 
författarens doktorsavhandling42 vilken tar upp problem med musiklärares kvalitetsuppfattningar i 
ensemblespel  på  gymnasiet.  Här  är  det  gymnasiet  som  diskuteras,  och  ensemblespel  mer  än 
musikskapande,  men  kärnan  i  problemet  med  musiklärarspecifika  kvalitetsuppfattningar  och 
kriterier  som bedömningsunderlag står förmodligen att  finna i  denna diskussion.  Han skiljer  på 
övergripande och kontextuella kriterier och nämner bland annat att det inte behövs någon högre 
musikutbildning  för  att  ”upptäcka  brister  i  aspekter  som samtidighet  eller  för  att  bedöma  om 
rollerna i en ensemble är differentierade, om det fysiska uttrycket är starkt eller om en elev tar 
initiativ  i  ensemblen”.43 Vidare skriver  författaren  att ”kvalitetsuppfattningar  som   spelglädje, 
engagemang, uttrycksfullhet, initiativrikedom och självständighet var de kvaliteter som  de grupper 
av  musiklärare  som  hade  intervjuats  oftast  uppmärksammat”.44 En  annan,  i  sammanhanget  av 
bedömning av musikskapande på högstadiet,  högst relevant iakttagelse handlar om musiklärarnas 
svårigheter att hitta ett gemensamt beskrivande språk om musik.

36 Pauline Beston, Composition, Assessment and Pedagogy in NSW Senior Secondary Music Education, University of 
Sidney, 2001.

37 Pauline Beston, An Investigation Of Criteria Used In Assessments By New South Wales Secondary School Music 
Teachers, Research Studies in Music Education, 22, 2004, s. 37

38 Skolverket, Bedömningsstöd i musik; Musikskapande, 2012
               http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/bedomningsstod/grundskoleutbildning/7-9/pr-  
est/2.6002/bedomning-av-musikskapande-1.171612, s. 23.
39 Ibidem, s. 23
40 Olle Zandén, Professionalise or perish; a case for heightened educational quality through collegiate cooperation,  

Nordisk musikkpedagogisk forskning, Årbok 12, 2010
41 Ibidem, s. 144
42  Zandén, Olle, Samtal om samspel: Kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensemblespel på gymnasiet, 

Göteborgs universitet, 2010

43  Zandén, Olle, Samtal om samspel: Kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensemblespel på gymnasiet, 
Göteborgs universitet, 2010, s. 183

44 Zandén, Olle, Samtal om samspel: Kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensemblespel på gymnasiet, 
Göteborgs universitet, 2010, s. 173

12

http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/bedomningsstod/grundskoleutbildning/7-9/pr-est/2.6002/bedomning-av-musikskapande-1.171612
http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/bedomningsstod/grundskoleutbildning/7-9/pr-est/2.6002/bedomning-av-musikskapande-1.171612


En ytterligare orsak kan vara att musikaliska kvalitetsuppfattningar uppfattas som personliga och 
privata  och  därför  inte  vädras.  Det  är  möjligt  att  lärare  ser  sina  egna  och  elevernas 
kvalitetsuppfattningar  som  subjektiva,  personliga  preferenser  och  inte  uppfattar  dem  som 
kopplade  till  klingande  och  sociala  kulturer.  I  så  fall  skulle  en  offentlig  diskussion  mellan 
kollegor kunna reduceras till en fråga om personlig smak och därmed uppfattas som närgången 
och privat.45

Upparbetningen av detta gemensamma fackspråk som saknas för musiklärare skulle kunna föra oss 
en bit på väg mot just en sådan professionalisering av musikläraryrket.

3.4 Musikskapande med digitala verktyg
En betydande utvecklingsmöjlighet inom musikskapande i skolan ligger i användandet av digitala 
verktyg. Detta har bland andra Bo Nilsson påvisat i sin doktorsavhandling46 och han påpekar att 
eleven måste bli väl förtrogen med sitt verktyg, till exempel datorn, för att musiken ska komma i 
fokus  och  skapande  ska  kunna  komma  till  stånd.47 I  förlängningen  betyder  detta  också  att 
bedömaren, läraren, måste vara eller bli väl förtrogen med verktygen och processerna involverade i 
alla de verktyg eleverna uppmanas att använda vid musikskapande, röst, instrument eller digitala 
verktyg. Detta för att kunna rätt bedöma resultaten. 

3.5 Studentuppsatser med relevans för mitt forskningsprojekt
Det  har  även  skrivits  flera,  för  denna  studie  relevanta,  uppsatser  på  universitetet  och 
musikhögskolor i Sverige. Jag nämner här några av intresse. 

Från  Göteborgs  Universitetet  kom  en  studie  i  vad  elever  i  årskurs  9  uppfattar  som 
betygsgrundande48.  En  sak  som  framkom  i  denna  undersökning  var  diskrepansen  mellan  vad 
musiklärarna  ansåg  sig  ha  informerat  sina  elever  om  gällande  betygskriterierna  och  vilken 
information eleverna ansåg sig ha mottagit.  Den stora nationella undersökningen 200349 kom också 
fram till  detta resultat,  att  det  finns en stor skillnad mellan  vad lärarna anser  sig förmedla till 
eleverna  och  vad  eleverna  säger  sig  ha  uppfattat  angående  vad  målen  i  musik  är.  Den  här 
studentuppsatsen har relevans för min studie eftersom den också pekar på vikten av att höja nivån i 
det musikaliska fackspråket, särskilt i samtalen med eleverna.

I  en  annan undersökning från  samma universitet50 konstaterar  Fredrik  Lidberg  och Nils 
Börén att musiklärare påverkas kanske i  alltför  hög grad av vad eleverna presterar  musikaliskt 
utanför skolan och de frågar sig om det ens är möjligt för en elev att få högsta betyg i musik utan att  
syssla  med  musik  utanför  skolan.  Marie  Fransson har  undersökt  fem musiklärares  relation  till 
musikskapande51 och funnit en stor skillnad i hur olika musiklärare arbetar med musikskapande, 
och därmed också bedömning av musikskapande, i högstadiet beroende på lärarens eget förhållande 
till  musikskapande.  Hon ser  fördelarna  med att  det  står  varje  lärare  fritt  att  välja  arbetsmetod 
gällande musikskapande,  men ser samtidigt  att  det  hade  varit  fördelaktigt  för alla  elever att  få 
nycklar  och  redskap,  och  därmed  en  tro  på  sin  egen  förmåga,  att  skapa  musik.  De  här  två 
studentuppsatserna är relevanta för min studie eftersom den första till exempel tar upp problemet 
45 Ibidem, s. 186
46 Bo Nilsson,  Jag kan göra hundra låtar,  Barns musikaliska skapande med digitala verktyg, Doktorsavhandling, 
Malmö Academy of Music, 2002 
47 Ibidem, s. 205
48 Hanna Flensner och Linda Löwenmark, Han är lärare liksom, han bestämmer han kanske inte tyckte att jag nådde 

dom målen, en undersökning i vad elever i åk 9 uppfattar som betygsgrundande, Göteborgs Universitet, 2006
49 Sandberg, Ralf m.fl. Nationella Utvärderingen av Grundskolan 2003 (NU-03), Skolverket, 2005
50 Fredrik  Lidberg  och  Nils  Börén,  Skolverkets  vilja,  lärarens  möjlighet?  En  kvalitativ  undersökning  kring  
betygssättning i musik, Göteborgs Universitet, 2009
51 Marie Fransson, Musiklärarens relation till musikskapande. Fem kvalitativa intervjuer med musiklärare i 

grundskolans år 6-9, Göteborgs Universitet, 2010
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med  hur  elever  ibland  upplever  att  musikämnet  är  så  upplagt  och  bedömt  att  det  krävs  ett  
musikutövande utanför skolan i en grad som vida övergår vanlig läxläsning för att eleven ska ha 
den minsta chans att uppnå högsta betyg i ämnet. Den andra studiens relevans ligger i att den har 
undersökt hur några musiklärare arbetar med musikskapande och deras arbetssätts anknytning till 
deras eget förhållande till eventuellt eget musikskapande. Här ställs igen frågan om lärarens eget 
förhållande till verktygen och hantverket. Hur pass skicklig i alla verktygen – röst, instrument och 
digitala verktyg- samt i hantverket, som till exempel i eget musikskapande, en lärare måste vara för 
att  kunna tillgodose elevernas utbildningsbehov. Dessa studiers relevans ligger också i att de är 
gjorda på svenska skolor.

4 Metod
I kapitlet metod redovisas de metoder som använts för att genomföra studien samt anledningar för 
dessa val. Vidare finns en redogörelse för val av informanter i form av intervjupersoner och hur 
datainsamlandet har gått till och en beskrivning av analysmetod.

4.1 Val av metod

För att kunna undersöka vilka likheter och skillnader som framträder mellan tre musiklärares och en 
kompositörs beskrivningar och bedömningar av åk 9-elevers kompositioner och deras användande 
av kunskapskravens aspekt- och värdeord var det nödvändigt att  gå ned i detaljer. Att diskutera 
bedömning i allmänna ordalag är givetvis också intressant, men riktigt brännhet blir frågan först när 
man börjar diskutera enskilda elevers prestationer i detalj. Valet av metod föll därför på att först 
filma  mina  egna  elevers  arbeten  med  musikskapande  för  att  sedan  visa  dessa  alster  för  tre 
musiklärarkollegor och en yrkesverksam kompositör och låta dessa professionella enskilt bedöma 
elevernas prestationer med utgångspunkt från kunskapskraven och bedömningsstödet. Jag har valt 
att koncentrera min undersökning till följande kunskapskrav för E, C och A i musikskapande för 
årskurs 9 och intervjupersonerna hade dessa kunskapskrav framför sig under samtliga intervjuer;

E Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp 
av röst, instrument, eller digitala verktyg  pröva hur olika kombinationer av musikaliska  
byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form

C Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst,  
instrument,  eller  digitala  verktyg  pröva och  ompröva hur  olika  kombinationer  av  
musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en   
fungerande form och karakteristisk stil.

A Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst,  
instrument,  eller  digitala  verktyg  pröva och  ompröva hur  olika  kombinationer  av  
musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en   fungerande form  och  
karakteristisk stil.52

Jag valde att göra intervjuerna i form av kvalitativa forskningsintervjuer då detta enligt Peter 
Esaiasson  kan vara en god metod för att få ett stort mått av samspel mellan intervjuare och den 
intervjuade med möjlighet till följdfrågor som kan ge en bättre inblick i den intervjuades tankesätt. 
Esaiasson53 lyfter  upp  samtalsintervjuns  förträfflighet  i  studier  som  är  ute  efter  att  kartlägga 

52 Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, 2011, s. 109-110.
53 I Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud , Lena, Metodpraktikan, Uppl. 2.2, Stockholm, 
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människors uppfattning  på  ett  område för att  därigenom kunna utveckla begrepp och definiera 
kategorier. Jag har också valt att göra intervjuerna enskilt  för att  undvika att intervjupersonerna 
påverkas  i  alltför  hög grad  av  varandra,  både  i  negativ  och positiv  bemärkelse.  Valet  att  göra 
intervjuerna enskilt påverkades också av att jag lyssnat till diskussionerna i det inspelade materialet 
till  bedömningsstödet för musikskapande som finns att lyssna till  på skolverkets hemsida.54 Där 
finns orginalinspelningar av elevers kompositioner och också versioner av alla kompositionerna där 
man  kan  höra  urval  av  kommentarer  musiklärare  gjort  om  dessa  kompositioner  i  realtid. 
Musiklärarnas kommentarer har, enligt mig, en viss tendens att egga varandra och blir då kanske 
onödigt  negativa.  Det  var  också  betydligt  lättare  för  mig  och  mina  intervjupersoner  att  hitta 
intervjutider när intervjuerna skedde enskilt. Den påverkan jag som intervjuare hade blev något mer 
märkbar när det bara är vi två närvarande i jämförelse med om det hade varit en hel grupp som 
diskuterade tillsammans, men min påverkan kan redan sägas ha varit ganska påtaglig eftersom det 
är  mina  elevers  kompositioner  som  blev  bedömda  och  jag  har  haft  visst  inflytande  i  deras 
arbetsprocess vilket alla de intervjuade musiklärarna visste om. Man skulle kunna tänka sig att det 
fanns vissa saker som intervjupersonerna valde att inte säga om elevernas prestationer av hänsyn till  
mig som deras lärare.

Eftersom  jag  ville  utröna  vilka  likheter  och  skillnader  det  fanns  i  intervjupersonernas 
kunskapskravsrelaterade beskrivningar och bedömningar av mina elevers kompositioner och vilka 
likheter  och  skillnader  som  framträder  i  deras  sätt  att  använda  kunskapskravens  aspekt-  och 
värdeord  valde  jag  att  ställa  samma grundfrågor  till  alla  intervjupersonerna  efter  varje  enskilt 
musikexempel.  Musikexemplen var sju till  antalet  och alla  de intervjuade hade kunskapskraven 
framför sig under hela intervjun. Efter varje musikexempel ställde jag samma frågor; Hur bedömer 
du detta musikexempel med utgångspunkt från kunskapskraven för musikskapande och varför? Jag 
ställde även följdfrågor, men de var mer spontana och olika beroende på hur intervjupersonen hade 
svarat.  Jag  ville  ge  respondenterna  möjlighet  att  lägga  märke  till  olika  saker  i  elevernas 
kompositioner,  men  samtidigt  ha  den  styrningen  som det  innebar  att  ha  kunskapskravens  text 
framför oss och utgå ifrån den. 

4.2 Urval av referensgrupp
Som referensgrupp valde jag tre yrkesverksamma musiklärare varav två arbetar på två olika skolor i 
Malmö Stad och en som arbetar på en skola i en mindre skånsk stad. Dessa musiklärare valdes 
eftersom de alla har en ganska gedigen erfarenhet, vissa av dem en mycket gedigen erfarenhet, av 
musikläraryrket  och eftersom de alla  på olika sätt  arbetar  målmedvetet  med musikskapande på 
högstadiet. Dessutom valdes en referensperson vars yrkesområde är närbesläktat med just det här 
arbetsområdet, en yrkesverksam kompositör. Den sistnämnda  valdes för att få ett  utomstående, 
men mycket upplyst, perspektiv på de kompositioner eleverna har åstadkommit. 

Kompositören,  som snart  fyller  50 år  och framförallt  har  arbetat  med filmmusik,  kallas 
hädanefter Klas och de intervjuade musiklärarna, som också själva har fått välja fingerade namn 
kallas; 
Roberto, 42 år, yrkesverksam musiklärare sedan 1995, har arbetat på samma skola sedan 1998,
Linnea, 56 år, yrkesverksam musiklärare sedan 1979, har arbetat på samma skola sedan 1979 och
Lisa, 45 år, yrkesverksam musiklärare sedan 2000, har arbetat på samma skola sedan 2002. 

Alla  dessa  fyra  är  utbildade  vid  samma  musikhögskola  även  om  de  har  gått  olika 
utbildningar och vid olika tid och kan därför sägas ha en ganska likartad utbildningsbakgrund. Alla 
de tre musiklärarna har också en ganska stor erfarenhet av musikläraryrket och alla fyra är i 40-50 
års åldern.

Nordsteds Juridik AB, 2004, s. 255
54 Se skolverkets hemsida http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/bedomningsstod/grundskoleutbildning/7-

9/pr-est/2.6002/musikskapande (Uttaget 2013-05-18)
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4.3 Genomförande
Intervjuerna  med  de  tre  musiklärarna  skedde  i  två  av  fallen  i  respektive  musiksal,  en  av 
musiklärarna  intervjuades  i  sitt  hem.  Kompositören  intervjuades  i  sin  studio.  Alla 
intervjupersonerna hade fått information om studiens syfte och något om tillvägagångssättet innan 
intervjutillfället så att de var i viss utsträckning mentalt förberedda på vilken typ av frågor som 
skulle komma. Alla gav sitt samtycke till att intervjuerna spelades in.

Varje intervju tog mer än en timme, den längsta tog nästan en och en halv timme. En stor del 
av tiden gick åt till att titta på exempelfilmerna, och jag valde att stänga av inspelningen under tiden 
intervjupersonerna  tittade  på  varje  film  eftersom  de  lyssnade  med  hörlurar  för  att  få  bästa 
ljudkvalitet. 

4.4 Analysmetod
Jag valde att spela in mina intervjuer digitalt (audio) för att sedan ordagrant transkribera dem ord 
för  ord för  att  få  en  så exakt  återgivning av intervjufrågor  och svar  som möjligt. Jag har  ofta 
återkommit till dessa initiala transkriberingarna, men strukturerade även en version i koncentrerade 
tabeller. Det var nödvändigt att göra en mer koncentrerad version av svaren för att skilja ut det som 
var överflödigt och undvika upprepningar och stakningar, men framför allt för att skilja på vad som 
var väsentligt och oväsentligt utifrån uppsatsens frågeställningar. Efter detta kunde analysarbetet 
starta på allvar med kartläggning av de intervjuades uppfattningar som ligger till grund för några av 
de antaganden som gjorts i uppsatsen.
Den huvudfråga som ställdes vid intervjutillfällena var;

� Hur  bedömer  du  detta  musikexempel  med  utgångspunkt  från  kunskapskraven  för 
musikskapande och varför? (7 låtar). Ge även en kommentar till din bedömning.

När  tabellerna  var  färdigställda  gjorde  jag  också  en  sammanställning  av  intervjupersonernas 
användande av kunskapskravsrelaterade beskrivningar och bedömningar samt deras användande av 
aspekt-  och  värdeord.  För  att  undersöka  hur  värdeord  i  allmänhet  hade  använts  av 
intervjupersonerna  samlade  jag  in   och  katalogiserade  alla  de  beskrivande  ord  som använts  i 
transkriptionerna av intervjuerna.  Jag katalogiserade dem på olika sätt, till exempel utifrån om de 
var positiva eller negativa i sin karaktär,  och även utifrån huruvida användandet av orden krävde 
ingen, liten eller stor musikalisk kunskap.

4.5 Etiska överväganden
För att i största möjliga mån skydda intervjupersonernas identitet har inga lärare nämnts vid deras 
riktiga  namn  i  studien,  de  har  istället  själva  fått  välja  egna  fingerade  namn.  Intervjufrågorna 
blottlägger  egentligen  inte  särskilt  känslig  information,  men  för  att  hörsamma  principen  om 
konfidentialitet55 är det ändå viktigt att inte röja någon av deltagarnas identiteter.

Såväl de intervjuade lärarna som eleverna, vars videoinspelade kompositioner använts som 
studiematerial  och som är  över  15 år,  har  informerats om vad studien innebär  och utifrån den 
informationen själva bestämt om de vill medverka enligt principen om informerat samtycke.56 Den 
tredje  viktiga  principen  identifierad  av  Göran   Ahrne  och  Peter  Svensson57 är  det  så  kallade 
nyttjandekravet,  vilket  innebär  att  personuppgifter  insamlade  för  forskningsändamål  inte  får 
användas för åtgärder som direkt kan påverka den enskilde. I den här studien kan jag inte se att det 
föreligger  någon  sådan  fara  vad  det  gäller  de  intervjuade  lärarna,  men  däremot  skulle  deras 

55 I enlighet med Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red), Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm, Liber, 2011, s.31
56 I enlighet med Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red), Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm, Liber, 2011, s.31
57 Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red), Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm, Liber, 2011, s.31
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intervjusvar kunna påverka betygsättningen av kompositionerna. För att förebygga detta har jag 
betygsatt  kompositionerna  innan  intervjuerna  och  lovat  eleverna  att  undersökningen  inte  ska 
påverka deras betyg i negativ riktning.

4.6 Tillförlitlighet
Det kan vara svårt att tolka både frågor och svar i en intervjusituation, och intervjuformen kan 
därför vara ett svårhanterligt instrument.58 För att få resultaten så tillförlitliga som möjligt har jag 
gett  de intervjuade  så lika  förutsättningar som möjligt.  De har  fått  samma frågor,  de hade alla 
kunskapskraven för musikskapande framför sig och de har alla en ganska lik utbildningsbakgrund, 
eftersom alla  fyra är  utbildade  vid samma musikhögskola.  Alla  är  också ganska,  eller  mycket, 
erfarna i sitt yrke. Det är naturligtvis svårt att komma fram till någon generaliserbarhet i en studie  
med så få respondenter, men de har i många fall gjort likvärdiga bedömningar och således har i alla  
fall  vissa  mönster  kunnat  urskiljas.  Efter  att  varje  intervju  genomförts  har  den  ordagrant 
transkriberats och sedan har de olika respondenternas svar jämförts med varandra och på detta sätt 
jag strävat efter att studien ska få en så hög tillförlitlighet som möjligt. 

5 Resultat
I  denna  del  av  uppsatsen  kommer  resultaten  av  intervjuerna  redovisas  varje  fråga  och 
musikexempel för sig och en jämförelse kommer att göras mellan de olika svaren. Det är viktigt att 
lätt kunna jämföra svaren för att,  som beskrevs i  kapitlet om metodval, veta vilka likheter och 
skillnader  som framträder  mellan  intervjupersonernas  beskrivningar  och bedömningar  av  åk  9-
elevers kompositioner och deras användande av kunskapskravens aspekt- och värdeord. I den här 
studien har jag använt mig av specifika exempel för bedömning för att lättare kunna finna och 
beskriva dessa likheter och skillnader. 

5.1 Redovisning av intervjupersonernas bedömning av musikexempel 1
Musikexempel  ett  utgörs  av  fyra  flickor  som  skrivit  en  låt  som  de  framför  till  eget 
ackompanjemang av gitarr och handklappning. 

Här noterar Linnea att eleverna har använt olika musikaliska byggstenar för att skapa musik. 
Hon lägger också märke till att de har prövat olika saker och att vers och refräng är olika i sin  
karaktär. Olikheten mellan vers och refräng ligger enligt henne framför allt i skillnader i rytm och 
ackordföljd. Linnea anser att låten redan har lite av en karaktäristisk stil, men att mer bearbetning 
krävs för att den ska få en fungerande form och en karaktäristisk stil.

Lisa lägger först märke till brister i kompositionen, till exempel att de olika delarna i låten, 
vers och refräng, inte riktigt hänger samman. Hon märkte tydligt att de inte riktigt lyckats att göra  
övergången mellan vers och refräng eftersom de olika delarna både har olika tempo och karaktär. 
Lisa tyckte även att det var till  elevernas nackdel att deras melodi inte riktigt passade till  deras  
ackordföljd och att de som spelade trumkompet inte riktigt lyckades hålla takten.

Och så en annan … eh … som är till deras nackdel är att gitarristen spelade ett 
ackord som inte stämde med sången. Så de hade bestämt en runda och sedan 
hade de kommit på en melodi som inte funkade med den rundan.

 Till flickornas fördel kunde Lisa märka att delarna var för sig, vers och refräng, var bra och att både  
sångerskan och gitarristen gjorde goda insatser.

Klas (Kompositören) tyckte att eleverna hade ett fullödigt material, att det liknade ett poplåt 

58 Stuk át, Staffan, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, Lund, Studentlitteratur, 2005, s.126
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till formen och att melodin var rytmisk och med ett naturligt flöde. Klas ansåg att svagheten med 
låten mest låg i själva framförandet, att de verkade väldigt generade, och sedan tyckte han att det  
saknades delar i låten som till exempel en C-del eller ett stick.

Roberto lade märke till  att eleverna hade en bra melodisk idé och att de hade en tydlig 
skillnad mellan vers och refräng. Han tyckte att låten redan har en karakteristisk stil, men att formen 
kräver mer bearbetning. 
 Som  kan  utläsas  av  detta  så  är  intervjupersonerna  ganska  eniga  i  bedömningen  av 
prestationen,  alla  musiklärarna  anser  att  kompositionen  är  lovande  men  att  det  krävs  mer 
bearbetning  av  den  och  att  den  därför  ligger  på  C-nivå  i  nuläget  vad  det  gäller  betyg  enligt 
kunskapskraven i  musik.  Kompositören däremot tyckte att  den låg lite  högre än de övriga och 
placerade den på B-nivå.

5.2 Redovisning av intervjupersonernas bedömning av musikexempel 2
Detta musikexempel är skrivet av en ensam kille som också framför sången. Han har även hittat på 
kompet, men fick hjälp vid redovisningen av en kompis som spelade kompet åt honom på gitarr.

I musikexempel 2 uppmärksammade Linnea att  eleven hade skapat  en komposition med 
rösten som hade en i huvudsak fungerande form. Hon ansåg att kompet blev något enformigt i sin 
karaktär och säger att det var synd att eleven hade behövt arbeta ensam; ”Men han är då ensam, han 
hade ingen att bolla idéer med, som kunde hjälpa honom vidare”.

Lisa tycker att musikexempel 2 är en sång som är mycket enkel i sin karaktär och med 
väldigt enkla ackord till, men säger det är positivt att eleven har lagt kompositionen på en nivå som 
han  klarar  av.  Hon  tycker  inte  riktigt  att  framförandet  fungerar,  men  att  man  ändå  kan  höra 
intentionen i musiken och hon anser det därför vara ”ett gott försök”.

Klas (Kompositören) uppmärksammar att eleven faktiskt har skapat musik, men att formen 
inte är riktigt fulländad för att kompositionen stannar av på samma ställe och tar sig inte vidare 
någonstans. Klas lägger också märke till att eleven har skrivit en text som handlar om honom själv, 
vilket gör den personlig men att det är svårt att höra texten eftersom melodin ligger i ett lite för lågt 
läge för sångaren.

Roberto tycker också att melodin är svår att höra på grund av sångaren som verkar vara lite 
rytmiskt osäker. Samtidigt anser han att melodin, så långt som han kan uppfatta den, egentligen är 
välfungerande och att texten och melodin är väl samspelta.

Även denna gång är musiklärarna i stort sett eniga i sina bedömningar av kompositionen vad 
det gäller betygsättning, de placerar låten på betygssteg E. De är också ganska samstämmiga i vad 
de  uppmärksammar  i  musiken,  de  talar  om en i  huvudsak fungerande  form och  en  enkelhet  i 
resultatet. Kompositören lägger sig igen  lite över i sin bedömning (C-nivå), och talar om att eleven 
faktiskt har skapat musik och utgått mycket ifrån sig själv bland annat i arbetet med låtens text. 

5.3 Redovisning av intervjupersonernas bedömning av musikexempel 3
Exempel tre är skrivet av tre tjejer och de framför sången till eget gitarrkomp. 

Linnea uppfattar att de tre tjejerna har bidragit till att skapa musik med hjälp av röst och 
instrument och att de har format en komposition som har en i huvudsak fungerande form. Däremot 
tycker hon att de har använt för få musikaliska byggstenar eftersom låten bara innehöll verser.  Hon 
använde ord som tråkig och enformig för att beskriva låtens karaktär. 

Lisa ger uttryck för att den här kompositionen också är mycket enkel, men att den visar en 
viss utvecklingspotential, ”det lutar uppåt”. Lisa säger också att de prövade ackord som ”stack ut” 
och hon tyckte att det var roligt att de vågande pröva oväntade ackord. Sammantaget ansåg Lisa att 
de hade en fin melodi, en fungerande form och egentligen också en karakteristisk stil.

Klas (Kompositören) observerar den här låtens rörelse från moll till dur, vilket han anser gör 
kompositionen mer spännande och att det även ger den en lite mer ”personlig touch”. Han tycker 
också att melodin hänger ihop med ackorden och att den är en fungerande låt men att det ändå 
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saknas något, förmodligen en refräng.
Roberto tyckte att den här låten hade en ganska avancerad melodi och harmoni, han går så 

långt som att säga att melodin är vacker. Han tycker att låten har väldigt stor potential och att den  
redan har både ett förspel och ett mellanspel och att den i övrigt följer balladformen. Han anser 
dock inte att låten är klar, utan att den behöver mer bearbetning.

Här är tre av intervjupersonerna eniga om att låten ligger på C-nivå betygsmässigt, men en – 
den av musiklärarna med mest erfarenhet- anser den helt klart bara ligga på E-nivå. Det Linnea 
uppmärksammar är att låten är uppbyggd på för få musikaliska byggstenar, att den till exempel bara 
består av verser. De tre andra respondenterna talar om en intressant harmoni och en vacker melodi. 
Intervjupersonerna uppmärksammar och bedömer alltså  olika saker,  men kommer ändå i  tre  av 
fallen fram till samma slutomdöme.

5.4 Redovisning av intervjupersonernas bedömning av musikexempel 4
Låt fyra är skriven av två killar som sjunger och ackompanjerar sig själva på gitarr. Den här låten  
har ett ganska instrumentalt fokus, och de har spenderat mycket tid på melodierna som spelas på 
gitarrerna i förspel, mellanspel och efterspel.

När Linnea har lyssnat på det här musikexemplet utbrister hon;

Å, jag tycker att de är på väg mot ett A! De skapar utifrån egna musikaliska idéer, 
skapar  musik  med  röst  och  instrument  och  de  provar  och  omprövar  olika 
kombinationer och byggstenar. Och den hade... det var intro och det var outro, så det 
fanns ju en form och det var... intro och outro skilde sig ifrån versen fast, jag hörde 
ingen refräng.

Det märktes att Linnea var rätt så imponerad av deras prestation, men hon tyckte ändå inte 
att exemplet nådde upp till A-nivån. Hon beskriver hur de prövar och omprövar olika kombinationer  
av musikaliska byggstenar i enlighet med kunskapskraven, men anser inte att exemplet uppfyllde 
kraven på form eftersom hon inte kunde höra någon refräng.

Lisa sa att låten var för enkel och att den behövde en hel del bearbetning för att kunna få en 
karaktäristisk stil. Hon tyckte sig lägga märka till att intentionen fanns där, men tyckte att det var 
svårt  att  urskilja  de  olika  delarna  av  kompositionen  och  att  de  olika  delarna  liksom  var 
sammanblandade.

Klas  (Kompositören)  började  med  att  säga  att  han  tyckte  att  eleverna  behärskade  sina 
instrument väl och utnyttjade det för att till exempel få med mer intressanta melodidelar. Han ansåg 
dock kompositionen vara alltför stillastående och att det var tveksamt om melodin var ordentligt 
förankrad i harmoniken. Han sa att det saknas ett överraskningsmoment i låten, att de kanske kunde 
använt något tonartsfrämmande ackord eller stannat av någonstans i ett ”break” eller liknande.

Roberto tyckte att den här låten redan når upp till den högsta betygsnivån. Han såg många 
utvecklingsmöjligheter, men ansåg ändå att den redan var tillräckligt genomarbetad;

..det här är ju en riktigt genomarbetad låt, kan så klart bli ännu bättre men ändå. De 
har ju flera olika grejer i gitarrerna. Och ibland spelar de själva melodin på gitarrerna 
vilket gör det lättare att höra. Jag skulle nog ändå redan sätta A på det här, det skulle 
bli ännu bättre av bearbetning, men det är inget måste för att det ska funka, det tycker 
jag inte.

Här,  liksom i det  förra  exemplet,  är  skillnaderna i  bedömningarna ganska stora.  Två av 
musiklärarna anser att exemplet redan uppnår A-nivå, den ena med visst förbehåll, men den tredje 
musikläraren och kompositören anser att låten behöver så mycket mer bearbetning att den inte når 
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högre än C-nivå. De två av respondenterna som bedömer exemplet att ligga på A-nivå, eller nästan 
på A-nivå, Linnea och Roberto, lägger också märke till utvecklingsmöjligheter i kompositionen. 
Linnea anser inte formen vara riktigt fulländad och Roberto uttryckte att det ibland var lite svårt att 
höra hur melodin faktiskt gick på grund av hur sångaren sjöng. De två intervjupersonerna som 
ansåg att exemplet endast nådde upp till C-nivå ansåg båda att det behövdes mycket bearbetning till 
exempel av formen, och att låten inte hade en särskilt karakteristisk stil.

5.5 Redovisning av intervjupersonernas bedömning av musikexempel 5
Musikexempel fem är skrivet av en kille som ackompanjerar sig själv på gitarr. Den här eleven har 
arbetat mycket hemma med sitt musikskapande och har dykt upp på lektionerna med färdiga, eller 
nästan färdiga låtar och har då producerat ganska många och fick välja vilken han ville visa vid 
inspelningstillfället.

Linnea sa att den här sången var lite enahanda, att den var skapad med för få musikaliska  
byggstenar. Men att eleven ändå har skapat musik med hjälp av röst och instrument och att låten 
ändå har en lite karakteristisk stil.

Lisa ansåg att den här kompositionen började lovande med spännande klanger men att den 
sedan stannade av något, det hände på något sätt inte så mycket mer musikaliskt än det som hände 
redan från början. Hon ansåg dock att formen var fungerande och stilen karakteristisk,  men att 
helhetsintrycket blir alldeles för enkelt.

Kompositören (Klas) talar om låtens speciella stämning vilket gör att den, i jämförelse med 
de andra musikexemplen i studien, ligger närmast att vara ett konstverk i sin egen rätt. Klas lägger 
dock märke till vissa tekniska problem;

Men däremot kan man säga att det är vissa tekniska problem. Det finns, det känns 
inte riktigt som om han behärskar ackorden, det är lite otydligt vad det är för ackord 
han spelar och ibland försöker det leda nånstans, men det leder inte dit som som 
som det antyds. Så det känns som att han skulle behöva hjälp ändå.

Klas uppmärksammade att eleven använder ovanliga, eller möjligtvis felaktiga, ackord och 
ackordföljder.  Klas verkade anse att det på den här nivån är bäst om ackordföljder är förutsägbara 
och följer konventioner.

Roberto var av den åsikten att detta är en genomarbetad sång och att den fungerar i den form 
den nu är. Lite enformig men ändå med en karakteristisk stil. När jag sedan frågade honom om vad 
eleven  kunde ha gjort för att förbättra resultatet säger Roberto att låten gärna kunde ha haft ett stick 
där melodin hade lyft något, legat i ett högre tonläge till exempel. Han säger att som den nu är så 
drönar melodin liksom bara på i samma tonläge.

Här är samstämmigheten ganska stor bland bedömarna. Tre av respondenterna lägger den på 
C-nivå  och  den  fjärde  ger  kompositionen  ett  B.  (Eftersom  det  inte  finns  några  egentliga 
kunskapskrav för B måste väl detta anses likvärdigt). Alla talar om låtens karakteristiska stil och 
kompositören sa till och med att låten var det närmsta någon av låtarna hade kommit till att faktiskt  
vara ett konstverk. Däremot talade de om att låten var lite enformig och att den behöver utvecklas 
vidare och att den var lite för enkel.  

5.6 Redovisning av intervjupersonernas bedömning av musikexempel 6
Detta  musikexempel  är  skrivet  av  tre  tjejer  och  en  av  dem  spelar  piano  till  vid  uppförandet. 
Pianodelen i den här låten kan sägas vara något mer än bara ett komp, pianot är här helt tydligt en  
lika viktig del av kompositionen som sången är. Även dessa flickor har arbetat med låtskrivandet 
långt mer än det som krävs av dem och de har skrivit många låtar, vilket även förde med sig att de 
vid uppvisningstillfället valde att visa den senaste som tyvärr inte var riktigt klar.

Linnea talade igen om alla olika musikaliska byggstenar som eleverna hade använt sig av 
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vid kompositionen av det här stycket; ”De skapar musik med hjälp av röst och instrument. Lite 
olika byggstenar och kombinationer. Ett intro med lite melodi i, en pianist som var duktig”. Linnea 
tyckte att det tydligt märktes att eleverna i den här gruppen låg på mycket olika musikalisk nivå och 
att det nästan sänkte kompositionens samstämmighet eftersom eleverna så uppenbart var på så olika 
nivå rent tekniskt och musikaliskt.

Lisa tyckte att den här låten uppvisade stor potential men att den var för ofärdig, att det var 
för lite och att det lät som bara början på en sång. Hon uttryckte att sången tar slut precis när man 
tror att något ska hända. 

Klas (Kompositören) sa att tjejerna har en fin melodi och att  han hör att texten var väl 
kopplad till både melodin och harmoniken. Kompositören tyckte inte heller att detta är en färdig 
sång utan att den behövde mer bearbetning eftersom det bara var början på en sång.

Roberto la också märke till  låtens potential, med många intressanta musikaliska idéer att 
bygga vidare på;

Här  finns  massor  med  jättebra  byggstenar,  superfint  intro  och  spel  på  piano. 
Flödande, liksom. Sen var melodin i sången också väldigt flödande och fin och inte 
alls bunden av pianots melodier, trots att det var så kraftigt. Jättebra början, absolut, 
här kan det verkligen bli nåt. Men den här är ju absolut inte klar, det går liksom inte 
att  framföra  den.  Så  det  krävs  bearbetning  fortfarande,  men  den  har  redan  en 
karakteristisk stil, det har den.

Detta är den enda låten det råder fullständig enighet om i alla bedömningarna vad det gäller 
betyg, alla fyra placerar den på C-nivå. Det alla fyra uttrycker om musikexemplet är att den inte är 
klar, att det känns bara som början på en låt. 

5.7 Redovisning av intervjupersonernas bedömning av musikexempel 7
Det sista exemplet är gjort av två killar och även i den här kompositionen har de lagt mycket krut  
på gitarrdelen, de arbetade länge på sina melodier och sedan lades sången till i sista stund då allt 
annat redan var klart.

Linnea la direkt märkte till  det personliga uttryck som eleverna i det här musikexemplet 
visade prov på. Hon tyckte att låten skiljer sig kraftigt från de andra låtarna, eftersom det har ett 
medvetet barnsligt uttryck. Hon sa att det finns många olika musikaliska byggstenar som har format 
kompositionen och att den redan har en mycket karakteristisk stil.

Lisa  sa  att  det  här  musikexemplet  var  spännande att  lyssna  på  och att  det  hade  en väl  
fungerande musikalisk form. Hon ansåg att eleverna visade att de kan bära musikskapandet själva, 
att låten behöver bearbetas mer men att hon tror att de skulle klara det själva, utan hjälp av en  
lärare.

Klas (Kompositören) talade mycket om det här styckets egenartade, spännande, stil och att 
det var kul att de sjöng på svenska. Han uppmärksammade också att låten hade tre delar, vilka var 
väl sammanfogade till en musikalisk helhet.

Roberto tyckte att eleverna hade jobbat med roliga egna musikaliska idéer. Han tyckte att 
låten  var  väl  genomarbetad  och  hade  en  karakteristisk  stil,  men  att  den  ändå  krävde  vidare 
bearbetning för att nå sin fulla potential. 

Detta är den enda kompositionen där bedömningarna är jämnt fördelade betygsmässigt, två 
mot  två.  Linnea  och  Roberto  placerar  den  på  C-nivå  och  båda  nämner  att  den  redan  har  en 
karakteristisk stil, men att formen behöver mer bearbetning. Lisa och Klas däremot anser den ligga 
högre, de föreslår båda B och Lisa tycker till och med att det kanske skulle vara ett A. De talar båda 
om låten som spännande och att stilen är egen och att de själva bär upp det hela, de behöver ingen 
hjälp med bearbetningen. 
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5.8 Respondenternas varierande fokus
Eftersom jag från början var intresserad av vilka likheter och skillnader som framträdde mellan de 
tre musiklärarnas och kompositörens  beskrivningar av kompositionerna var det också intressant att 
närmare analysera respondenternas varierande fokus. Jag ville därför veta i vilken utsträckning de 
enskilda lärarna  och kompositören var konsistenta eller inkonsistenta i sitt sätt att lyssna o bedöma.

Linnea  var  konsistent  mycket  styrd  av  kunskapskraven  ordalydelser  i  det  hon  sa  om 
kompositionerna. Hon talade mycket om elevernas användande av musikaliska byggstenar, och om 
form och stil. Hon la konsekvent märke till sångernas form och beskrev för varje låt om den har 
vers och refräng och så vidare. 

Lisa uppmärksammade konsistent låtarnas enkelhet.  Hon verkade vara överraskad av hur 
enkla  alla  låtarna  var  rent  melodiskt  och  hon  analyserade  också  melodiernas  förhållande  till 
ackorden som ackompanjerar dem till exempel i musikexempel 1 där Lisa menade att ”gitarristen 
spelade ett ackord som inte stämde med sången”.

Klas  (Kompositören)  var  den  av  intervjupersonerna  som  spenderade  mest  tid  på  att 
analysera  det  rent  musikaliska.  Han  diskuterade  elevernas  användande  av  harmonier  i  alla 
musikexemplen och han la även mycket fokus på formen i låtarna och verkade vara intresserad av 
att låtarna skulle vara genretypiska med till  exempel vers och refräng och helst också innehålla 
andra delar som till exempel stick eller liknande. Klas säger bland annat om musikexempel 3 att ” 
Det här är ju helt klart en fungerande låt, men det skulle behöva en refräng också, den är inte fullt  
klar”. 

Roberto var den av musiklärarna som använde mest allmänna och musikaliska värdeord i 
sina bedömningar. Han var något mer oförsiktig än de andra musiklärarna med att säga till exempel 
att något var ”jättebra”  (musikexempel 1) eller att en elev sjöng ”lite småfalskt” (musikexempel 4). 
Roberto försökte också analysera elevernas musikaliska idéer och tog fasta på kunskapskravens 
formulering om att eleverna, utifrån egna musikaliska idéer ska kunna skapa musik och han gav 
också flera allmänna bedömningar som till exempel i musikexempel 6 där Roberto hävdade att ”Här 
finns massor med jättebra byggstenar, superfint intro och spel på piano”.

5.9 Resultatanalys 
Frågan  är  då  vilka  likheter  och  skillnader  som  framträder  mellan  de  tre  musiklärarnas  och 
kompositörens  kunskapskravsrelaterade  beskrivningar  och  bedömningar  av  åk  9-elevernas 
kompositioner  och  även  vilka  likheter  och  skillnader  som  framträder  i  deras  sätt  att  använda 
kunskapskravens aspekt- och värdeord.

Ett ord som återkom i flera av intervjuerna var ordet stämning. Ordet stämning nämns inte i  
läroplanen, varken i syfte, centralt innehåll eller i kunskapskraven. Ett skapande av en musikalisk 
stämning skulle dock kunna ingå under konceptet skapande av en karakteristisk stil och då är det 
ett centralt begrepp i sammanhanget musikskapande i skolan. Ofta handlade intervjupersonernas 
användande  av  ordet  stämning  om  en  spännande  stämning  eller  om  elevernas  förmåga  eller 
oförmåga att skapa stämning. Kompositören (Klas) nämner till exempel att eleven i musikexempel 
fem hade lyckats skapa en stämning; ”det finns liksom en personlig stil  och ett uttryck och en 
stämning som han skapar kring låten”.  Lisa håller med Klas om att detta musikexempel har något 
spännande över  sig;  ”  det  började så lovade på något  sätt  ganska mycket  för  att  han hade lite 
spännande klanger i sin rundgång”. Flera av intervjupersonerna tyckte att det sista musikexemplet 
var  spännande,  men på  ett  annat  sätt.  Här  handlade spänningsskapandet  mest  om att  killarna  i 
exemplet gjort en lite mer ovanlig låt i en  egenartad stil. Jag tycker att det är intressant att ordet  
stämning återkom så frekvent i intervjuerna eftersom det kom helt spontant, jag nämnde aldrig ordet  
i mina frågor och det står som sagt inte nämnt i kunskapskraven som alla intervjupersonerna hade 
framför sig. Trots detta var det tydligt att detta var något viktigt för samtliga intervjupersoner. Jag 
kan nämna att ingen av intervjupersonerna känner varandra,  trots att de är utbildade på samma 
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musikhögskola.
I bland annat ett mycket viktigt fall verkar de intervjuade mena olika saker med samma 

begrepp.  Detta  begrepp  är  särskilt  viktigt  eftersom det  är  ett  av  de  mest  centrala  begreppen i 
styrdokumenten  och  i  kunskapskraven.  Det  gäller  frasen  fungerande  form.  Några  av 
intervjupersonerna menar att en fungerande form måste innehålla genretypiska delar, att en poplåt 
till exempel behöver innehålla mer än bara vers och refräng för att ha en fungerande form; ”jag hör 
en vers och en refräng, men i den klassiska poplåten ska det finnas kanske en bridge och kanske 
även en C del ett stick som vi säger det, då är den ännu mera fullödig...” (Klas). När de diskuterade 
musikexempel 7 var musiklärarna oeniga vad det gällde om formen var fungerande, Linnea kallade 
formen ”inte så fungerade”, Lisa ansåg att ”det är en fungerande form” och Roberto sa att formen 
var ”klockren”.

För att undersöka hur värdeord i allmänhet hade använts av intervjupersonerna samlade jag 
in  och katalogiserade alla de beskrivande orden som använts i transkriptionerna av intervjuerna. 
Jag katalogiserade dem på olika sätt, till  exempel utifrån om de var positiva eller negativa i sin 
karaktär,  och även utifrån huruvida användandet av orden krävde ingen, liten eller stor musikalisk 
kunskap. Uttalanden som jag här har katalogiserat som positiva inkluderar till exempel när Klas 
(Kompositören)  säger  att  eleverna  i  exempel  1  ”hade  ett  material  som var  fullödigt”  eller  när 
Roberto,  också  om musikexempel  1,  säger  att  ”det  var  ju  en jättebra  melodisk idé”.  Bland de 
negativa uttalandena finns bland annat Linneas om musikexempel 7 när hon säger att ”texten var på 
en barnslig nivå” och också Lisas bedömning att ”melodin är för enkel” i  musikexempel 4. Det var 
lite svårare att katalogisera vilka uttalanden som krävde någon form av musikalisk kunskap eller 
högre musikalisk kunskap eller utbildning. Jag valde att katalogisera sådant som krävde en viss 
musikalisk analys, till exempel ackordanalys, som sådant som krävde högre musikalisk kunskap 
eller utbildning. Några exempel på sådana uttalanden är när Klas (Kompositören) säger att eleverna 
i musikexempel 3 ”till och med rör sig från moll till dur” eller när Lisa analyserar att eleverna har  
använt tonartsfrämmande ackord, även detta i musikexempel 3.

Av alla de beskrivande orden som stod att finna i transkriberingarna var cirka 35% negativa i  
sin karaktär, 55% var positiva beskrivande ord och 10% var mer neutrala. Det var intressant att 
finna  att  endast  cirka  22% av  beskrivningarna  använde  ord  eller  uttryck  för  vilka  användaren 
behöver någon form av musikalisk kunskap. Jag fann att flera av kunskapskravens värdeord som jag 
inte presenterade för intervjupersoner ändå användes flitigt av dem. Jag hade endast lagt fram några 
av kunskapskraven för musikskapande, men intervjupersonerna använde sig av ord från andra delar 
av kunskapskraven och bedömde till exempel att vissa av eleverna spelar på instrument med väl 
fungerande teknik som i musikexempel 4, eller med delvis fungerande teknik som i musikexempel 
5. Dessutom diskuterade intervjupersonerna flera gånger elevernas personliga musikaliska uttryck 
vilket inte fanns med i de kunskapskrav jag presenterat för dem och detta visar  att de relaterar till 
kunskapskraven – visar  det  kanske  till  och med starkare tack vare  att  de  använder  begrepp ur 
kunskapskraven som inte ligger framför ögonen på dem.

Linnea  resonerade  ofta  kring  hur  musikaliska  byggstenar  hade  använts  i  de  olika 
musikexemplen.  Det  var  faktiskt  så  att  hon  tog  upp  elevernas  användande  av  de  musikaliska 
byggstenarna i  sin beskrivning av alla de sju musikexemplen och hon resonerade runt  i  vilken 
utsträckning eleverna hade prövat och omprövat hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar 
kunde forma deras kompositioner. Endast vid ett tillfälle tog någon av de andra respondenterna upp 
begreppet musikaliska byggstenar, det var när Roberto diskuterade musikexempel 6, detta trots att 
det kan sägas vara ett ganska centralt begrepp i kunskapskraven och alla de intervjuade hade dessa 
kunskapskrav framför sig. Man kan fråga sig om denna skillnad handlar mest om ordval eller om 
det faktiskt är så att i  stort sett alla respondenterna utom Linnea valde att  bortse från elevernas 
användande av musikaliska byggstenar.

Jag  fann  också  många  likheter  i  vad  intervjupersonerna  valde  att  fokusera  på  i  sin 
bedömning av elevernas kompositioner. Musikstyckenas form diskuterades till exempel flitigt, när 
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de diskuterade musikexempel 7 var musiklärarna oeniga vad det gällde om formen var fungerande, 
Linnea  kallade  formen ”inte  så  fungerande”,  Lisa  tyckte  att  ”det  är  en  fungerande  form”  och 
Roberto tyckte att formen var ”klockren”. Linnea ansåg till och med att en sång med bara verser, i  
så kallad balladform, inte kunde bedömas ha en fungerande form. 

I ett av musikexemplen, musikexempel fem, var alla bedömarna eniga om att eleven hade 
lyckats åstadkomma en karakteristisk stil. De förklarade inte särskilt ingående vad de menar med en 
karakteristisk stil, men nämner i alla fall att den hade en speciell stämning, med spännande klanger 
och att den hade ett konstnärligt uttryck. 

6 Diskussion

6.1 Metoddiskussion
Jag menar att jag delvis har fått svar på forskningsfrågorna, men inte riktigt på det sätt jag tänkt 
mig. I min strävan efter att göra studien så riktad som möjligt har jag nog i allt för hög utsträckning  
begränsat respondenternas möjligheter att ge mer personliga och utvecklade svar på mina frågor. 
Till exempel hade alla intervjupersonerna kunskapskraven framför sig hela tiden under intervjuerna, 
och  detta  styrde  hela  tiden  deras  vokabuläranvändning   i  svaren.  Det  var  dock  så  att  två  av 
intervjupersonerna, Linnea och Roberto, redan hade tagit fram kriterierna själva och utgick helt 
spontant ifrån dem när de svarade. Men den styrningen från min sida kunde ha undvikits helt i fallet 
med Lisa och borde nog ha undvikits i kompositörens fall. Jag gjorde misstaget att visa honom vad 
musiklärarna utgick ifrån, men påpekade samtidigt att det inte var meningen att han skulle utgå 
ifrån dessa kriterier. När han väl hade sett betygskriterierna var det emellertid svårt för honom att 
bortse  ifrån  dem  vilket  hade  till  följd  att  hans  intervju  blev  kanske  alltför  styrd  av  dessa 
betygskriterier. Kanske kunde det ha varit på sin plats att introducera kunskapskraven skriftligen en 
bit in i hans intervju eller efter det att han redan hade hört och beskrivit alla musikexemplen. Då 
hade  hans  beskrivningar  av  musikexemplen  kunnat  jämföras  med  musiklärarnas  svar  mer 
självständigt  och  han  hade  då  fått  möjlighet  att  göra  beskrivningar  helt  med  egna  ord.  Om 
kunskapskraven  sedan  introducerats  hade  det  kunnat  vara  intressant  att  jämföra  hur  dessa 
formuleringar  och  krav,  som  var  nya  för  honom  men  givetvis  inte  för  de  yrkesverksamma 
musiklärarna, hade påverkat kompositörens syn på musikexemplen.

Ett annat problem med studien som efterhand har blivit allt mer tydligt är effekterna av att 
jag valde att stänga av inspelningen under intervjuerna varje gång intervjupersonerna tittade på 
filmerna med musikexemplen. Så här i efterhand kan jag ångra att jag inte hittade ett sätt att spela in 
även den tiden de tittade på film, med ljud, eftersom de faktiskt mumlade en hel del intressanta 
kommentarer  för  sig  själva  medan  de  lyssnade.  Det  är  alltså  bara  själva  intervjumaterialet,  de 
inspelade intervjuerna som gjordes med sju avbrott för att lyssna på de sju musikexemplen, som 
finns transkriberat men jag skulle kanske till exempel ha antecknat det intervjupersonerna sa till sig 
själva under tiden de lyssnade på musikexemplen. Anledningen till att så inte skedde var att de såg 
filmerna med hörlurar och alltså var helt avskärmade ifrån omvärlden, men det hade som följd att  
jag förmodligen har missat flera intressanta, mer spontana reaktioner från respondenterna och att 
resultaten som nu har analyserats blivit torftigare än vad de hade behövt vara.

6.2 Resultatdiskussion
6.2.1 Likheter och skillnader som framträder mellan intervjupersonernas beskrivningar och 

bedömningar av elevernas musikskapande
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I  bedömningsstödet i musik,  erfarenheter från forskning59,  kan man läsa om språket som ett  av 
musiklärarens  viktigaste  verktyg  och  vi  uppmanas  där  att  ”reflektera  över  språkets  funktion, 
potential och begränsningar när det gäller bedömning av musicerande och musikskapande”.60 Med 
detta i färskt minne är det av intresse att undersöka några av de beskrivande ord som responenterna 
använt  i  sina  bedömningar.  Ordet  enkel  har  till  exempel  flera  gånger  använts  som ett  negativt 
beskrivande ord, främst av musikläraren Lisa, som flera gånger menade att sångernas enkelhet, i  
betydelsen elementär eller simpel, gjorde dem sämre. Jag skulle vilja påstå att enkelhet i musik 
kanske  inte  är  något  negativt.  Att  klara,  enkla  melodislingor  med  mycken  repetition  och 
sekvensering av samma melodiska idéer är  något  av det  som kännetecknar god eller  i  alla  fall 
oförglömlig musik.

6.2.2 Aspekter respondenterna särskilt uppmärksammar i musiken  
Egentligen  diskuterar  endast  en  av  intervjupersonerna,  Linnea,  användandet  av  musikaliska 
byggstenar vilket kan sägas vara anmärkningsvärt. Däremot diskuteras låtarnas form flitigt av alla 
intervjupersonerna. Som nämndes i Resultatanalysen var intervjupersonerna oeniga när det gällde 
om formen i musikexempel 7 var fungerande eller inte. Bedömningsstödet61 ger vägledning i frågan 
och råder musiklärare att fundera kring formen utifrån olika aspekter, till exempel genom att

•  leta  efter  röda  trådar,  till  exempel  återkommande  och  sammanhållande  element  (motiv,  rytmer, 
instrumentation) 
• bedöma periodindelningen utifrån genretrohet, begriplighet, meningsfullhet och effektfullhet 
• bedöma i vilken utsträckning kompositionen och framförandet som helhet upplevs som begripligt; som 
en sammanhållen berättelse 
• bedöma kompositionens form och stil i relation till hur eleven tänkt att den ska användas, till exempel  
som dansmusik, filmmusik eller bakgrundsmusik62

Jag letar här inte efter definitiva svar på frågan om exempel sju hade en fungerande form 
eller inte, men denna oenighet om ett så centralt ord som fungerande form i kunskapskraven kräver 
någon form av bearbetning eller lösning. I artikeln Professionalise or perish; a case for heightened  
educational  quality  through  collegiate  cooperation63 talas  det  om  nödvändigheten  av  en 
språkanvändning, inom musikundervisningen och bedömningen av densamma, som bygger på en 
esoterisk kunskap, som är specifik för vår yrkeskår och som innehåller formuleringar som är så 
ämnesspecifika och kunskapskrävande att det krävs en högre musikutbildning för kunna använda 
dem. Författaren skriver;

The more elaborated a communicative activity, the more shared conceptions of quality among its 
central  participants.  If,  as  I  assume,  music  teachers  have  little  experience  in  engaging  in 
collegiate conversations on their musical and didactical conceptions of quality, they probably do 
not  constitute  an  esoteric  group  and  the  possibility  for  misunderstandings  as  well  as  the 
probability for conflicting conceptions of quality is high64

59 Skolverket, Bedömningsstöd i musik; Erfarenheter från forskning, 2012
               http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/bedomningsstod/grundskoleutbildning/7-9/pr-  
est/2.6002/forskning-1.171613  (Uttagen den 12.05.2013)
60 Ibidem, s. 6
61 Skolverket, Bedömningsstöd i musik; Musikskapande, 2012
               http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/bedomningsstod/grundskoleutbildning/7-9/pr-  
est/2.6002/bedomning-av-musikskapande-1.171612
62 Ibidem, s. 18
63 Olle Zandén, Professionalise or perish; a case for heightened educational quality through collegiate cooperation,  

Nordisk musikkpedagogisk forskning, Årbok 12, 2010
64 Ibidem, s. 143.
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Man skulle kunna säga att  huvuddelen av de uttalanden som intervjupersonerna gjorde i 
studien är av en exoterisk karaktär och inte kräver någon högre musikalisk utbildning av dem som 
använder dem, även om alla de intervjuade faktiskt har en sådan utbildning. När endast värdeorden i  
intervjusvaren katalogiserades visade det sig att cirka 22% av dem var ord som krävde musikaliskt 
kunnande för att användas. Men om man letar endast efter värdeord som skulle kräva ett högre 
musikaliskt  kunnande,  eller  ämnesutbildning,  så  blir  siffran  betydligt  lägre.  Då rör  det  sig  om 
knappt 6% av orden, och om man skulle räkna in allt respondenterna sa, och inte bara värdeorden, 
så så skulle den siffran, andelen ord som krävde högre musikalisk kunskap, bli minimal. Det som 
intervjupersonerna la märke till i musikexemplen och som kräver en högre musikalisk kunskap eller 
utbildning för att lägga märke till är till exempel när de gör någon typ av ackordanalys. Lisa hörde 
till  exempel  att  ett  av  musikexemplen  hade  använt  sig  av  tonartsfrämmande  ackord  och  Klas 
hävdade  att  ett  annat  musikexempel  rörde  sig  från  dur  till  moll  på  ett  spännande  sätt. 
Intervjupersonernas  diskussioner  om  form  kräver  också  i  vissa  fall  ett  visst  kunnande  om 
musikalisk form och så även deras analys av melodisekvenser.

I den  Nationella Utvärderingen av Grundskolan 200365 proponeras idén att musiklärarna 
måste bedöma ”tysta” (ett i sammanhanget lite olyckligt ordval) kvaliteter och att det därför finns 
stora svårigheter i att finna ett gemensamt, universellt språkbruk inom musikbedömning.

Detta är förstås inte bara ett problem för nationella utvärderingar, utan problemet handlar också 
om hur  elevers  rättsäkerhet  ska  kunna  garanteras  när  de  bedömningar  lärarna  gör  av  deras 
utveckling rör kunskapsdimensioner som inte helt enkelt kan verbaliseras och kommuniceras.66

6.2.3 Likheter och skillnader som framträder i respondenternas sätt att använda 
         kunskapskravens aspekt- och värdeord
Som nämndes i  resultanalysen var alla bedömarna eniga om att eleven i  musikexempel 5 hade 
lyckats åstadkomma en karakteristisk stil. De förklarade inte särskilt ingående vad de menar med en 
karakteristisk stil, men nämner i alla fall att den hade en speciell stämning, med spännande klanger 
och att den hade ett konstnärligt uttryck. Uttrycket karakteristisk stil kan vara svårtolkat och det 
skulle  kunna  vara  fördelaktigt  för  oss  musiklärare  om  skolverket  kunde  fortsätta  att  ge  ut 
stödmaterial  för bedömning med fler  exempelbeskrivningar  på uttryck som karakteristisk stil.  I 
bedömningsstödet för musikskapande67 står det att karakteristisk stil ”rimligen kan omfatta såväl 
genretrohet  som  kompositionens  struktur  och  i  vissa  fall  även  det  personliga  musikaliska 
uttrycket”.68 Det var inte så lätt för intervjupersonerna att avgöra vilken genre musikexempel fem 
var tänkt att tillhöra, de fick se en inspelning när killen som gjort låten sjöng och kompade sig själv 
på en akustisk gitarr. Då är det lätt att tro att hans tilltänkta genre skulle ligga någonstans i singer-
songwriter traditionen. Eftersom jag har sett honom utveckla sin låt vidare efter inspelningstillfället 
vet jag att det han tänkte sig som genre låg betydligt närmare Death metal vilket nästan kan sägas 
vara i motsatsförhållande. Men det kanske inte har någon betydelse vilken genre musikern tänker 
sig, kanske kan ett musikstycke vara genretroget trots att lyssnaren uppfattar en annan genre än vad 
musikern tänker sig att förmedla. Jag ställde tidigare frågan om varför intervjupersonerna talade så 
lite  om den  faktiska  musiken  och  om hur  den  lät  i  en  musikers  öron.  Antagligen  kunde  fler 
följdfrågor vid intervjutillfällena ha hjälp till att ändra på detta faktum, men det var egentligen inte 
förrän  jag  började  analysera  materialet  som jag  insåg  att  så  var  fallet.  I  den  tidigare  nämda 
doktorsavhandlingen  Samtal  om  samspel:  Kvalitetsuppfattningar  i  musiklärares  dialoger  om  
ensemblespel på gymnasiet skriver Olle Zandén; 

Att  så  litet  blir  sagt  om  den  klingande  musiken  kan  då  bero  på  att  det  faktiskt  fattas  ett 

65 Sandberg, Ralf m.fl. Nationella Utvärderingen av Grundskolan 2003 (NU-03), Skolverket, 2005
66 Ibidem, s. 113
67 Skolverket, Bedömningsstöd i musik; Musikskapande, 2012
68 Ibidem, s. 18
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professionellt språk för att tala om musicerandets klingande aspekter. Kanske finns inte heller 
viljan att skapa ett sådant.69

Man har  nog  ändå  i  Sverige  kommit  en  ganska  god  bit  på  väg  mot  likvärdig  bedömning  av 
musikskapande om man jämför med flera andra länder.  En stor internationell studie sammanställd 
av  Anne  Bamford,  professor  vid  Wimbledon  University  i  London  och  chef  för  den  Brittiska 
regeringens kulturprogram Creativity, Culture and Education,   har belyst sambandet mellan en god 
kulturverksamhet i skolan och skolans måluppfyllelse. Enligt studien behöver mer vikt läggas på 
metoder för utvärdering som erkänner det som kulturella komponenter kan bidra med i alla barns 
utbildning/utveckling.   I  studien  visade  det  sig  att  medan  hälften  av  alla  deltagande  länder 
utvärderade  och  betygsatte  de  konstnärliga  ämnena,  så  var  utvärderings-metoderna  dåligt 
utvecklade och saknade erkännande i de formella bedömnings-processerna70 Det är tydligt att mer 
forskning behövs inom området bedömning i konstnärliga ämnen.

6.3 Sammanfattande slutsatser
Mina  resultat  visar  sammanfattningsvis  att  bedömarna  i  de  flesta  fall  gett  en  ganska  likartad 
bedömning av musikexemplen. Kanske faktiskt mer likartad än vad jag från början hade förväntat 
mig. Eleverna hade, med ganska stor sannolikhet, fått liknande betyg för sitt musikskapande oavsett 
vilken av dessa musiklärare som skulle bedöma deras prestation. Det kan sägas vara väldigt stor 
skillnad i meritvärde mellan betygssteget E och C eller mellan C och A, men i inget av fallen  skiljer  
sig  de betyg bedömarna har nämnt mer än så. Inget av exemplen bedöms till exempel att ligga på 
A-nivå av en bedömare och på E-nivå av en annan vilket kan anses vara lovande om likvärdiga 
betyg eftersträvas. 

Många musiklärare som jag har varit i kontakt med från olika delar av landet har fått tid av 
sina arbetsgivare till att samlas runt Skolverkets bedömningsstöd i musik vilka behandlar flera av de 
frågor jag har tagit upp. Dessa musiklärarna har då påbörjat det viktiga arbete som ska leda fram till 
just det att alla musiklärare ska komma att kunna sätta samma betyg på en elevs kunnande som de 
flesta andra musiklärare skulle gjort. De mest givande och intressanta samtalen och meningsutbyten 
sker  när  vi  är  många  som  diskuterar  exakt  samma  elevers  kunnande  och  prestationer  och 
bedömningsstödets intention om likvärdig bedömning skulle  nog kunna bli  verklighet  ifall  man 
fortsatte att producera ett sådant detaljerat underlag för diskussioner, med fler faktiska elevexempel 
att diskutera.

Olle Zandén skriver i en artikel på nätet,  Bedömning – en musikdidaktisk kärnkompetens,71 

om  vikten  av  professionell  bedömning  inom  musikundervisningen  och  framlägger  att  han  är 
övertygad om att ”förmågan att bedöma elevers prestationer är en ämnesdidaktisk kärnkompetens 
som  vi  som  musiklärare  måste  odla  och  utveckla  om  vi  ska  kunna  höja  kvaliteten  på  vår 
undervisning och förvandla oss från privatskickliga till professionella”. Vidare   konstaterar han att 
”oskicklig respons visserligen kan motverka sitt syfte, men preciserad klassrumsbedömning har en 
mycket  stor  potential  att  lyfta  elevers  musikaliska  kunnande”.  Han  vill  hävda  att  god 
musikundervisning  innebär  en  ständig  strävan  att  identifiera  och  höja  musikdidaktisk  och 
musikalisk  kvalitet.  Bedömning  och  återkoppling  mellan  musiklärarkollegor  och  i  dialog  med 

69 Zandén, Olle,  Samtal om samspel: Kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensemblespel på gymnasiet, 
Göteborgs universitet, 2010, s.186
70 Bamford, Anne, The Wow Factor – Global Research Compendium on the Impact of the Arts in Education, Libris. 

2009, s.93
71 Zandén, Olle,Bedömning – en musikdidaktisk kärnkompetens, Publicerad på Musiklärarportalen i Oktober 2012, 

http://www.musiklararportalen.se/2012/10/bedomning-en-musikdidaktisk-karnkompetens/ (Uttagen 28.04.2013)
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eleverna  är  en  grundbult  i  det  arbetet.  Artikeln  behandlar  bedömning  i  musikundervisningen  i 
allmänhet, men jag skulle vilja påstå att bedömning av musikskapande kanske är den allra svåraste 
delen för musiklärare att bedöma och att det därför är av yttersta vikt att arbeta fram ännu tydligare 
gemensamma definitioner för vad de olika begreppen i kunskapskraven faktiskt står för i praktiken.

Bedömning  av  musikskapande  på  högstadiet  är  mångfacetterat  och  komplicerat  och  det 
framstår absolut inte som en lättare uppgift nu, efter att ha genomfört den här studien. Snarare har  
det lett mig fram till insikten att jag måste ta många fler aspekter i beaktande i min bedömning av 
mina elever samt att jag måste medvetandegöra mig själv om vad det är jag faktiskt bedömer och 
vara uppmärksam på att bedöma rätt saker i enlighet med kunskapskraven. Jag önskar även ta del av  
utvecklandet av ett fackspråk för bedömning av musik och jag ser med spänning fram emot var 
diskussionerna runt bedömningsstöden i musik ska leda.

6.4 Fortsatt forskning
Det skulle vara intressant att bredda och fördjupa den här studien till exempel med någon typ av 
databas  eller  så  kallad  drop  box  där  musiklärare  kunde  lägga  ut  exempel  på  sina  elevers 
musikskapande  för  andra  musiklärare  att  bedöma och  kunna  läsa  varandras  bedömningar.  Om 
bedömningarna gjordes i någon form av matris som kunde förenkla datainsamlandet så skulle det 
underlätta analys av materialet även om det blev ganska omfattande. Med denna studie hoppas jag 
kunna bidra till fortsatta diskussioner kring bedömning och betygsättning av musikskapande i klass 
9. Min studie har också pekat på problemet med avsaknaden av användande av ett fackspråk för 
bedömning av musikskapande och detta är ett fält som kräver vidare forskning.
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Bilagor
Tabeller över intervjupersonernas bedömningar
Tabell 1: Bara betygen de nämnt

LINNEA LISA KLAS 
(Kompositören)

ROBERTO

LÅT 1 C C (B) B C (B)

LÅT 2 E (D) E (D) C E

LÅT 3 E C C C

LÅT 4 A (B) C C A

LÅT 5 C C C B

LÅT 6 C C (B) C C

LÅT 7 C B (A) B C

Tabell 2: Några kommentarer om varje låt

LINNEA LISA KLAS 
(Kompositören)

ROBERTO

LÅT 1 Minst betyg C, eller bättre 
för att de skapar musik med 
hjälp av röst och instrument 
och de prövade, det var ju 
olika i vers och refräng. 
Rytm dels, och lite olika 
ackord tror jag. Och hade 
lite en karakteristisk stil så 
ännu mer bearbetning så 
hade det kunnat få en 
fungerande form och en 
karakteristiskt stil. Så ett 
mycket bra C, på väg uppåt

Jag hade satt ett C, men jag tycker 
att det lutar mot ett B och det är för 
att det finns några brister. Och det är 
att de två olika delarna inte hänger 
ihop och att de inte lyckades göra 
övergången från den första delen till 
den andra och att det var lite olika 
tempo. En annan sak som är till 
deras nackdel är att gitarristen 
spelade en ackord som inte stämde 
med sången. Så de hade bestämt en 
runda och sedan hade de kommit på 
en melodi som inte funkade med 
den. Och tjejerna som spelade 
trummkomp hade inte riktigt koll på 
ettan. Men samtidigt så tycker jag 
att delarna håller ihop bra och att 
delarna för sig är bra och att att alla 
hjälps åt rent musikaliskt. Så jag 
tycker att med lite bearbetning så 
hade det varit mer fungerande form.

Jag hörde att de hade ett material 
som var fullödigt, både de hade i 
formen en poplåt där det finns 
både en vers och en refräng 
texten är rytmiskt med ett 
naturligt flöde. Sedan kan jag 
direkt säga att de har något men 
de vill inte riktigt framföra det, 
att de är generade så just i själva 
framförandet skulle man hjälpa 
dem och få dem att tro på denna 
kompositionen. Men den skulle 
jag skulle säga att jag hör en vers 
och en refräng, men i den 
klassiska poplåten ska det finnas 
kanske en brygga eller en C del, 
ett stick som vi säger, då är den 
ännu mera fullödig, men väldigt 
bra tyckte jag.

Det var en jättebra melodisk idé, 
både i versen och en tydlig 
refräng som skiljde sig ifrån 
refrängen. Det verkar ju absolut 
inte som sången är klar, men 
efter lite bearbetning absolut. 
Jag tycker att den redan har en 
karakteristisk stil, formen skulle 
de ju kunna göra lite mer med, 
det är helt klart. Det här är ju en 
riktig låt, den skulle kunna 
spelas på radion helt klart. Ja, så 
då blir det då ett C nu, men man 
hör ju att de kan utveckla den 
här låten, och själva så att det 
drar mot A. Så man kanske kan 
kalla det B.

LÅT 2 Ett E i alla fall, kanske lite 
bättre för han har skapat 
musik med rösten. Till en 
komposition som har en 
huvudsak fungerande form, 
men gitarren hade ju 
samma rytm-komp hela 
tiden. Men han är då 
ensam, han hade ingen att 
bolla idéer med, som kunde 

Jag tycker att det är antingen ett E 
eller möjligen ett D, och jag vet inte 
om jag är för snäll som vill ge det 
lite mer men jag tänker att den är 
väldigt väldigt enkel sång och 
väldigt enkla ackord, men samtidigt 
har han lagt det på en nivå som han 
nästan klarar så att han kan spela det 
själv så att han ändå har genomfört 
det hela. Så kan han inte heller 

Han har ju fått ihop någonting så 
jag skulle säga att han har skapat 
musik, med lite hjälp kunde han 
kanske hitta en bättre tonart, som 
låg bättre för hans röst så man 
hörde texten. Formen är inte 
heller fulländad därför att den rör 
sig ingenstans, den tar sig inte 
vidare någonstans utan det är 
bara en väg bara, men han har 

Nja, här är det lite mer svårt att 
höra, det är som om han inte 
riktigt kan sången. Framför allt 
rytmiskt verkar han lite osäker. 
Men egentligen fungerar 
melodin bra, texten och melodin 
samspelar bra. Helt klart minst 
E, kanske till och med uppåt C, 
om han fick till själva 
framträdandet. Men E, ändå
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hjälpa honom vidare. Men 
när han då har valt att göra 
det själv så hade han nog 
inte fått mer än ett E, eller 
lite på väg mot D

framföra det som han har tänkt men 
man hör ändå, jag tycker att man hör 
intentionen. Den är enkel men ändå 
fungerande.

ändå gjort det och han har tagit 
fram en text som handlar om 
honom själv så jag skulle säga 
nånstans där, kanske ett svagt C 
då, och med lite hjälp så skulle 
han komma vidare

LÅT 3 Ja, Betyg E, de skapar, 
bidrar till att skapa musik 
med hjälp av röst och 
instrument. De formar 
kompositioner som har en i 
huvudsak fungerande form 
men de har inte olika 
musikaliska byggstenar 
eftersom det bara var vers i 
den. Så jag tror inte de hade 
fått mer än ett E

Jag säger C. Jag tycker på ett sätt att 
det lutar uppåt, men det är så enkelt, 
och sedan så var det ett ackord som 
de provade på men som stack ut 
väldigt mycket, som är lite roligt att 
man provar nåt som sticker ut. Men 
det höll inte riktigt ändå. Så den höll 
bra och det var en fin melodi och det 
var en fungerande form och 
karakteristiskt också för jag vet inte 
hur man skulle kunna bearbeta den 
för att den höll på ett sätt som den 
var, samtidigt som den var väldigt 
enkel 

Här hör jag ju en melodi som 
hänger ihop med ackorden och 
det finns en B del där de till och 
med rör sig från moll till dur som 
är spännande. Det får en liten 
personlig prägel. Det här är ju 
helt klart en fungerande låt, men 
den skulle behöva en refräng 
också, den är inte fullt klar. Men 
jag skulle säga att det är ett C 
helt klart

Rätt så avancerad melodi och 
harmoni. Vacker melodi 
faktiskt. Lite svårt att höra 
ibland, men med stor potential 
absolut. De har ju intro och 
mellanspel, som balladform på 
något sätt. Ja, snygg låt. Men 
den är ju inte klar, mer 
bearbetning krävs så då blir det 
ändå C. Men man märker ju helt 
klart att detta kan bli någott 
stort...

LÅT 4 Å, jag tycker att de är på 
väg mot ett A. De skapar 
utifrån egna musikaliska 
idéer musik med röst och 
instrument och de prövar 
och omprövar olika 
kombinationer och 
byggstenar. Och den hade 
intro och det var outro, så 
det fanns ju en form och 
intro och outro skilde sig 
ifrån versen fast jag hörde 
ingen refräng. Men på väg 
mot ett A. Kanske bara B

Jag skulle sätta dem också på C, 
men det drar också upp mot ett 
högre betyg men det stannar också 
där också för att det är enkelt och att 
det behövs en bearbetning för att bli 
mer karakteristiskt. Man hör inte 
tydligt delarna. Man hör att de har 
intentioner att göra olika saker, och 
lite att det var en början och så att 
det händer någonting som ledde 
framåt, men sedan så vet man inte 
riktigt var det tog vägen. Och så går 
delarna in i varandra på nåt sätt. För 
att bli tydligt så behövs en 
bearbetning. Men intentionen finns 
där och idéerna. Sång-melodin var 
väldigt enkel

Ja, här kan jag höra att de 
använder sig utav instrument, de 
behärskar instrumenten utnyttjar 
det för att skriva en extra 
instrumental melodi till exempel. 
Däremot så är kompositionen rätt 
så stillastående. De har ju 
verkligen skapat egen musik, och 
det tycker jag är fantastiskt men 
den står rätt så still och den 
utmanar inte. Tveksamt om 
melodin är förankrad i 
harmoniken, ibland undrar man 
om den verkligen är det. Och 
sedan är ackorden väldigt 
intetsägande, det finns ingen 
utmaningen i harmoniken direkt 
och det finns ingen tydlig 
refräng, det är ganska mycket en 
och samma sak som matar på 
man blir inte överraskad, inte 
någon gång egentligen men det 
är absolut ett C men de skulle 
behöva hjälp att ska skapa mera 
delar och kanske använda nåt 
ackord som sticker ut, och 
rytmen kanske ibland skulle 
stanna upp och använda ett 
halvtempo.

Ja, det här är ju en riktigt 
genomarbetad låt, kan så klart 
bli ännu bättre men ändå. Han 
sjunger lite småfalskt så det är 
ibland svårt att veta hur melodin 
faktiskt går, men de har ju flera 
olika grejer i gitarrerna. Och 
ibland spelar de själva melodin 
på gitarrerna vilket gör det 
lättare att höra. Jag skulle nog 
ändå redan sätta A på det här, 
det skulle bli ännu bättre av 
bearbetning, men det är inget 
måste för att det ska funka, det 
tycker jag inte.

LÅT 5 Han skulle väl fått ett C. 
Inte så starkt. Han har 
skapat musik med hjälp av 
röst och instrument. Inte så 
mycket olika byggstenar, 
tycker jag det finns. Det är 
inte så lätt att bearbeta den, 
men den har väl en lite 
karakteristisk stil. Men 
formen tyckte jag väl var 
lite enahanda. C hade han 
fått.

När det började så lovade det ganska 
mycket för att han hade lite 
spännande klanger i sin rundgång 
men sen så stannade det där. Det 
händer inte så mycket mer än det 
som är precis i början. Men formen 
är fungerande då och stilen är 
karakteristisk men på nåt sätt så blir 
det lite enkelt. Så det är också ett C 
som drar högre.

Ja det återigen så klar ett C från 
början för att han har skapat eget 
musik men jag skulle säga att här 
så finns också en stämning i den 
här som gör att det kanske blir så 
nära ett konstverk man kan 
komma hittills. Att det finns en 
personlig stil och ett uttryck och 
en stämning skapad kring låten. 
Men däremot finns vissa 
tekniska problem. Det känns inte 
riktigt som om han behärskar 
ackorden, det är lite otydligt vad 
det är för ackord han spelar och 
ibland försöker det leda 
nånstans, men det leder inte dit 
som som som det antyds. Så det 
känns som att han skulle behöva 

Ja en genomarbetad låt igen, 
den fungerar absolut som den är. 
Lite enformig, men man kan 
inte säga annat än att den har en 
karakteristisk stil ändå. 
Någonstans mellan A och C då, 
det skulle väl bli B?
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hjälp ändå. Hade han fått hjälp så 
skulle jag säga att han skulle 
kunnat komma upp i ett B då 
med hjälp att titta på de där 
ackorden och vad kan de leda 
till, för det kommer inte heller 
nån vart den här låten. Det är ett 
stämningsområde och man 
behöver lite överraskningar 
också för att det ska vara en full 
komposition så kanske kan han 
komma till ett B med lite hjälp

LÅT 6 Ja, ett C igen. De skapar 
musik med hjälp av röst 
och instrument. Lite olika 
byggstenar och 
kombinationer. Ett intro 
med lite melodi i, en pianist 
som var duktig. Och med 
bearbetning så kan den få 
en fungerande form och 
någorlunda karakteristisk 
stil

Det stannar också på C och uppåt 
mot B men det når inte riktigt där 
och det är helt enkelt för att det 
känns som att det är också för lite. 
Det är bara början av sången. Det är 
bara inledning, och så slutar man när 
man vill att någonting mer ska 
hända. Men om de skulle jobba mer 
så tror jag att de skulle ha chansen 
att hamna på A. Men då har det ju 
samtidigt varit en bearbetning, med 
hjälp av läraren, så då kan man ju 
ändå inte komma upp till A. Även 
om de har potentialen. Så då är det 
ju bara på C. Kanske B

Jag hör att de använder sig av 
instrument och de gör intro som 
också funkar som ett mellanspel 
och en fin melodi som passar till 
och de har varierat genom att 
först sjunger en och så sjunger 
båda. Och texten hör jag är 
liksom relevant. Det finns en 
koppling mellan texten och 
harmoniken och melodin. Dock 
är det inte en färdig låt. Så med 
lite hjälp skulle de kunna komma 
uppåt, det är definitivt ett C då. 
Men att de skulle också med 
hjälp kunna få ett B, det är bara 
en del av en låt då. Det är en vers 
två gånger?

Här finns massor med jättebra 
byggstenar, superfint intro och 
spel på piano. Flödande, liksom. 
Sen var melodin i sången också 
väldigt flödande och fin och inte 
alls bunden av pianots melodier, 
trots att det var så kraftigt. 
Jättebra början, absolut, här kan 
det verkligen bli något. Men den 
här är ju absolut inte klar, det 
går liksom inte att framföra den. 
Så det krävs bearbetning 
fortfarande, så ett C. Men den 
har redan en karakteristisk stil, 
det har den.

LÅT 7 Det är två killar som har 
egna musikaliska idéer och 
de skapar musik med röst 
och instrument och de 
berättar att de har provat 
olika ackord och att de 
skulle plocka istället på 
gitarr. Så där är olika 
musikaliska byggstenar... 
som har format 
kompositionen. Den har en 
mycket karakteristisk stil 
redan. Kanske inte så 
fungerande form, men efter 
bearbetning kan den få en 
fungerande form, men en 
karakteristisk stil. Texten 
var på en barnslig nivå, 
men det är väl också ok. Så, 
C

Jag tycker att det är en fungerande 
form. Den är kanske lite svag, eller 
liksom tveksam. Men den är 
spännande att lyssna på. Det är 
absolut ett B, sen om det är ett A? 
Den känns inte riktigt, kanske inte 
riktigt färdig. Men jag tycker att de, 
att deras idé och deras skapande 
liksom, att de bär det själva. Det 
tycker jag att det låter som, och 
därför tycker jag att det går uppåt. 
Och sen att de själva kan bearbeta, 
och få till det så att det liksom blir 
ännu bättre.

Ja, jag hörde att de sjöng i 
stämmor och, om det var 
medvetet eller inte vet jag inte 
men, det var en rätt spännande 
stil de hade valt, det var den mest 
egna stilen. Och det fanns ju 
faktiskt tre olika delar i den här 
låten, men det var ju kort förstås, 
men också en liten kul text och 
de sjöng på svenska, det var 
också extra spännande. Men den 
var svår att bedöma, jag blev 
nyfiken på den för att den var lite 
kort. Men om jag ska vara helt 
spontan så tycker jag att den var 
bra eftersom den hade flera olika 
delar och var liten egen stil så 
bara spontant skulle jag sätta 
kanske ett B på den, men jag 
skulle ville höra mer. Jag är inte 
säker på att de hade kunnat gjort 
om den. Jag känner dem inte.

Ja, genomarbetad, fast ändå inte 
riktigt klar. Lite egen låt, så 
karakteristisk stil kan man 
säkert säga. Kul musikaliska 
idéer de har jobbat med här. Ja, 
svår tycker jag. Men eftersom 
den ändå behöver bearbetas mer 
på något sätt så säger jag nog C. 
Men när de här killarna får 
jobba lite mer så blir det säkert 
högre, det tror jag.
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