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Syftet med arbetet är att ta reda på vilka kunskapsformer som kan synliggöras i Skolverkets 

kursplan för ämnet musik samt hur dessa kunskapsformer kan relateras till Skolverkets 

offentliga dokument kring bedömning och innehåll av musikämnet. 

Uppsatsen bygger på textanalys och litteraturstudier. Med metoden genomför jag en 

djupgående analys av dokumenten Kunskapsbedömning i skolan – praxis begrepp, problem och 

möjligheter, Bedömning i yrkesämnen – dilemman och möjligheter  samt ämnesplanen för 

instrument- eller sångkursen på gymnasieskolans estetiska program.  

Studiens teoretiska utgångspunkter utgörs av ett tredelat kunskapsperspektiv. I 

bakgrundskapitlet presenteras även perspektiv på bedömning och tillhörande metoder som 

används av yrkesverksamma lärare. I resultatdelen presenteras den analys som har gjorts  av 

Skolverkets texter om vad musikalisk kunskap innebär. I resultatet framgår att musikämnet 

innefattar flera olika kunskapsformer och att varje kunskapsform kräver sin egen form av 

bedömningspraktik vilken också kan fungera som ett effektivt verktyg för att nå kunskapsmålen 

i kursen. 

Keywords: musik, estetik, kunskapstradition och bedömning. 
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Abstract 
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The purpose of this study is to investigate those approaches to knowledge that exist in music in 

the Swedish curriculum, and how these approaches are related to the recommendations about 

content and judgment for teachers in aesthetic subjects written by the National Agency for 

Education.     

The study is a literary and conceptual study presenting analyses of selected documents from the 

National Agency for Education in how to make judgements of knowledge in school, and the 

curriculum for instrumental and voice instruction in the upper secondary school. 

The theoretical framework of the study is based on three different perspectives concerning the 

concept of knowledge. In the chapter on background there is also a presentation regarding 

methods on judgement as applied by current professionals in the field of music education.  

The chapter containing the findings presents analyses in how a knowledge of music is 

represented in the documents from the National Agency for Education. It is clear that music is 

actually a consolidation of several types of approaches to knowledge. To categorize knowledge 

it is necessary to clarify what type of judgment that is best suited for a specific occasion. This 

study calls attention to the fact that judgments often used are an effective tool for teachers in 

encouraging students to improve their performance. 

Keywords: music, aesthetics, knowledge and judgment 
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1 Inledning 

1.1 Undersökningsområde 

I egenskap av blivande gitarrpedagog har jag intresserat mig för hur musikämnets innehåll är 

utformat och vad ämnet syftar till utifrån Skolverkets sätt att se på saken. Jag har ofta undrat 

vad som utmärker musikaliskkunskap och ämnet i stort. Jag vill ta reda på essensen i 

musikämnets kunskapsinnehåll för att få en inblick i vilka förmågor musikämnet utvecklar samt 

för att kunna genomföra en relevant bedömningspraktik utifrån Skolverkets rekommendationer 

med ämnesplanen i fokus.  

Skolans kunskapsuppdrag vilar på en kunskapssyn som kommer till uttryck i skolans 

styrdokument. Dessa dokument bygger på en kunskapssyn som Skolverket fastställt 

genemensamt för hela den Svenska skolan1. Dessa styrdokument skall fungera som 

bedömningsstöd för lärare och i ett av dessa dokument står följande: ”avvikelserna mellan de 

interna och externa bedömningarna är särskilt stora för de prov där tolkningsutrymmet är 

stort”2.  Estetiska arbetsprover måste räknas som ett sådant moment. I denna studie är jag 

intresserad av att studera hur Skolverket valt att formulera musikämnet, vilka färdigheter de 

avser att musikämnet skall utveckla samt vad som skall betonas i undervisningen. 

1.2 Disposition 

Denna första del beskriver uppsatsens intresseområde samt studiens syfte och frågeställningar. 

Andra delen är en bakgrundsdel som innefattar två kapitel som berör bedömning och kunskap 

som begrepp ur flera perspektiv. Även tidigare forskning inom intresseområdet presenteras. 

Tredje delen är ett metodkapitel där tillvägagångssättet för denna uppsats presenteras. Urvalet 

av dokument som studien utgått ifrån presenteras i detta kapitel. Fjärde delen  är ett 

resultatkapitel som belyser synen på kunskap och bedömning. I det presenteras analysen av 

Skolverkets dokument Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter, 

                                                      
1
 Skolverket. (2011) Kunskapsbedömning i skolan - praxis, problem och möjligheter, Stockholm: Elanders Sverige AB, 

sid 6 
2
 Sjöholm, G. (2012, 2 juni). Friskolor sätter höga betyg. DN. Hämtad 2012-10-17, från 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/friskolor-satter-hoga-betyg/ 
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Bedömning i yrkesämnen – dilemman och möjligheter samt kursplanen för ämnet  instrument 

eller sång i ämnet musik. Femte delen är en disskusionsdel med utgångspunkt från bakgrunds 

och resultatkapitlen. 

1.3 Problemformuleringar, syfte och frågeställningar 

Hur är det med mätbarheten av kunskap i de praktiska och teoretiska skolämnena? Hur skiljer 

sig kunskapens karaktär i de båda ämneskategorierna. Är kunskapens karaktär densamma 

oavsett om ämnet är praktiskt eller teoretiskt orienterat? Jag vill med studien undersöka 

musikämnets karaktär, om ämnet är praktiskt eller teoretiskt betonat utifrån Skolverkets sätt att 

se på saken. Vad utmärker det musikaliska lärandet och vad betonas när det gäller 

utformningen av den summativa och formativa bedömningen. 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka kunskapsformer som kan synliggöras i Skolverkets 

kursplan för ämnet musik samt hur dessa kunskapsformer kan relateras till Skolverkets 

offentliga dokument kring bedömning och innehåll av musikämnet.  

Frågeställningar 

Vilka kunskapsformer betonas i Skolverkets läroplan i instrument eller sångkursen på 

gymnasiet? På vilka sätt kan Skolverkets bedömningsgrunder kopplas ihop med kursplanen i 

musik med syfte att genomföra en god bedömningspraktik? 

Varför detta ämne? 

Förhoppningen är att jag i egenskap av lärare ska få en större insikt i musikämnets form och 

innehåll, vilka kunskapsformer som betonas samt ämnets syfte. Jag vill skaffa mig en bredare 

förståelse för att bättre kunna argumentera för ämnets betydelse i skolan. Sedan har jag länge 

intresserat mig för vilka bedömningsmetoder Skolverket lyfter fram och ser som bäst lämpade 

det estetiska arbetssättet. Jag vill i min framtida roll som gitarrlärare känna mig trygg i min 

bedömningspraktik och att den överensstämmer med Skolverkets rekommendationer samt 

ämnesplanens intentioner. Förhoppningen är också att ge andra musiklärare användbara 

insikter kring kunskap och bedömning i musikämnet. 
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2 Tidigare forskning och litteratur om bedömning 

I följande kapitel presenteras artiklar som berör ämnet bedömning i musikundervisningen. Även 

artiklar om hur yrkeslärare väljer att genomföra sina bedömningar tas upp. Detta för att få en 

inblick i på vilket sätt bedömningen kan kopplas ihop med musikundervisningen. 

2.1 Nedslag i tidigare forskning gällande kunskap och bedömning  

2.1.1 Nedslag i tidigare undersökningar gällande kunskap och bedömning 

Kristian Körner utgår från sin c-uppsats hur lärare ser på kunskapsbegreppet och hur det 

påverkar undervisningen på det estetiska programmet i gymnasieskolan. Körner tar hjälp av 

egna observationer och intervjuer för att ta reda på hur synen på kunskapen inom det estetiska 

programmet påverkar undervisningen i det praktiska. Även textanalys av Skolverkets 

styrdokument av det estetiska programmet med inriktning bild och form används som stöd i 

arbetet. Arbetet gör ett försök att reda ut kunskapsbegreppet inom konsten. Vidare beskrivs att 

konstnärlig kunskap är flera kunskaper sammantaget i ett, både hantverket att spela ett 

instrument och de kommunikativa kvaliteterna i själva framförandet3.  

Christian Anderssons och Jonathan Elcar syftar i sin c-uppsats att ta reda på kunskap och 

innehåll i musikundervisningen i relation till bedömning och betygsättning. Författarna har 

genomfört kvalitativa intervjustudier av verksamma lärare från grundskolans senare år. 

Andersson och Elcar kommer fram till att ämnet musik är ett praktiskt ämne med en social och 

kommunikativ basis4. 

I boken Pedagogisk bedömning, att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap, beskrivs 

problematiken kring bedömningen i skolan som relation till lärarens egen kunskapssyn. 

Lindström, Lindberg och Pettersson diskuterar den nya läroplanen utifrån aktuell forskning. I 

boken presenterar forskare, lärarutbildare och lärare olika typer av bedömningar och tankar 

                                                      
3
 Körner, K. (2011). Kunskapsbegreppet i konstnärlig utbildning i svensk gymnasieskola (Magister uppsats). Malmö: 

Institutionen för lärande och samhälle, Malmö högskola. Tillgänglig: 

http://www.uppsatser.se/uppsats/76f22f6e7d/    
4
 Anderson, C., & Elcar, J. (2010). Vad bedöms i ämnet musik? (Kandidatuppsats). Luleå: Institutionen för pedagogik 

och lärande, Luleå tekniska universitet. Tillgänglig: http://epubl.ltu.se/1652-5299/2010/016/LTU-LAR-EX-10016-

SE.pdf 
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kring dessa5.  

2.1.2 Musiklärare talar inte om musiken 

Olle Zandén, musikpedagog visar i sin doktorsavhandling att musiklärare som bedömer elevers 

musikaliska prestationer genom samtal med andra musiklärare diskuterar bedömningen utifrån 

ett vardagligt språk utan några specifika fackbegrepp. För en utomstående verkar 

bedömningarna kunnat yttras av vem som helst. Lärare med sin utbildning och 

hantverkskunnande borde enligt forskning kunna specificera sitt språk kring musikaliska 

begrepp för att spetsa sina argument och göra dem mera precisa. Studien visar att musikläraren 

som bedömer en ensemble med kollegor gärna stannar i att bedöma elevernas entusiasm och 

hur eleven kommunicerar inom gruppen6. Zandéns forskning visar att musiklärare i grupp sällan 

diskuterar det klingande resultatet av ensemblen. 

2.1.3 Musiklärarens syn på den egna kunskapen 

Christina Robertson som är forskningsstrateg belyser problematiken med att nå ut med ny 

forskning till skolans lärare. Hon påtalar att många lärare inte väljer att ta del av forskningen och 

menar att "Det räcker inte att sprida forskningsresultat till lärarna. Det har också visat sig att om 

man tar till sig forskningsresultat så gör man det mest för att legitimera det man redan gör"7. 

Därför skulle ur den aspekten ett ökat samarbete mellan kulturskolorna och forskare vara 

nyttigt samt att forskare om diskuterade direkt med lärarna ute på skolorna8. Läraren ställs inför 

många val och tillvägagångssätt i undervisningen och didaktisk problematik hänvisas ofta till 

lärarens professionalism och goda omdöme9. Ett ökat samarbete mellan lärare och forskare 

skulle vara ett värdefullt stöd för den yrkesverksamme läraren att förändra eller bredda den 

egna undervisningen menar Robertson.  

Robertson bedriver forskning kring pedagogik och markerar åtta punkter över egenskaper som 

gör en bra lärare. Bara en punkt av åtta tangerar till lärarens ämneskunskapskompetens, sju 

                                                      
5
 Lindström, L., Lindberg, V., Pettersson, A. (2011) Pedagogisk bedömning, att dokumentera, bedöma och utveckla 

kunskap, Stockholm: Stockholms universitets förlag 
6
 Claesdotter, A. (2010, september). Musiklärare talar inte om musiken, Fotnoten, september 29 

7
 Rudhe, E. (2010, november). Hon vill lära lärare att analysera sig själva, Lärarnas nyheter, november, s.14 

8
 Andersson, R. (2003, april). Från musikpedagog till musiktränare, Fotnoten, april 14. 

9
 Hanken & Johansen. (1998). Musikkundervisningens didaktikk, Oslo: Cappelen akademisk forl, sid 20 
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punkter av åtta visar att läraren antingen ska vara en god medlare i konflikter eller visa 

engagemang i det hon undervisar. Mycket av detta grundar sig i lärarens taktkänsla, timing och 

omdöme10.  

2.2 Bedömning i undervisningssammanhang 

2.2.1 Fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet 

De fyra F:en, fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet är alla centrala delar inom alla ämnen. 

För att få en verklighetsnära bild av kunskapsinnehållet i ett skolämne kan man studera det 

utifrån de fyra F:en. Alla F:en är sammanlänkade till en enhet11. De fyra F:en förklarar 

tillsammans begreppet förmåga. Syftet varför texten belyses i detta arbete är att visa på 

komplexiteten inom skolämnet. Att genomföra ett bra resultat krävs både praktiska och 

teoretiska färdigheter även en förmåga att reflektera och förstå den egna kunskapsprocessen. 

Slutligen också att känna förtrogenhet i det man gör ”Förtrogenhet utvecklas genom 

associationer och minnen av tidigare upplevda situationer och är starkt 

sammanhangsberoende”12. 

2.2.2 Nedslag i litteratur om bedömning i skolan 

Kunskapsdebatten i skolan har under de senaste åren varit intensiv i samband med införandet 

av den nya läroplanen. Internationella undersökningar pekar på att den svenska skolan börjar 

hamna på efterkälken13, även om rapporterna från Skolverket pekar på stora regionala 

skillnader14. De internationella mätningarna av studieresultaten grundar sig utifrån resultaten 

från de nationella proven. Men hur är bedömningen utformad och garanterar den en likvärdig 

bedömning oavsett skola?  

De nationella proven ska garantera en likvärdig bedömning men Skolinspektionen ser brister. 

Skolinspektionen menar att uppsatsskrivandet borde tas bort helt därför att momentet efter 

                                                      
10

 Robertson, C. (2009, april). Läraren är bästa läromedlet, Lärarnas nyheter, april, sid. 27-31 
11

 Widqvist, S. (2012) En tankebok för yrkeslärarstudenten, Nyköping: Förlaget Trädet. Sid. 16-19, 95 
12

 http://www.musiklararportalen.se/wp-content/uploads/2012/09/VadArEnFormaga.pdf 
13

 Jällhage, L. (2010, 12 juni). Svenska skolan på efterkälken, DN. Hämtad 2012-09-11, från 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-skolan-pa-efterkalken/ 
14

 Ekström, A. & Härd, S. (2012, 4 maj). Skillnaderna växer mellan olika skolor, SvD. Hämtad 2012-09-12, från 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skillnaderna-vaxer-mellan-olika-skolor_7171263.svd 
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granskning inte bedöms likvärdigt. Skolinspektionen menar att ramarna för hur bedömningen av 

uppsatsskrivandet är utformad idag inte räcker som grund för att garantera en likvärdig 

bedömning. Men uppsatsskrivandet är enligt Utbildningsdepartementet alltför central och 

integrerad i läroplanens kunskapsmål för att enkelt tas bort. Utbildningsdepartementet söker 

hellre nya vägar för en mera jämlik bedömning framför att helt utesluta textdelarna från de 

nationella proven15.    

”Kunskapsnivån sjunker i den svenska skolan visar flera mätningar”16 men är all kunskap 

mätbar? Skolinspektionens uppmaning gentemot Utbildningsdepartementet att utesluta 

uppsatsskrivandet pekar på att frågan om bedömning inte är helt entydig. Vad som dock är 

entydigt är att olika kunskapsuttryck kräver olika bedömningsmetoder. För att betygssättningen 

ska vara likvärdig krävs tydliga målformuleringar och rikligt med tid till läraren. Skolverket håller 

bedömning och feedback som en mycket viktigt del i en elevs inlärningsprocess. Men att 

bedöma en elevs arbetsinsats är tidskrävande och många lärare hinner inte med17.  

Dessutom pekar flera rapporter på att elever på friskolor snittar högre betyg på de nationella 

proven jämfört med elever på kommunala skolor. De avgörande aspekterna kring att genomföra 

en likvärdig bedömning är alltså inte enbart kopplat till hur målformuleringarna är tolkade och 

tidsutrymmet för lärarna utan även utifall det finns så kallade dolda syften18. Skolans syfte är 

naturligtvis att ge noggranna bedömningar efter de riktlinjer som finns. Men skolans dolda syfte 

kan samtidigt vara att göra sig attraktiv i en eventuell konkurrenssituation med andra skolor i 

kommunen. Skolverket spekulerar kring utifall konkurrensen gör att skolor pressar upp betygen 

för att kunna visa upp ett högt snittbetyg som ett mått på kvalitet19. En annan anledning kan 

vara att andelen nystartade friskolor har ökat dramatiskt och att dessa ofta anställer 

                                                      
15

 Runblom, K. (producent). (2012-31 augusti). Nationella prov ändras inte trots kritik. Hämtat från 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5252506 
16

 Dinamarca, R. (författare), & Hedberg, K. (2012). Tidigare kunskapstest hjälper inte svaga elever [debatt 03/20]. 

Sverige: Rossana Dinamarca, Sveriges television. 
17

 http://www.skoljobb.se/skolnyheter/l%C3%A4rare/larare-hinner-inte-med-det-nya-betygssystemet-2012-03-29-

112809.htm 
18

 Johanson, L. (2005). Ensemble ledning, Lund: Studentlitteratur AB, sid. 23-24  
19

 Hinnerich T., & Vlachos, J. (2012 8 september). Friskolor sätter högre betyg på nationella proven, DN. Hämtad 

2012-10-11, från http://www.dn.se/debatt/friskolorna-satter-hogre-betyg-pa-nationella-proven/ 
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nyexaminerade lärare som inte ännu har hittat rutin i sina bedömningar20. Varför 

bedömningarna skiljer sig mellan friskolorna och de kommunala är alltså ännu inte helt klarlagt.  

Skolinspektionen har valt att studera omständigheterna kring de avvikande bedömningarna som 

ett resultat av konkurrensen mellan skolorna och lärarnas erfarenhet. Den nya skolreformen ska 

åtgärda detta genom att låta kunskap och bedömning vara en obligatorisk del i den nya 

lärarutbildningen. Skolan hoppas med reformen göra bedömningarna mera likvärdiga21. 

2.2.3 Nedslag i Skolinspektionens granskning av bedömning i musikämnen 

Skolinspektionen granskar förutsättningarna för musiklärare runt om i landet för att genomföra 

en likvärdig bedömning och finner fyra brister. Den första bristen som nämns handlar om att 

tala om musiken. När bedömning sker i grupp har lärare svårt att prata om det ljudande 

resultatet. Diskussionerna kommer snarare att handla om elevernas engagemang, 

initiativtagande och det sociala samspelet. Att utveckla ett kollegialt fackspråk kring bedömning 

är viktigt ur den aspekten att en lärare får chans att sätta sig in exakt hur en kollega valt att 

bedöma. Bedömningen tenderar utan användandet av fackspråk bli en privat företeelse när den 

borde vara öppen för granskning. Musiklärare har ett fackspråk men använder det sällan när 

bedömningen sker i samråd med kollegor. 

Den andra bristen berör den bristande organisationen mellan skolor. Kommunikationen mellan 

skolorna i kommunen är begränsad kring genomförandet av en likvärdig musikundervisning. 

Olika skolor disponerar olika mycket tid och resurser vilket leder till en musikundervisning med 

varierad kvalitet. Elever som sedan bedöms på gymnasiet har olika chanser att få ett högt betyg 

beroende på vilken skola de gått. Skolinspektionen ser också att rektorerna måste vara mera 

delaktiga i granskningen av musikundervisningen på skolorna. Rektorerna måste vara med och 

garantera att musikundervisningen har rätt förutsättningar för att kunna vara likvärdig. 

Skolinspektionen ser även stora skillnader i kvalitet. Ramfaktorerna för lärarna inom skolorna är 

alltför stora enligt skolinspektionen. Det handlar om lokaler och tillgången på instrument. Sen är 

                                                      
20

 Sjöholm, G. (2012, 2 juni). Friskolor sätter höga betyg. DN. Hämtad 2012-10-17, från 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/friskolor-satter-hoga-betyg/ 
21

 Rudhe, E. (2011, oktober). Meningen är inte att någon får sparken, Lärarnas tidning. Tillgänglig: 
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/10/05/meningen-ar-inte-nagon-far-sparken 
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själva undervisningen alltför skiftande i kvalitet. I alltför många skolor saknar läraren 

ämnesutbildning. Vissa skolor brister i både rekryteringen av behöriga lärare och tillgången till 

bra undervisnings salar22. 

2.2.4 Bedömning som professionens kärna 

Det är vid bedömning som grundläggande värderingar kring kunskap och undervisningen 

synliggörs. Lärarens egna värderingar ligger till grund för bedömningen utifrån det hon ser, 

därför är det nödvändigt att inkludera eleven i detta arbete. En metod kan vara att föra en 

dialog med eleven utifrån det hon presterat och gemensamt jämföra resultatet med 

kunskapsmålen för kursen. Detta för att öka elevens förståelse kring vad hon presterat och vad 

hon kan uppnå. Läraren inom ett estetiskt ämne har sedan tidigare en vana att bedöma den 

egna konstnärliga processen, skillnaden är bara att som lärare sätta det i ett pedagogiskt 

sammanhang23.  

Bengt Olsson, professor i musikpedagogik menar att musiklärare på kommunala musikskolan 

som inte sätter betyg på sina elever heller inte gärna vill utfärda några bedömningar. Ett av 

argumenten musiklärare gärna lyfter fram är att det inte finns några enkla och bra metoder. 

Man menar också att detta kan leda till orättvisa och kan hämma svaga elever att vilja fortsätta 

spela. En metod kan vara att lära elever bedöma sig själva, exempelvis genom att spela in ett 

framförande och gemensamt lyssna igenom uppspelet, spara inspelningen och lyssna 

tillsammans nästa termin för att peka på framsteg. Att integrera eleven i den formativa 

bedömningen kan stärka elevens kunskapsprocess. Att leta nya metoder för bedömning är 

viktigt utifrån uppdraget att läraren bedömer olika kunskaper. Olika kunskaper kräver olika 

bedömningsmetoder. Detta är viktigt ur ett likvärdighetsperspektiv, alla elever bör få visa vad 

just de är bra på. Ett annat skäl kan vara att vissa bedömningsmetoder inte fungerar på alla 

elever24. 

                                                      
22

 Skolinspektionen. (2012) Kvalitetsgransknig – resultat, Stockholm: Skolinspektionen. Tillgänglig: 
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-
kvalitetsgranskningar/Musik/Resultat/#rubrik4 
23

 Nordenlöw, M. (2010, februari). Bedömning är professionens kärna, Lärarnas nyheter, juli, sid. 27-28 
24

 Ibid 
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2.2.5 Kollegialt samarbete kring bedömningsfrågan 

Skolverket föreslår, att när bedömningen är svår, att tillkalla kollegor för hjälp till att 

understödja bedömningen. Men för att göra bedömningen likvärdig krävs ett mera specifikt 

språkbruk annars riskerar grunden till bedömningen att bli alltför godtycklig. Ett mera specifikt 

språkbruk, där facktermer används såväl som musikaliska och ämnesdidaktiska preciserar 

bedömningen och på så sätt byggs en gemensam plattform upp, där kollegor har en chans att 

förstå hur läraren bedömt utan att behöva göra svåra tolkningar. I styrdokumenten som finns 

nämns knappt hur det klingande resultatet ska låta för ett visst betyg. Däremot finns det på 

Skolverkets hemsida bedömningsstöd med inspelade exempel och kommentarer från lärare25. 

 

2.2.6 Förslag på bedömningsmetoder  

Intressant ur perspektivet av min analys av skolverkets bedömningsstöd i relation till 

kunskapsinnehållet i läroplanen för musik att studera vilka bedömningsmetoder som 

framkommer i musikundervisningen. Följande avsnitt går igenom några av dessa metoder. 

Avprickningsschema som metod 

Idag förväntas läraren skriva omdömen till samtliga elever efter varje terminsslut. Tobias 

Engdahl, musiklärare på Sandsbroskolan i Växjö resonerar kring fördelen och problematiken 

kring skriftliga omdömen. Engdahl menar att fördelen med skriftliga omdömen är att dessa 

belyser elevens svårigheter och kvalitéer i ämnet bättre än ett betyg. Utvecklingspotentialen för 

eleven blir därför bättre om denne snabbt får veta vad den behöver jobba på. Nackdelen är att 

eleverna i grundskolan endast har musik en gång i veckan. Svårigheten att sätta likvärdiga 

bedömningar är därför påtagliga. Bedömningsunderlaget är helt enkelt för dåligt med endast en 

träff per klass i veckan. Därför har Sandsbroskolan i Växjö arbetat fram ett avprickningsschema 

när det gäller bedömning av elever med en rad punkter som läraren bockar för. Schemat ger en 

snabb överblick över hur eleven klarat av de olika momenten, möjlighet för en kort kommentar 

finns även vid varje punkt. Avprickningsschemat är en stor hjälp för läraren att genomföra alla 

                                                      
25

 Claesdotter, A. (2010, september). Musiklärare talar inte om musiken, Fotnoten, september 29 
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omdömen efter varje termin. Men risken med ett avprickningsschema är dock att 

undervisningen riskerar utesluta annan viktig ämneskunskap26. 

Kamera som metod 

I den nya läroplanen lrp11 är betygsbedömning mera central än tidigare. Läraren ska bedöma 

kunskap oftare än tidigare. Många klasslärare ser detta som ett problem att hinna bedöma alla 

elever. På musikskolan i Hudiksvall har Marie Forsberg försökt tackla problemet med att 

bedöma alla sina 250 elever på ett likvärdigt sätt. Forsberg började med ett avprickningsschema 

men hon tyckte detta var problematiskt, då tiden hon la ned på att tyda anteckningarna efter 

lektionstid överträffade nyttan. Nu har hon infört kameran i klassrummet som en metod att 

förenkla bedömningsarbetet och mera exakt kunna gå tillbaks efterhand och studera ett visst 

moment. Forsberg menar, att detta har hjälpt henne att dels se alla elever och även kunna följa 

utvecklingen bättre och hon har kunnat ge en mera specifik feedback till eleven27.  

Exemplet ovan hjälper läraren följa upp elevens utveckling och underlättar både den formativa 

som den summativa bedömningen. Samtidigt visar forskning på att tidsaspekten är ett problem 

för lärare när de ska ge likvärdiga bedömningar. Forskning visar att lärare inte hinner tillgodose 

alla elever detta. Eleverna ges istället ett stort egenansvar att själv hitta vägar att nå sina mål28. 

Rockbandsupplägget som bedömningsunderlag 

Precis kring detta resonerar doktorand Åsa Bergman kring rockbandsupplägget som är vanligt 

förekommande under musiklektionerna i grundskolan. Bergman menar att upplägget ökar 

kunskapssegregationen i musiklektionerna och att detta på längre sikt leder till att vissa elever 

uteblir från musikundervisningen. Detta är ett stort problem och stora skillnader finns mellan 

pojkar och flickor. Bergman hävdar att rockbandsupplägget passar pojkar bättre och att pojkar 

gynnas gentemot flickorna som kanske har svårare att identifiera sig som rockmusiker. Detta är 

en genusfråga menar Bergman, eftersom pojkar och flickors musiklyssnande skiljer sig något 

                                                      
26

 Engdahl, T. (2011 maj) Funderingar om skriftligt omdöme i musik, Grundskoletidningen, sid. 22-23 
27

 Henriksson, D. (2012 februari). Med ett extra öga i bedömningen, Fotnoten. Tillgänglig: 

http://www.lararnasnyheter.se/fotnoten/2012/02/18/extra-ga-bed-mningen 
28

 Rudhe, E (2012, oktober) Svårt följa upp mål i individuella utvecklingsplaner, Lärarnas tidning. Tillgänglig: 

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/10/03/svart-folja-upp-mal-individuella-utvecklingsplaner 
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men att det är pojkars musikval som oftast spelas under musiklektionerna. Bergman pekar 

dessutom på kunskapsklyftorna som finns redan vid start då vissa redan tillskansat sig 

musikkunskaper via kulturskolan eller från annat håll. Bergman menar, att dessa elever gynnas 

orimligt mycket av de nuvarande lektionsuppläggen som vanligtvis förekommer inom 

grundskolan29.  

I läroplanen står ”att använda sig av musik som personligt uttrycksmedel – individuellt och 

tillsammans med andra”. Bergman ifrågasätter rockbandsupplägget hur till vida det säkerställer 

läroplanens intentioner att tillgodose alla elevers rätt till att använda musiken som ett 

personligt uttrycksmedel. Att fokusera på få moment ger ett smalt underlag för den summativa 

bedömningen. Läraren förbiser därmed andra kvalitéer hos eleven och reproduceringen av den 

egna undervisningen är ett faktum. Skolverket varnar läraren för risken att lägga alltför mycket 

fokus på det som är lättbedömt ”att göra det väsentligaste bedömbart och inte det enkelt 

mätbara till det väsentligaste”. Bergman vill bredda momenten i klassundervingen på 

grundskolan för att bättre tillgodose elevers olika förväntningar och önskemål vad gäller att 

uttrycka sig musikaliskt30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
29

 Selin, E. (2011, maj) Vinna eller försvinna på musiklektionen, Handledarskap, maj, sid. 4-6 
30

 Ibid 
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3 Olika kunskapsformer och kunskapssyner 

Vad menas med praktiskt respektive teoretiskt vetande? Vad innebär musikalisk kunskap? 

Följande kapitel behandlar vad som utmärker de olika kunskapsformerna. Följande kapitel 

behandlar ämnet vad som utmärker de olika kunskapsformerna och hur de kan vara 

kategoriserade.  

3.1 Synen på kunskap 

3.1.1 Tredelad kunskapssyn 

Inom den Konstnärliga respektive vetenskapliga kunskapstraditionen definieras begreppet 

vetande olika. Inom konsten gestaltas verkligheten medan vetenskapen beskriver den. 

Vetenskapen strävar efter ett högt sanningsberättigande medan konsten strävar efter ett rikt 

spektrum av tolkningar utan sanningsberättigande. Den tredelade kunskapssynen beskriver 

intellektuell förståelse, praktiskt kunnande och moral som är kategoriserade i episteme, techne 

och fronesis31. Denna text motiveras med att göra läsaren medveten om de olika 

kunskapsperspektiven i skolan. När läsaren fått en metod i att kategorisera kunskap presenteras 

längre fram i uppsatsen musikämnets kunskapsperspektiv enligt Skolverkets sätt att se på saken. 

3.1.2 Episteme - vetenskaplig teoretisk kunskap 

Episteme är begreppet som beskriver kunskap som ett resultat av ett logiskt resonemang. För 

att kunskap ska betraktas som trovärdig bör den understödjas av noggranna tester och logiska 

slutsatser. Det måste finnas belägg bakom varje påstående och en tydlig gräns mellan kunskap 

och tolkning. Att reproducera kunskap där utrymme för tolkning är minimalt kännetecknar 

episteme. Detta förhållningssätt beskriver kunskap som något upprepningsbart. Att teoretiskt 

förstå något är episteme. Inom musikpedagogiken kan man sammanfatta episteme som 

kunskapen om musik, att både förstå musiken teoretiskt och stilistiskt32.  

3.1.3 Techne - praktisk kunskap 

Techne är begreppet som beskriver det praktiska arbetet. Techne är kunskap genom handling. 

                                                      
31

 Kronberg, S. (2004). Konsthantverkarens kunskapsbegrepp. Gustavsson, B. (Red) Kunskap i det praktiska (s. 95-
102). Lund: Studentlitteratur AB 
32

 Ibid, sid 95-96 
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Denna kunskapsform är direkt kopplad till praktiska övningar. Utformningen av undervisningen 

är ofta utformad som en process från lärling till mästare. Techne bygger ofta på nån form av 

hantverkskunnande. Inom alla hantverk finns en hantverkstradition och denna fungerar som en 

mall för utövandet. Inom techne finns till skillnad från episteme utrymme för personlig tolkning. 

Hantverket utgår från traditionen men formas och tolkas av utövaren. Inom musikpedagogiken 

kan man sammanfatta techne som kunskapen i utförandet av musik33.   

3.1.4 Fronesis - Praktisk klokhet 

Fronesis bygger på värdeyttringar såsom etik och moral. Fronesis är kunskapen bakom ett gott 

omdöme. Fronesis är till skillnad från episteme och techne frikopplat från återupprepning och 

traditioner. Begreppet beskriver förmågan att gripa omständigheterna i deras oändliga 

variation, att hantera och förstå sin verklighet34 samt att betrakta omvärlden utan gamla 

föreställningar. Fronesis är kunskapen att använda vetandet förnuftigt35.  

Musikalisk fronesis 

Allt lärande och utförande inom musik som inte kan kategoriseras inom episteme och techne 

kan räknas till fronesis. Musikalisk fronesi är fri från förbindelsen med det traditionella 

hantverket. Fronesin verkar när musiken blir personligt framförd, kommunicerar med lyssnaren, 

sätts i ett sammanhang, får liv och mening. En exakt spelad notbild låter kantigt. En musiker 

måste tillskansa sig ett uttryck och ge liv åt partituret. Genom att gå ifrån det förutbestämda 

och kasta sig ut i det okända övas den musikaliska fronesin upp. Att släppa spärrar och börja 

spela intuitivt är ett exempel på musikalisk fronesi36. 

3.2 Konstnärlig, vetenskaplig och musikalisk kunskap samt estetik 

I följande avsnitt redogörs över hur estetik som begrepp kan definieras. Utifrån begreppets 

innebörd redogörs för vad konstnärlig kunskap kan innebära. Avsnittet innehåller även en kort 
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genomgång över vad som utmärker vetenskaplig respektive konstnärlig kunskap. Vad skiljer 

dessa kunskapstraditioner åt, är dessa polariserade eller tangerar de vid någon punkt? 

3.2.1 Episteme, techne, fronesis ur ett konstnärligt kunskapsperspektiv 

Mimesis är ett begrepp som betyder imitation och är centralt inom kunskapsfilosofin. 

Konstnären imiterar verkligheten, gestaltar och tolkar vår omgivning. Det konstnärliga uttrycket 

gör inget anspråk på att förklara verkligheten, konsten gestaltar den. Konstnären kan med 

gestaltningen belysa händelser omkring oss tydligare genom att utesluta allt oväsentligt. 

Konsten ger öppna svar och det finns inget facit. Det konstnärliga uttrycket strävar att få 

betraktaren att se det självklara med nya ögon. Mimesis förespråkar ett vidgat perspektiv på 

kunskap och människan genom att ifrågasätta givna värdegrunder och vidga perspektivet på vår 

omgivning37. Det konstnärliga arbetssättet är identiskt med en hantverkare men syftet 

påminner om fronesis och planeringen för genomförande om episteme38.  

Genom detta resonemang förenar sig det konstnärliga kunnandet till de tre övriga 

kunskapsbegreppen. Det som skiljer konstnären från hantverkarens arbete är att hantverkaren 

inte behöver ta ställning eller granska varken den egna värdegrunden eller sin omgivning i sin 

skaparprocess. Episteme stannar vid återgivning av det upprepningsbara medan mimesis 

använder det upprepningsbara som medel för gestaltning och tolkning39. Dock bör poängteras 

att all avbildning inte är konst, mycket av konsten tenderar vara avbildningar även om det är en 

mycket generaliserad bild40. 

3.2.2 Den estetiska dimensionen i pedagogiken 

Jag redogör här för hur estetik som begrepp vuxit fram till den betydelse och innebörd det har 

idag. Begreppet används ofta i läroplanen och att en förståelse av begreppet därför är 

nödvändig.  
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Thavenius reder ut begreppet och kommer fram till att estetiken har 5 olika definitioner41. Den 

första definitionen handlar om den sensoriska upplevelsen som är helt frikopplad från 

intellektet. Den andra definitionen anses vara att det sköna i konsten har ett egenvärde i sig och 

inte behöver analyseras eftersom det i grunden handlar om en subjektiv upplevelse. Den tredje 

betydelsen knyter populärkulturen till begreppet estetik och betraktas som helt frikopplad från 

de andra punkterna. Den fjärde definitionen beskriver estetikens förmåga att fungera som en 

identifikation för betraktaren. Många människor bygger sin identitet kring en viss kultur och 

estetik, det kan handla om ett kulturarv som möjliggör ett visst sätt att leva eller någon 

subkultur. Den femte definitionen av begreppet estetik beskriver hur estetiken tar sig uttryck i 

samhället och hur den interagerar med omgivningen42.  

Begreppet används relativt frekvent i skolans styrdokument43 och ett förtydligande krävs för att 

förstå den egentliga innebörden i Skolverkets sätt att förstå musikämnets kunskapsinnehåll. Jag 

kommer i mitt fortsatta arbete utgå från dessa fem definitioner. 

3.2.3 Den estetiska dimensionen i vetenskapen  

Molander anser att gränsdragningen mellan konst och vetenskap inte är helt självklar. Både 

konst och vetenskap har ett ömsesidigt samband. Den vetenskapliga kunskapen har vissa 

estetiska kvalitéer beroende på hur den sammanställs och presenteras. Den estetiska 

kunskapen har vissa vetenskapliga dimensioner ifråga om teori och metod. Med konsten anser 

Molander att verkligheten presenteras som inom vetenskapen fast i en annan tappning. 

Skillnaden är att vetenskapen presenterar teorier om verkligheten medan konst skapar 

tolkningar av den44. Inom konsten gestaltas verkligheten utifrån konstnärens egna intentioner. 

Resultatet är sedan öppet för tolkning. Entydighet i konst finns inte för betydelsen sträcker sig 

utom detta. Konsten gestaltar verkligheten och är därför fri från ett sanningsberättigande45.  
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Inom vetenskapen sägs det och inom konsten visas det. Gestaltning har en förmåga att skapa 

resonanser och få det outsagda sagt. Konsten lockar till sökandet efter metaforer och ett 

underliggande budskap. Detta är grunden för att något ska kallas konst. Dålig konst beskrivs 

som ”it speaks by telling and consequently says nothing”46. Utan möjligheten till tolkning är 

konsten alltså ointressant. Detta är intressant i tolkningen av Skolverkets styrdokument att 

vetenskaplig och estetisk kunskap inte helt kan frikopplas. Kunskapsperspektivet i ett estetiskt 

skolämne innehåller alltid ett mått av episteme.    

3.3 Synen på musikalitet i klassrummet 

Sången var i den äldre skolan en viktig indikation för att avgöra ifall en elev var musikaliskt 

begåvad eller inte. Under 1900-talets andra hälft började kunskapsfilosofer starkt ifrågasätta 

tidigare ståndpunkter kring begreppet musikalitet. Det råder en stark föreställning i den 

västerländska kulturen att det finns en tydlig gränsdragning mellan att vara begåvad eller inte. 

Detta är tankegångar som ärvts från 1800-talet då begåvning och musikalitet blev allmängiltiga 

begrepp. Dirigenten Bruno Walter breddar begreppet musikalitet till att innefatta både inre och 

yttre musikalitet. Walter menar att de musikaliska kvalitéer som innefattar det 

hantverksmässiga kunnandet går under yttre musikalitet och själva upplevelsen och förståelsen 

för det estetiska uttrycket är den inre musikaliteten47. 

Det finns tre perspektiv på musikalitet som alla haft inflytande inom det estetiska lärandet i 

skolan fram till idag. Det första perspektivet ser musikalitet som något absolut och mätbart. 

Musikaliteten går alltså med detta perspektiv att mäta likt IQ-tester för att utröna vilka som är 

mest lämpliga och mottagliga för undervisning. Denna syn på musikalitet dominerades inom 

skolväsendet främst under 1900-talets början fram till dess mitt. Genom ett absolut perspektiv 

på musikalitet menar man att om en elev inte lyckas trots goda omständigheter att förvärva sig 

de färdigheter som undervisningen syftar till, går det inte att utesluta arvet som en bidragande 

faktor. Denna tankeyttring var föga förvånande vida spridd bland musiklärare under 

behaviorismens dagar. Kritiken mot det absoluta förhållningssättet var att tankesättet slår ut 
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elever mot bakgrund av falska antaganden. Under 1950-talet och framåt växte således en mera 

relativistisk syn och uppfattning kring vad musikalisk kompetens innebär. Den andra 

definitionen betonar lärarens förmåga att anpassa undervisningen som en avgörande faktor. 

Miljön uppmärksammades allt mera och lärarens roll från att sålla bort omusikaliska blev istället 

att skapa bästa tänkbara miljö för ett musikaliskt lärande. Denna syn på musikalitet gav tro till 

att alla elever kan lyckas bara undervisningen är den rätta48. Vissa studier presenterade hur 

expertprestationer uppnås och att dessa har en gemensam nämnare, nämligen att utövaren 

minst övat omkring 10 000 timmar innan en viss given ålder49. Alla kan nu bli expertutövare, 

talangen betraktas i det närmaste som överskattad eller rentav en fiktiv föreställning. Allt 

handlar snarare om övningstiden och övningens kvalitet. Detta är en relativistisk syn på 

musikalitet och den innebär också att inget musikaliskt uttryck står högre än något annat 

oavsett genre. Detta förhållningssätt strider mot den absoluta synen på musikalitet50.  

Det relativistiska perspektivet spred sig bland musiklärare samtidigt som progressivisterna blivit 

allt mer accepterade i skolväsendet. Den tredje definitionen beskriver när musiken sätts i 

relation till den som lyssnar. Alltså hur lyssnaren upplever framförandet. Vi alla kan minnas ett 

framförande man sett som gjort extra intryck. Vad gjorde musikern som var så speciellt? Här 

tycks begreppet tangera till en fronesisk ingångspunkt där musikern tycks handla efter ren 

intuition och att det var detta som gjorde framförandet så minnesvärt. Det tycks med detta 

perspektiv inte vara tillräckligt med fina tekniska prestationer. Det ska till något extra som är 

svårt att sätta fingret på. Musikens viktigaste funktion med detta synsätt är kommunikationen 

mellan framföraren och lyssnaren. Detta beskrivs som ett relationellt perspektiv. Läraren måste 

ta hänsyn till dels elevens kulturella bakgrund och personlighet för att göra en kvalitativ 

bedömning. Konsekvensen för utformning av undervisningen ur ett relationellt perspektiv skulle 

kunna vara att förankra musikundervisningen mera i vad eleven lyssnar på utanför skolan. Men 
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läraren kan också vända på det och utmana elever med musik som denne normalt inte 

konsumerar. Detta tredje synsätt är en fortsättning på det relativistiska förhållningssättet51.  

Detta kapitel har presenterat en bild av vad konstnärlig kunskap kan innebära. Dessa texter 

kommer ha en stor betydelse i det fortsatta arbetet att tolka Skolverkets dokument av 

bedömningsstöd samt ämnesplanen för instrument eller sångkursen. Kapitlet har presenterat 

fem punkter på den estetiska dimensionen i pedagogiken, alltså vad värdet kan vara med estetik 

i pedagogiska sammanhang. Först nämns den sensoriska upplevelsen, sedan att estetiken 

allmänt tilltalar och lockar till intresse samt att den kan vara kopplad till populärkulturen och 

fungera som identifikation och ett medel för att interagera med omgivningen. Kapitlet 

presenterar ett tredelat kunskapsperspektiv som ligger till grund för min tolkning av skolverkets 

ämnesplan och kunskapsmål för ämnet musik samt instrument- eller sångkursen. Alla texter i 

detta kapitel är högst relevanta både för förståelsen men framförallt för analysen av Skolverkets 

dokument. Kapitlet har redogjort tre perspektiv på musikalitet som ska öka förståelsen av vilket 

ämne musikämnet är i stora drag.  

För att göra en bra tolkning av Skolverkets dokument och vilka kunskapsformer som kan 

synliggöras i Skolverkets kursplan för ämnet musik samt studera Skolverkets offentliga 

dokument kring bedömning och innehåll av musikämnet räcker det inte att endast läsa dem och 

göra en tolkning. En uppfattning kring hur olika kunskaper kan kategoriseras, vad konstnärlig 

kunskap kan innebära samt presentera olika perspektiv på musikalitet är till stor hjälp för mitt 

fortsatta arbete. 
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4 Metodologi och metod 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

Text och innehållsanalys som vetenskaplig metod har en viktig bakgrund i hermeneutiken som 

innebär tolkning och förståelse på ett djupare plan. Metoden baseras på närläsning av artiklar 

och dokument för att skapa sig en djupare förståelse både innehållsmässigt och ur ett vidare 

tankemässigt perspektiv. Metoden skiljer sig från normalläsning som den gemene personen 

använder sig av varje dag. Genom textanalysen tränger läsaren djupare in i texten för att 

förtydliga innehållets huvudtankar genom att stryka under och anteckna viktiga ord52.   

I den kritiska närläsningen ingår också att man ställer frågor om själva texten och dess innehåll. 

Man frågar sig t ex vem som skrivit den och i vilket tänkbart syfte det skett. Andra frågor som ingår 

i den kritiska läsningen: Vad har tagits med, vad har uteslutits, vad betonas och vad tonas ned53. 

Metoden används även till sammankoppling eller jämförelse av texter. ”Tar man med flera 

texter i undersökningen öppnas möjligheter till jämförelse mellan dem. Resultatet blir en 

komparativ undersökning”54. Även den rådande samhällsdebatten och samhällssituationen kan 

vara av intresse i en textanalys för att bättre förstå bakgrund och uppkomst till textinnehållet. I 

en sådan analys är det möjligt att ana att ”något uttrycks indirekt” något som kanske avslöjar 

författarens speciella perspektiv?”55. 

4.2 Val av metod 

Motiven bakom valet av metod har varit att genom textanalys av Skolverkets offentliga 

dokument ta reda på vilka kunskapsformer som kan synliggöras i Skolverkets kursplan för ämnet 

musik samt studera Skolverkets offentliga dokument kring bedömning och innehåll i 

musikämnet. 
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4.3 Urval av dokument 

Urvalet består av Skolverkets dokument, Kunskapsbedömning i skolan – praxis begrepp, 

problem och möjligheter56. Med utgångspunkt av bakgrundslitteraturen går att konstatera att 

det konstnärliga arbetssättet har många likheter med det hantverksmässiga, därför innefattar 

även textanalysen av dokumentet bedömning i yrkesämnen – dilemman och möjligheter57 samt 

ämnesplanen för sång- och instrumentalspel58. Även en analys av musikämnet vad gäller syftet 

samt kunskapsmålen i relation till Skolverkets stöd för bedömning. 

4.4 Bearbetning och analys 

Utifrån mina fördjupade insikter i hur konstnärlig kunskap kan definieras har jag genom 

textanalys studerat Skolverkets offentliga dokument kring kunskap och bedömning. Jag har i min 

granskning tagit hänsyn till vad som har tagits med och vad som har uteslutits i texten, vad som 

har betonats samt vad som har tonats ned59. Ordval och begrepp har studerats liksom texten 

som helhet. Bakgrundskapitlet är utformat till att allmänt handla om musikalisk kunskap och 

bedömning, kapitlet presenterar uppfattningar kring musikalisk kunskap och 

kunskapskategorisering som är till hjälp för analysen. I analysen av dokumenten i 

resultatkapitlet framkommer svaren på frågorna i min undersökning.  

4.5 Giltighet och tillförgiltighet 

Att göra en textanalys kan vara problematiskt då det ofta finns en stor portion av subjektivitet i 

det som tolkas. Ett arbete med hög reliabilitet ger också hög tillförlitlighet och den bestäms av 

hur exakta mätmetoder som undersökningen utgått ifrån. Metoderna kan handla om enkäter, 

intervjuer, observationer eller, som i detta arbete, en textanalys. Tillförlitligheten i en textanalys 
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kan avgöras i hur väl avvägt det valda textmaterialet är i förhållande till det man vill under-

söka60.   

I detta arbete har jag själv granskat det som står i mina valda dokument. Ingen källkritisk 

utgångspunkt har behövts ta i beaktning eftersom samtliga dokument är utfärdade av 

Skolverket och giltigheten bör därför anses som hög i relation till det som ska undersökas. 

Dokumenten som har analyserats är skrivna så att de ska vara entydiga eller att de ska ge tydliga 

indikationer. Detta begränsar utrymmet för tolkning eftersom dokumenten är skrivna så att de 

ska samordna och likställa skolan. Dokumenten ska göra skolan mera enhetlig så att 

ämnesplanen och bedömningsmetoderna ser ungefär lika ut i alla skolor oavsett vilken ort de 

befinner sig i. Analysen har alltså inte behövt ta hänsyn till författarliv, tidssituation, 

litterärsituation61 osv, utan enbart till vad som står.  
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5 Resultatkapitel  

I följande kapitel presenteras resultatet av analysen kring de utvalda dokumenten om 

bedömning samt kursplanen för instrument- och sångkursen i ämnet musik på gymnasiet. Jag 

kopplar sedan ihop Skolverkets uppfattning om hur genomförandet av en god 

bedömningspraktik ska gå till med läroplanen i musik. Kapitlet tar även upp syftet med 

musikämnet enligt Skolverkets sätt att se på saken.  

5.1 Kunskapsmålen för instrumentalundervisningen i musikämnet 

5.1.1 Kunskapsmålen för instrumentalundervisningen i musikämnet 

Skolverket presenterar totalt 9 kunskapsmål som eleven förväntas uppnå i 

instrumentalundervisningen. Utifrån den textanalys som är gjord kan sägas att 

instrumentalkursen innefattar sammanlagt tre nivåer. Första nivån betonar betydelsen av att 

kunna spela melodier både efter noter och gehör samt kunskaper kring övningsstrategier och 

ansvar för sin egen konstnärliga utveckling62. Andra nivån betonar förutom de tidiga punkterna 

även förmågan att gestalta musik stilistiskt beroende på genre och att musicera inför publik.  

Tredje nivån betonar i större grad av hantverkskunnandet samt spel inför publik liksom i andra 

nivån men på en mer avancerad nivå. Instrumentalspelet ska betecknas som avancerat för att 

klara godkänt på denna nivå.  

 

Målformuleringarna är generellt satta för alla de 16 kurser som innefattar musikämnet och det 

finns totalt 6 stycken punkter. Den första punkten tar upp förståelsen att avläsa noter samt 

förmågan att spela efter gehör med ett konstnärligt och musikaliskt utryck. Andra punkten 

behandlar kunskaper om musik såsom kunna redogöra olika begrepp och kunna särskilja olika 

stildrag från olika tider och kulturer. Förmågan att improvisera är formulerad till en egen punkt. 

Även egenansvar betonas i målformuleringen som en viktig punkt, att ansvara för sin egen 

utveckling samt kunskaper kring instuderingen går under samma punkt. Vidare är kunskaper om 

                                                      
62

 Skolverket. (2011). Läroplan för musik på gymnasiet. Hämtad från http://www.skolverket.se/forskola-och-

skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-

amnesplaner/subject.htm?subjectCode=MUS&courseCode=MUSINS01S#anchor_MUSINS0S 



 29 

instrumentets konstruktion formulerad som en egen punkt samt förmågan att skapa och 

arrangera musik för olika ensembletyper. Nästa punkt tar upp ett relationellt perspektiv på 

musik, där samarbete och kommunikation med publik står i fokus. Nästa punkt handlar om 

kunskaper inom det tekniska området, att hantera och framställa musik digitalt. Sista punkten 

tar upp arbetsmiljöfrågor, hörselvård och ergonomi osv. Kursen instrument eller sång finns 

uppdelad i tre nivåer. Beskrivningen för första nivån Kursen instrument eller sång 1 ska 

innefatta momenten spela efter noter och gehör med konstnärligt eller musikalisk utryck, kunna 

redogöra olika musikaliska begrepp och kunna beskriva några musikaliska uttryck från olika 

genrer och tidsepoker.  

 

Den första kursen ska också ge kunskap i musikalisk instudering samt möjligheten för eleven att 

visa självständighet i den musikaliska utvecklingen. Eleven ska kunna hantera instrumentet på 

ett korrekt och varsamt sätt samt kunna redogöra för dess konstruktion samt kunskaper om 

arbetsmiljöfrågor i musiksalen och i andra musikaliska sammanhang. Efter min analys går det att 

konstatera att betoningen i instrument- eller sångkursen ligger i att kunna framföra musik efter 

noter med ett musikaliskt uttryck samt spela efter gehör och att visa på ett egenansvar för sin 

egen musikaliska utveckling. En särskild betoning ligger också i förståelsen för instrumentets 

konstruktion och hantering samt musicerande inför publik”63. För att uppnå godkänt i kursen 

ska eleven ha uppnått grundläggande kunskaper om innebörden i ovanstående punkter samt 

framföra ett stycke i slutet sammanhang med viss säkerhet. Kursen lägger alltså särskild 

betoning på att spela instrumentet med ett konstnärligt uttryck, avkoda en notbild, spela efter 

gehör, instudering, ansvar och kunskaper om instrumentets konstruktion64. 

5.1.2 Musikämnets övergripande syfte 

Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och 

känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som 
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har olika funktioner och som betyder olika saker för var och en av oss. Ämnet musik har sin 

grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap.
65  

 

Textavsnittet fastslår att den rådande synen på musiken är av relationell karaktär. Musikens 

syfte betonas i vad den åstadkommer i relation till sin omgivning. Textanalysen visar att 

Skolverket betonar ett relationellt perspektiv på musikämnet som helhet;  

 

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och förmåga 

att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla 

förmåga att kommunicera med medmusicerande och publik66. 

5.1.3 Musikämnets specifika syfte  

Musik är i första hand ett konstnärligt uttryck och ett musikaliskt hantverk enligt Skolverkets 

dokument kring musikens syfte i skolan. Målet med undervisningen ska vara att utveckla 

elevens förmåga att utöva ett musikaliskt uttryck, analysera och tolka musikupplevelser. Eleven 

ska lära sig att ansvara och reflektera över sin egen konstnärliga utveckling. Eleven ska arbeta 

med musiken ur flera perspektiv, dels som ett hantverkskunnande och som ett personligt 

uttryck. Läraren ska i undervisningen ta fasta på elevens motivation och stärka elevens 

självförtroende kring sitt musikutövande. Nyckelkvalifikationer som anses särskilt viktiga inom 

musikämnet är självständighet samt kommunikation67. 

 

5.2 Bedömning i skolan utifrån Skolverkets dokument 

Skolan har ett uttalat kunskapsuppdrag som vilar på en kunskapssyn som kommer till uttryck i 

skolans styrdokument. Enligt kunskapssynen finns det olika kunskapsformer (fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet) som förutsätter och samspelar med varandra. I undervisningen ska 

dessa kunskapsformer balanseras så att de bildar en helhet för eleverna.68  
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Vidare beskrivs i dokumentet vad bedömning i skolan är:  

Bedömningen av elevprestationer i skolan är också nära sammankopplade med undervisningen. 

När bedömning används på ett medvetet och systematiskt sätt, väl integrerad i undervisningen, 

ges eleven goda förutsättningar för lärande.69  

Enligt Skolverket är en varierad bedömning ett effektivt redskap för att lyfta elevens färdigheter 

till en högre nivå och bör användas på ett varierat sätt. Skolverket motiverar detta genom att 

presentera sin kunskapssyn där de ”fyra f:en” utgör en enhet. Varje enhet ställer krav på 

utformningen av bedömningen överensstämmer med vad läraren vill bedöma, därför är en 

varierad bedömning med många olika metoder en förutsättning för att stödja ett så allsidigt 

lärande som möjligt70.  

5.2.1 Formativ och summativ bedömning 

Formativ bedömning beskriver bedömningen som ett stöd för elevens fortsatta lärande. Det ger 

svar på hur eleven kan utvecklas framöver. Den processen stödjer lärandet och kan fungera som 

grund för att förbättra undervisningen. Summativ bedömning gör läraren när hon vill summera 

vad eleven lärt sig under en viss tid som exempelvis under betygsättningen. Summativ 

bedömning fungerar som en lägesrapport över vart eleven står kunskapsmässigt inför fortsatta 

studier. Viktigt att den summativa bedömningen bygger på ett så brett kunskaps spektra som 

möjligt. Det ska representera alla de kunskapsmål som står skrivet för kursen71.  

5.2.2 När kan bedömning ske?   

Skolverket presenterar fem punkter över när bedömning kan äga rum72. Bedöma för att 

kartlägga kunskaper, behandlar bedömning precis i starten av en ny kurs. Den bedömningen gör 

läraren för att kartlägga elevens utgångsläge, vad eleven kan och vad behöver eleven behöver 

lära sig. Den bedömningen ligger som grund för den långsiktiga planeringen fram till kursslutet. 

Sedan att bedöma för att värdera kunskaper. Enligt Skolverkets text är bedömningens syfte är 
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här att avgöra hur pass väl eleven tillgodoräknat sig kunskaper. Denna typ av bedömning kan 

genomföras med hjälp av prov eller mera spontant för att granska elevens kunskapsinhämtning. 

Bedöma för att återkoppla för lärande, det ses som viktigt att eleven får respons och uppföljning 

av sina prestationer, att bedöma elevens arbetsinsatser under kursens gång och använda som 

grund för att individanpassa undervisningen efter elevens specifika behov. Bedömningen för att 

kartlägga tidigare kunskaper antydde till att anpassa undervisningen efter elevens generella 

behov men detta är alltså mera ingående. Här är det alltså fråga om en formativ bedömning. 

Bedöma för att synliggöra praktiska kunskaper, att bedöma praktiska kunskaper som liknar en 

verklig situation. Bedömningen sker i samband med att eleven utför en handling. Detta för att 

eleven direkt ska få återkoppling och tips på vad den kan förbättra. I dokumentet kan 

synliggöras att denna typ av bedömning är mycket vanlig inom de estetiska utbildningarna och 

något som estetlärare praktiskt taget dagligen gör. Sedan bedöma för att utvärdera 

undervisning: Att bedöma elevernas slutresultat i kursen avslöjar inte bara hur väl eleven lyckats 

tillskansa sig kunskapen utan också hur pass väl läraren har utformat progressionen i kursen. I 

dessa situationer är det tydligt att dokumentet pekar på möjligheter till utvärdering och 

självrannsakan73. Analysen av detta är att dokumentet betonar nyttan med att det krävs en 

varierad bedömning och noggrann planeringen över vad man vill bedöma. Detta för att göra det 

möjligt att utforma bedömningstillfället så det passar med syftet. 

5.2.3 Informell och formel bedömning 

Skolverket kategoriserar bedömningen i antingen formel bedömning som exempelvis 

provskrivning eller informell bedömning där bedömningen sker mera spontant under arbetets 

gång och där läraren ställer frågor och iakttar. Den formella bedömningen kan efteråt användas 

som en formativ grund. Provresultatet bör användas till något konstruktivt och det ses som 

viktigt att bjuda in eleven att själv resonera kring vad som eventuellt behövs förbättras. Den 

informella bedömningen är i regel alltid formativ, den understödjer ett fortsatt lärande. Den 

formella bedömningen är i regel summativ.  

 

 

                                                      
73

 Ibid, sid. 7-9 



 33 

Det ses som viktigt att läraren innan bedömnings-tillfället förmedlar om det är en formel eller 

informell bedömningsituation. Oftast är det underförstått men inför exempelvis 

inlämningsuppgifter kan det vara bra74. 

5.2.4 Realistiska bedömningssituationer 

För att göra en likvärdig bedömning krävs att läraren ger realistiska arbetsuppgifter. Skolverket 

ger exempel på uppgifter som har låg validitet respektive hög. I dokumentet bedömning i 

yrkesämnen – dilemman och möjligheter framkommer det för en grupp hotell och resturang 

elever att det Inte är realistiskt att eleven läser exempelvis ett recept som läraren valt ut. Här är 

det tydligt att läraren bara bedöma förmågan till högläsning. Ganska realistiskt innebär att 

eleven har valt recept själv och läser upp det högt. Här kan läraren bedöma förmågan att välja 

passande recept, förmågan att värdera och läsa högt. I enlighet med dokumentet går det att 

utveckla uppgift än mer för att göra den mera realistisk exempelvis, eleven tillagar receptet och 

gästen äter maten. Här kan läraren bedöma både processen och produkten. Om vi vill göra 

arbetsuppgiften ännu mer realistisk kan vi låta eleverna skapa något, till exempel ett eget 

recept. Dokumentet betonar vikten av att låta eleven komma nära yrkespraxisen med 

verkligthetsförtrogna arbetsuppgifter speciellt utformade för den aktuella kursen. Detta ger ett 

bättre underlag för den slutliga bedömningen. Planering är nyckelordet till att utforma 

uppgiften att vara realistisk och samtidigt vara samstämd med kunskapsmålen75. 

5.2.5 Att definiera kunskapsmålen 

Att tydliggöra de begrepp som står i läroplanen så de passar undervisningen är givet. Viktigt som 

lärare att redogöra för eleven vad som förväntas för att uppnå de olika betygen i starten på 

varje kurs. I detta kan ingå att presentera ett ljudande exempel av hur man ska spela för att 

uppnå betygen A, C, eller E och även hur en underkänd arbetsinsatts låter76.  

I kunskapsmålen inom instrumentalundervisningen står det att ”eleven framför stycket med viss 

säkerhet” eller ”eleven framför stycket med god säkerhet”. Skillnaden måste klargöras både för 
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lärare och elev, annars tenderar kunskapsmålen bli alltför ”lummiga” och bedömningen riskerar 

att bli godtycklig77. 

5.2.6 Nyckelkvalifikationer 

I hjälpdokumentet Bedömning i yrkesämnen – dilemman och möjligheter presenteras begreppet 

nyckelkvalifikationer, vilka syftar på egenskaper som önskas oberoende av profession. 

Självständighet anges liksom förmåga att planera, organisera och lösa problem, förmåga att 

lära sig, samarbete och kundkontakt. Dessa är en kompbination av kunskaper, färdigheter och 

attityder som ska kan bedömas, vissa förekommer också i läroplanen. Även kommunikation och 

initiativkraft står med som nyckelkvalifikationer. 

Dessa egenskaper ska bedömas oavsett nationellt program. Nyckelkvalifikationerna väger olika 

tungt i olika branscher och därför lägger läroplanen olika vikt på dessa beroende på nationellt 

program. Vid en analytisk jämförelse mellan hjälpdokumentet Bedömning i yrkesämnen – 

dilemman och möjligheter med läroplanen i musik går det att se att inom ett estetiskt program 

betonas självständighet och samarbete som två extra viktiga nyckelkvalifikationer; 

”Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken”78. Läraren ska 

inom ett estetiskt program bedöma elevens självständighet och sammarbetsvilja, eleven har ett 

ansvar för den egna musikaliska utecklingen. Detta ska framhävas i bedömningen av elevens 

slutbetyg för kursen79. Efter instrument- eller sångkurs 1 ställs utifrån nyckelkvalifikationerna 

allt högre krav på eleven. Tolkningen utifrån min analys visar att Skolverket ställer högre krav på 

kommunikation i uppspelen, inte nödvändigtvis verbalt men att eleven visar på ett uttryck eller 

lyckas förmedla en känsla genom sitt spel.  

5.3 Svårigheten att koppla skolverkets bedömningsgrunder till läroplanen i 

musik 

Ett problem kring bedömningsaspekten i instrumentalundervisningen är att den informella 
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andan mellan lärare och elev under betygsamtalen kan påverka den slutliga bedömningen80.      

Det går mycket väl att skapa en likvärdig bedömning trots att tolkningsutrymmet är stort. Låt 

bedömningen vara en naturlig del i undervisningen och diskutera öppet med eleven vad som är 

bra respektive mindre bra. Genom detta arbetssätt sträcker sig betygsunderlaget genom hela 

kursen och innefattar fler moment81.  

Att låta eleven öva upp förmågan till självbedömning är inom hantverket något mycket centralt 

och en förutsättning för att eleven ska nå goda resultat. Att låta eleven öva upp sin 

självbedömning samt att tydliggöra kunskapsmålen på papper gör bedömningen mera 

konkret82. 

5.4 Förslag på bedömningsmetoder enligt Skolverket 

Yrkeskunnandet innefattar ett brett spektrum av färdigheter, därför menar Skolverket att det är 

viktigt att läraren varierar formerna för bedömningen. I läroplanen i musikämnet ges hantverket 

att framföra musik stort utrymme83. ”Eleverna visar tydligast att de förstått något genom att 

utföra handlingen – inte genom att beskriva den”84 står att läsa i Skolverkets bedömningsstöd 

för yrkesämnen vilket visar att undervisningen liksom bedömningen inom yrkesämnen bör 

fokusera på praktiskt utformade arbetsuppgifter.  

Exempel på bedömningsmetoder är; skriftligt och muntligt prov, simulering av handling eller 

händelser, uppvisning, skapandet av olika produkter, dagbok, novell, offentliga framträdanden, 

case-metod, konkreta yrkesrelaterade handlingar eller sitauationer i realtid85. Nedan följer en 

sammanställning av olika metoder för bedömning.    
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5.4.1 Portföljsmetoden 

Portföljsmetoden innebär att eleven samlar in meningsfulla arbetsresultat, reflektioner samt 

kamratvärderingar av utförda arbetsupgifter. Inom musikämnet skulle insamlat arbetsresultat 

kunna innefatta inspelningar av låtar under det gångna läsåret. Portföljen kan sedan bedömmas 

av både lärare och elev eller ett större arbetslag. Fördelen med denna metod är att den ger ett 

stort bedömningsunderlag och tillförlitligheten hos eleven blir stor när insynen i vad som 

bedöms blir synligt och konkretiserat. Både lärare och elev kan känna ett stort förstroende över 

att det är en korrekt bedömning86. Det ger också eleven en översikt över sin egen progression 

och öppnar upp för att värdera sitt eget skapande, ”genom undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att reflektera över och värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning”87. 

5.4.2 Projektmetoden 

Projektmetoden tar fasta på både nyckelkvalifikationer och viktiga yrkessmässiga färdigheter. 

Denna bedömningsmetod gör det möjligt att tydligt påvisa en elevs progression och att bedöma 

helheten av elevens kunnande inom området. Nackdelen är att projekten ofta skiljer sig åt och 

det krävs mycket planering i vad som egentligen skall bedömmas88. 

5.4.3 Utställningar och presentationer som metod 

Utställningar och konserter har fördelen att det sätts upp en deadline arbetsuppgifterna därför 

blir mycket realistiska. Arbetssättet utgår från ett relationellt perspektiv där eleven interagerar 

med sammarbetspartners och publik och kan bidra till att påverka elevens sätt att se på sitt 

arbete ur flera perspektiv. Nackdelen är att det kan vara svårt att bedöma eleven men samtidigt 

ger metoden möjligheter att utveckla kunskaper som kan vara svåra att utveckla i en vanlig 

klassrumssituation89. 

Det framkommer tydligt i analysen av dokumenten om bedömningsstöd att val av 

bedömningsmetod bör väljas noggrant efter vad som ska bedömas. Vad är ämnets karaktär? Är  
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ämnet praktiskt eller teoretiskt betingat och vidare, vilken kunskapsform är den mest centrala, 

intellektuell förståelse, kommunikation eller ett praktiskt genomförande?   

5.5 En lärares checklista för en god bedömningspraktik 

Sammantaget bedöms musik ofta utifrån ett praktiskt handlande där tolkningsutrymmet är 

stort. Detta kan jämföras med yrkesprogrammen på gymnasiet som är utformade på liknande 

sätt. Yrkesprogrammen nyttjar yttre bedömare utanför skolan såsom handledare från företag i 

större grad än på estetiska program. Yrkesprogrammen tenderar att rikta sig ut till 

arbetsmarknaden och låta branschen vara med och avgöra vad som är viktigt. Att bedöma ett 

praktiskt handlande utgår i stor grad från lärarens egna tolkningar och enligt Skolverket är dessa 

bedömningssituationer svårbedömda. Enligt Skolverkets text finne det en rad kriterier som alla 

lärare oavsett ämnesområde kan utgå ifrån för att bedriva en god bedömningspraktik90. Det 

första är att utgå från en tydlig uppfattning om ämnet och progressionen i ämnet i 

överensstämmelse med styrdokumentet samt strävar efter en klassrumskultur där lärandet står 

i fokus och eleverna delar intentionerna med undervisningen. Det ses som viktigt att eleven 

förstår både målen med undervisningen och är förtrogna med kunskapskraven samt att läraren 

ger formativ återkoppling som eleverna använder för att utveckla sina förmågor, ger förslag på 

hur eleven kan göra för att förbättra sina resultat. Planeringen anses som viktig så att elevernas 

lärande och kunskaper får möjlighet synliggöras på olika vis i undervisningen. I dokumentet 

betonas även vikten av att involvera eleverna i bedömningen genom att utveckla former för 

kamrat och självbedömning, samt att utveckla former för att använda summativ bedömning 

formativt. Dokumentet lyfter fram utvecklandet av bedömningssituationer av hög kvalitet som 

kännetcknas av att de är valida och reliabla samt bidrar till en allsidig bedömning av elevers 

förmågor samt arbetet för en rättvis och likvärdig betygsättning i sammarbete med kolleger91.  

I analysen framkommer att bedömningsarbetet till stor del bygger på planering, vad är det man 

vill bedöma och hur ska man bedöma. I dokumentet framkommer det tydligt att ta reda på 
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ämnets karaktär tillsammans med att studera kunskapsmålen för att kunna planera in så 

realistiska bedömnigssituationer som möjligt. 

Denna checklista är generellt utformad för skolans alla ämnen. För musikläraren som vill 

utveckla sin bedömningspraktik ska därför koppla ihop Skolverkets ovanstående 

bedömningsgrunder med läroplanen i musik92. 

Med kunskapsmålen i sång- eller instrumentkursen i fokus framkommer det tydligt att 

nyckelkvalifikation som egenansvar står i fokus. Med Skolverkets bedömningsstöd som 

bakgrund ska sång- eller instrumentkursen innefatta moment där eleven får möjlighet att visa 

självständighet i den egna konstnärliga utvecklingen. I sång- eller instrumentkursen 2 betonas 

förutom första kursens kunskapsmål även sceniskt framträdande. Det framkommer i Skolverkets 

dokument om förslag om olika bedömningsmetoder att sceniska projekt öppnar för mycket 

realistiska bedömningssitationer och att läraren kan med planering synliggöra en rad förmågor 

hos eleven som kan vara svåra eller inte går att se i en vanlig undervisningssituation. Ur 

analysen av musikämnets syfte går att utröna att musikämnet besitter en relationell karaktär 

där uppspel ska vara från och med andra kursen mer eller mindre en naturlig del i 

bedömningsarbetet.  

5.6 Sammanfattning av vilken kunskapsform som dominerar sång- eller 

instrumentkursen på gymnasiet 

Med den vidgade förståelsen kring kunskap utifrån begreppen episteme, techne, fronesis och 

konstnärlig kunskap ökar komplexiteten då det går att konstatera att musikämnet innehåller lite 

av alla ovannämnda begrepp. Det går inte att enkelt hävda att musik är ett praktiskt eller 

teoretiskt ämne, i ämnesplanen för musik står ”ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck, 

musikaliskt hantverk och musikvetenskap”93.  

Med utgångspunkt utifrån min analys av läroplanen under rubriken ”ämnets syfte” samt de 
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fastställda kunskapsmålen ligger dock en betoning på det hantverksmässiga samt uttrycket och 

kommunikationen. Musikämnet är av relationell karaktär och egenansvar betonas som en 

nyckelkvalifikation i ämnesplanen för musik. I ämnesplanen står ”genom att arbeta med 

musiken från både teknik- och tolkningsperspektiv ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett 

personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet”94. 
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6 Diskussion 

Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion. De teman som belyses är vilka kunskapsformer 

som betonas i Skolverkets läroplan i sång- eller instrumentkursen på gymnasiet och på vilka sätt 

Skolverkets bedömningsgrunder kan kopplas ihop med kursplanen i musik och dess 

kunskapsformer. 

6.1 Kunskapsformer som synliggörs i Skolverkets kursplan 

6.1.1 Inledning 

Både Seip95 och Nordenstam96 lyfter frågeställningen om att vetenskap och konst förmedlar två 

polariserade perspektiv på kunskap. Men hur fungerar detta i verkligheten? En metod för att ta 

reda på vilka kunskapsformer som går att synliggöra i läroplanen för musik kan vara att ta reda 

på ämnets karaktär, om det är praktiskt eller teoretiskt betonat och vad som är utmärkande. 

Hur tar sig kunskapen i uttryck och vilka olikheter finns? Kronberg skriver om en kategorisering, 

ett tredelat kunskaps perspektiv, episteme, techne, fronesis för att enklare synliggöra olika 

former av vetande97. Widqvist98 hävdar dock att verkligheten är mera komplex än att det enkelt 

går att kategorisera vetande till en kunskapsform och lyfter fram de fyra F:en som ett exempel 

på detta. Om det är så att flera kunskapsformer samverkar i ett ämne, vilka kunskapsformer går 

då att synliggöra i musikämnet? Götz skriver att konstnären imiterar verkligheten, gestaltar och 

tolkar vår omgivning.  

Det konstnärliga uttrycket gör inget anspråk på att förklara verkligheten, konsten gestaltar den. 

Det konstnärliga arbetssättet är identiskt med en hantverkare men syftet påminner om fronesis 

och planeringen för genomförande om episteme99.  
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Vidare skriver Kronberg att genom detta resonemang så förenar sig det konstnärliga kunnandet 

till de tre övriga kunskapsbegreppen100. Denna slutsats drar även Kristian Körner som beskriver 

konstnärlig kunskap som flera kunskaper sammantaget i ett vilket också tydligt framkommer i 

ämnesplanen för musik101. Thavenius försöker definiera begreppet estetik och kommer fram till 

att liksom inom konstnärligkunskap är sammantaget flera olika kunskapsformer102. 

 

Som examensarbetet visat går det inte enbart att begränsa ett ämne till en viss typ av 

kunskapskategori. Även om det går att konstatera enligt Skolverkets bedömningsstöd och vad 

som står beskrivet i ämnesplanen att musik är ett praktiskt betingat ämne, finns det även en 

stor portion teoretiska moment103.  

 

Fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet som tillsammans bildar en enhet och är en 

förutsättning oavsett ämne för att eleven ska uppnå en djupgående kunskap104. De fyra F:en 

representerar inbördes hela det tredelade kunskapsperspektivet som Kronberg skriver om.  

6.1.2 Musikämnets kunskapsinnehåll 

Textanalysen visar att Skolverket betonar ett relationellt perspektiv på musikämnet som helhet, 

Musikens syfte betonas i vad den åstadkommer relation till sin omgivning. Brändström skriver 

om att den nuvarande moderna synen på musikalitet har ett relationellt förhållningssätt där det 

sätts ett värde på interagerandet mellan utövare och publik i skolämnet105. Detta framkommer 

också tydligt i ämnesbeskrivningen att musik i första hand är ett kommunikativt ämne. 

 

                                                      
100

 Kronberg, S. (2004). Konsthantverkarens kunskapsbegrepp. Gustavsson, B. (Red) Kunskap i det praktiska (s. 98). 

Lund: Studentlitteratur AB. 
101

 Körner, K. (2011). Kunskapsbegreppet i konstnärlig utbildning i svensk gymnasieskola (Magister uppsats). 

Malmö: Institutionen för lärande och samhälle, Malmö högskola. Tillgänglig: 

http://www.uppsatser.se/uppsats/76f22f6e7d/    
102

 Boström, H-O. (2000). Tolv begrepp inom de estetiska vetenskaperna, Stockholm: Carlsson, sid 19-28 
103

 Skolverket. (2011). Läroplan för musik på gymnasiet. Hämtad från http://www.skolverket.se/forskola-och-
skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-
amnesplaner/subject.htm?subjectCode=MUS&courseCode=MUSINS01S#anchor_MUSINS0S 
104

 Widqvist, S. (2012) En tankebok för yrkeslärarstudenten, Nyköping: Förlaget Trädet. sid 16-19, 95 
105

 Brändström S. (2006) Lärandets Konst – betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet, Lund: Studentlitteratur, 

sid.143-147 



 42 

Ämnesplanen visar att även om kunskapsmålen täcker in hela det tredelade kunskapsperspek-

tivet så ligger betoningen på det hantverksmässiga utövandet. 

 

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och 

förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska också ges 

möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medmusicerande och publik106.  

 

Även episteme lyfts fram, det vill säga att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

förmåga att analysera och tolka musikupplevelser”. Elevens värderingar över hantverket lyfts 

fram och därmed fronesin vilket innebär att ”genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet 

att reflektera över och värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning.”107   

 

Utifrån min analys kan jag konstatera att musikämnet kan härledas till samma kunskapsformer 

och bedömningsmetoder som framkommer i de praktiskt yrkesinriktade programmen. Men att 

den konstnärliga kunskapen dock inte är densamma som det hantverksmässiga. Det går att läsa 

i ämnesplanen att musik är ett konstnärligt ämne. Det musikaliska uttrycket betonas redan på 

första nivån i instrument eller sång kursen samtidigt som ett av kraven för godkänt är att ha 

förmågan att avkoda en enkel notbild. Slutsatsen av detta är att även om eleven inte kommit så 

långt i det musikaliska hantverket ska uttrycket ges lika mycket utrymme som det speltekniska.   

6.2 Om bedömningsfrågan kopplad till kursplanen i instrument eller sångkursen 

6.2.1 Inledning 

Runblom skriver om Skolinspektionens uppmaning gentemot Utbildningsdepartementet 

angående de nationella proven att utesluta uppsatsskrivandet pekar på att frågan om 

bedömning inte är helt entydig108. Enligt Skolverket krävs att om betygssättningen ska uppnå 
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likvärdighet krävs tydliga målformuleringar och en varierad bedömningsmetodik som sträcker 

sig över hela kursen. Skolverket håller bedömning och feedback som en mycket viktigt del i en 

elevs inlärningsprocess109. 

 

Nordenlöw skriver om bedömning och om hur viktigt det är att föra en dialog med eleven 

utifrån vad som presterats och jämföra resultatet tillsammans med kunskapsmålen för kursen. 

Sedan är det viktigt att uppmuntra eleven att kritiskt granska det egna resultatet. Att integrera 

eleven i den formativa bedömningen kan stärka elevens kunskapsprocess110. Skolverket varnar 

läraren för risken att lägga alltför mycket fokus på det som är lättbedömt, det vill säga att ”göra 

det väsentligaste bedömbart och inte det enkelt mätbara till det väsentligaste”111. Bergman vill 

bredda momenten i klassundervingen på grundskolan för att bättre tillgodose elevers olika 

förväntningar och önskemål vad gäller att uttrycka sig musikaliskt112. Skolverket föreslår, att när 

bedömningen är svår, att tillkalla kollegor för hjälp till att understödja bedömningen. Zandéns 

studie visar dock att musikläraren som bedömer en ensemble med kollegor gärna stannar i att 

bedöma elevernas entusiasm och hur eleven kommunicerar inom gruppen. Zandéns forskning 

visar att musiklärare i grupp sällan diskuterar det klingande resultatet av ensemblen113. Därför 

menar Robertson att ett ökat samarbete mellan lärare och forskare skulle vara ett värdefullt 

stöd för den yrkesverksamme läraren att förändra eller bredda den egna undervisningen114. 

Musiken täcker ett brett spektrum av färdigheter, därför är det viktigt att bedömningen 

innefattar så många av elevens färdigheter som möjligt och inte lägga alltför stort fokus på det 

lättbedömda115. 
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6.2.2 Bedömningsfrågan kopplad till instrument eller sångkursen 

Elevprestationer i skolan är nära sammanlänkade med undervisningen. När bedömning används 

på ett medvetet och systematiskt sätt, väl integrerad i undervisningen, ges eleven goda 

förutsättningar för lärande116. Att medvetet integrera bedömningen i instrument eller 

sångkursen är en grundsten i genomförandet av en god bedömningspraktik enligt Skolverkets 

sätt att se på saken. Valet av bedömningsmetod avgör vad för slags kunskap som slutligen lyfts 

fram. Arbetsprestationen kan betraktas som ett svar på de uppgifter som ingår i 

bedömningssituationen117. Utifrån det går att dra slutsatsen att valet av bedömningsmetod bör 

vara väl avvägt och stämma bra överens med ämnets syfte och karaktär. Det framkommer 

tydligt i kursplanen för instrument eller sångkursen att betoningen ligger i hantverket samt 

uttrycket. Utifrån Skolverkets sätt att se på saken bör därför bedömningsmetoden i kursen 

väljas så dessa moment verkligen betonas och ges mest utrymme i bedömningen. 

 

Skolverket lyfter fram principen av verklighetsförankrade bedömningssituationer. Desto mer 

verklighetsförankrade uppgifterna är desto högre validitet har bedömningen118. I ämnesplanen 

framkommer att musikämnet bygger på både ett konstnärligt och relationellt perspektiv. 

Skolverket ger förslag på bedömningsmetoder såsom projektarbeten, utställningar och 

framföranden119. Med utgångspunkt från ämnesplanen för musik samt kursplanen för 

instrument eller sångkursen skulle dessa metoder passa utmärkt för bedömningen av ämnet 

utifrån ett relationellt perspektiv där det konstnärliga uttrycket till åhörande hamnar i fokus 

liksom bedömningen av nyckelkvalifikationer såsom egenansvar och samarbetsförmåga som 

betonas i kursplanen. Utställning eller framföranden leder till en mycket realistisk 

bedömningssituation enligt Skolverket120 och är väl integrerad med ämnesplanens intention att 

arbeta utåtriktat. 
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Med utgångspunkt från kursplanens fokus på elevens egenansvar gällande den egna musikaliska 

utvecklingen går att dra slutsatsen att läraren bör ge eleven verktyg att arbeta självständigt. 

Skolverket lyfter fram förmågan till självbedömning hos eleven som en punkt av flera i arbetet 

att integrera bedömningen i kursen121. I kursplanen lyfts förmågan till självbedömning fram som 

centralt. I slutsatsen utifrån Skolverkets förslag på bedömningsmetoder är förmågan till 

självbedömning hos eleven ett mycket centralt moment i bedömningsmetodiken i instrument 

eller sångkursen.      

 

Skolverket lyfter fram betydelsen av noggrann planering av valet av bedömningsmetod. Engdahl 

skriver om skriftliga omdömen där läraren i förväg kategoriserat viktiga moment med kryssrutor 

på papper då det bara är för läraren att bocka över. Detta fungerar enligt Engdahls artikel för 

musiklärare som har fullklass och har svårt med att hinna med att bedöma alla elever122. 

Risken med ett prickschema måste vara att momenten som undersöks begränsas, särskilt vid 

stora klasser. Kan tänkas att momenten som bedöms begränsas till det som är mest lättbedömt, 

nämligen hur snabbt en elev klarar att lära sig ett trumkomp eller hur pass väl en elev 

interagerar med den övriga gruppen. Musik är enligt min analys även ett konstnärligt ämne och 

både det konstnärliga uttrycket och hantverket ges ungefär lika mycket utrymme. Vad händer 

då om läraren endast väljer att bedöma hantverket i musik och nyckelkvalifikationerna i ämnet?  

Att bedöma ett konstnärligt uttryck kan vara svårbedömt. Hur bedömer läraren personlig smak? 

Hur kan läraren bedöma ett uttryck är bra respektive dåligt? Såsom arbetet har visat, oavsett 

vad läraren ska bedöma, är planeringen och reflektionen över det egna bedömningsarbetet 

viktigt. Stämmer bedömningsmetoden överens med det som ska bedömas? Om läraren 

uppmanar eleven att spela några nedskrivna ackord på en låt eller att exakt följa en notbild, ger 

det utrymme för personlig tolkning? Läraren har en skyldighet att utforma 
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bedömningssituationer där elevens kreativitet och förmåga att uttrycka sig musikaliskt sätts på 

prov. Om bedömningen enbart fokuserar på hantverket slutar musikämnet att vara konstnärligt.   

6.3 Arbetets betydelse 

Arbetet är relevant för mig som blivande lärare få en djupare inblick i instrument eller 

sångkursens kunskapsinnehåll samt att finna metoder för bedömning som är lämplig det 

estetiska arbetssättet. Ett vidgat perspektiv på kunskap hjälper mig som framtida lärare att föra 

en bra bedömningspraktik. Arbetet är relevant för alla blivande och yrkesverksamma lärare som 

önskar bredda sitt perspektiv på kunskap och bedömning, men också för alla med intresse för 

skolfrågor. Arbetet ger läraren kunskap och verktyg att i ämnet kategorisera olika 

kunskapstraditioner för att sedan kunna genomföra en bra bedömningspraktik. 

Uppsatsen har belyst hur jag i egenskap av lärare kan skaffa mig ett så brett 

bedömningsunderlag som möjligt. Arbetet har visat att praktiskt betingade arbetsuppgifter alltid 

innefattar ett visst mått av teoretiskt kunnande och vice versa. Praktik och teori kan inte 

frikopplas vare sig det handlar om praktiskt eller teoretiska ämnen. Denna insikt har stor 

betydelse över hur jag som lärare i framtiden väljer att utforma mina lektioner. Uppsatsen har 

utifrån Skolverkets förståelse hjälpt mig att få syn på vilket kunskapsperspektiv som är det mest 

dominerande i musikämnet. 

6.4 Fortsatt forskning 

En möjlig infallsvinkel att forska vidare på beträffande kunskap och bedömning i den Svenska 

skolan vore att studera hur läraren synkroniserar kunskapsinnehållet i musik med Skolverkets 

uppfattning av musikämnets form och innehåll. Hur tolkar yrkesverksamma lärare kursplanen i 

musikämnet och hur tar det sig i uttryck i lektionssalen? 
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