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Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  musiklärares	  bedömning	  i	  ämnet	  musik	  i	  årskurs	  6	  i	  
relation	  till	  kursplanens	  mål	  för	  musikämnet.	  Bakgrundskapitlet	  presenterar	  kursplanen	  
i	  musik	  för	  årskurs	  4-‐6	  ur	  lgr11,	  begrepp	  som	  är	  vanligt	  förekommande	  i	  
bedömningssammanhang,	  samt	  ger	  en	  presentation	  av	  tidigare	  litteratur	  och	  forskning	  
som	  anknyter	  till	  studiens	  syfte.	  Vidare	  presenteras	  också	  varierade	  perspektiv	  på	  
begreppet	  kunskap,	  vilket	  är	  de	  teoretiska	  utgångspunkter	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  
studien.	  
	  	  	  	  Den	  forskningsmetod	  som	  använts	  i	  undersökningen	  är	  den	  kvalitativa	  intervjun,	  och	  
fyra	  i	  nuläget	  aktiva	  musiklärare	  i	  årskurs	  6	  intervjuades.	  Intervjuerna	  transkriberades,	  
bearbetades	  och	  analyserades	  sedan	  av	  mig,	  och	  de	  svar	  som	  framkommit	  utgör	  
studiens	  resultat.	  
	  	  	  	  I	  resultatet	  beskrivs	  de	  intervjuade	  lärarnas	  syn	  på	  kunskap	  i	  musik	  och	  på	  
kursplanen	  samt	  deras	  syn	  på	  bedömning	  och	  betygssättning.	  Generellt	  råder	  en	  negativ	  
syn	  på	  bedömning	  och	  betygssättning	  inom	  musikämnet	  i	  årskurs	  6.	  Alla	  fyra	  lärarna	  
lyfter	  områden	  som	  de	  anser	  mycket	  svåra	  att	  bedöma	  och	  samtliga	  tycker	  att	  
kursplanens	  kunskapskrav	  för	  de	  olika	  betygsstegen	  är	  svårtolkade.	  De	  metoder	  och	  
verktyg	  för	  bedömning	  som	  framkommer	  är	  framför	  allt	  klassrumsobservationer,	  
anteckningar	  och	  skriftlig	  dokumentation	  samt	  prov	  och	  redovisningar.	  
	  	  	  	  I	  diskussionen	  förs	  ett	  resonemang	  kring	  musiklärarnas	  syn	  på	  musikämnet	  i	  relation	  
till	  kursplanens	  syn	  på	  kunskap	  i	  musik.	  Här	  diskuteras	  det	  faktum	  att	  lärarnas	  
uppfattningar	  om	  vad	  som	  är	  viktiga	  kvaliteter	  ofta	  skiljer	  sig	  mycket	  från	  det	  
kursplanen	  uttrycker	  som	  kvaliteter.	  Exempelvis	  nämner	  flertalet	  av	  lärarna	  spelglädje	  
och	  lust	  som	  viktiga	  kvaliteter,	  vilket	  inte	  lyfts	  alls	  av	  kursplanen.	  I	  diskussionskapitlet	  
förs	  också	  ett	  resonemang	  kring	  om	  huruvida	  allting	  inom	  musikämnet	  är	  möjligt	  att	  
bedöma.	  Också	  musiklärarnas	  berättelser	  om	  hur	  deras	  bedömningsarbete	  går	  till	  och	  
om	  deras	  syn	  på	  bedömning	  och	  betygsättning	  ställs	  mot	  kursplan	  och	  tidigare	  
forskning	  inom	  området.	  	  
	  
	  
Nyckelord:	  Musik,	  musikundervisning,	  lgr11,	  bedömning,	  betyg,	  metoder,	  verktyg,	  
perspektiv	  på	  kunskap	  
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Abstract	  	  
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The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  examine	  music	  teachers'	  views	  on	  assessment	  in	  the	  
subject	  of	  music	  in	  year	  6,	  in	  relation	  to	  the	  goals	  of	  the	  curriculum.	  The	  background	  
chapter	  presents	  the	  syllabus	  in	  music	  for	  the	  years	  4-‐6	  from	  the	  curriculum	  of	  2011	  
(lgr11).	  The	  background	  chapter	  also	  presents	  different	  concepts,	  commonly	  occurring	  
in	  the	  context	  of	  assessment	  and	  gives	  a	  presentation	  of	  previous	  literature	  and	  research	  
related	  to	  the	  study's	  purpose.	  Furthermore,	  it	  also	  presents	  different	  perspectives	  on	  
the	  concept	  of	  knowledge,	  which	  is	  the	  theoretical	  premises	  underlying	  the	  study.	  
	  	  	  	  The	  research	  method	  used	  in	  the	  study	  is	  the	  qualitative	  interview	  and	  four	  currently	  
active	  music	  teachers	  in	  year	  6	  were	  interviewed.	  
	  	  	  	  The	  result	  chapter	  describes	  the	  interviewed	  teachers'	  view	  of	  knowledge	  in	  music	  
and	  on	  the	  syllabus,	  and	  their	  views	  of	  assessment	  and	  grading.	  Generally,	  there	  is	  a	  
negative	  view	  of	  assessment	  and	  grading	  in	  the	  subject	  of	  music	  in	  grade	  6.	  All	  teachers'	  
raises	  areas	  that	  they	  consider	  very	  difficult	  to	  assess,	  and	  they	  all	  think	  that	  the	  
knowledge	  requirements	  in	  the	  syllabus	  for	  the	  different	  grade	  levels	  are	  difficult	  to	  
interpret.	  The	  methods	  and	  assessment	  tools	  that	  emerge	  are	  primarily	  classroom	  
observations,	  notes	  and	  written	  documentation,	  tests	  and	  presentations.	  
	  	  	  	  The	  discussion	  is	  about	  the	  music	  teachers’	  views	  on	  the	  music	  subject	  in	  relation	  to	  
the	  curriculum’s	  view	  on	  knowledge	  in	  music.	  The	  fact	  that	  the	  music	  teachers'	  
perceptions	  of	  what	  are	  important	  qualities	  often	  are	  very	  different	  from	  what	  the	  
syllabus	  expresses	  as	  important	  qualities.	  For	  example	  the	  majority	  of	  the	  music	  
teachers'	  mention	  joy	  and	  lust	  as	  important	  qualities,	  which	  are	  not	  mentioned	  at	  all	  in	  
the	  syllabus.	  The	  discussion	  also	  calls	  attention	  to	  whether	  everything	  in	  the	  subject	  of	  
music	  really	  is	  possible	  to	  assess.	  The	  music	  teachers'	  stories	  of	  how	  they	  do	  their	  
assessment	  work	  and	  about	  their	  views	  on	  assessment	  and	  grading	  are	  compared	  to	  the	  
syllabus	  and	  previous	  research	  in	  the	  field.	  
	  
	  
Keywords:	  Music,	  music	  education,	  lgr11,	  assessment,	  grades,	  methods,	  tools,	  
perspectives	  on	  knowledge	  	  
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Förord	  
Jag vill rikta ett stort tack till Ragnhild Sandberg Jurström för en fantastisk handledning. Tack 
för att du tålmodigt svarat på alla frågor och mail. Jag vill också rikta ett enormt tack till de 
fyra musiklärare som ställt upp på att berätta om sin syn på bedömning och på kunskap i 
musik – utan er hade detta arbete aldrig blivit till. 
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1	  Inledning	  

1.1	  Inledande	  text	  
Jag	  har	  alltid	  älskat	  musik.	  Jag	  har	  sjungit	  solo	  och	  i	  kör	  sen	  barnsben	  och	  medverkat	  i	  
många	  olika	  körer	  och	  ensembler.	  Musiken	  har	  alltid	  varit	  en	  oerhört	  stor	  och	  viktig	  del	  
av	  mitt	  liv,	  och	  därför	  ser	  jag	  det	  som	  en	  naturlig	  utveckling	  att	  jag	  vid	  skrivandet	  av	  
detta	  arbete	  snart	  är	  färdigutbildad	  musiklärare	  och	  sångpedagog.	  Men	  med	  lärarrollen	  
följer	  bedömningsrollen,	  vilken	  inte	  alltid	  känns	  fullt	  så	  naturlig.	  
	  	  	  	  Jag	  har	  under	  de	  senaste	  åren	  har	  arbetat	  som	  musiklärare	  i	  årskurs	  1	  till	  6	  vid	  sidan	  
av	  mina	  musiklärarstudier	  och	  upplever	  arbetet	  med	  att	  bedöma	  elevernas	  musikaliska	  
kunskaper	  som	  svårt.	  När	  det	  gäller	  kursplanens	  kunskapskrav	  för	  årskurs	  6,	  utifrån	  
vilka	  betyg	  ska	  sättas	  på	  elevernas	  kunskaper,	  så	  upplever	  jag	  dessa	  dels	  som	  ett	  stöd	  i	  
bedömningsarbetet,	  men	  till	  stor	  del	  också	  som	  svåra	  att	  tolka	  och	  förhålla	  sig	  till.	  
Kursplanen	  är	  ett	  stöd	  i	  bedömningsarbetet	  på	  så	  vis	  att	  det	  är	  relativt	  tydligt	  vad	  som	  
ska	  ingå	  i	  undervisningen	  och	  således	  också	  bedömas,	  men	  samtidigt	  kan	  jag	  ibland	  
önska	  ännu	  tydligare	  formulerade	  kunskapskrav.	  Kunskapskraven	  innehåller	  att	  antal	  
värdeord	  som	  utgör	  skillnaderna	  mellan	  betygsstegen.	  Exempel	  på	  dessa	  värdeord	  är	  att	  
en	  elev	  i	  viss	  mån	  eller	  på	  ett	  välutvecklat	  sätt	  (Skolverket	  2011a)	  kan	  göra	  något.	  Vad	  
dessa	  värdeord	  innebär	  i	  praktiken	  är	  upp	  till	  varje	  enskild	  lärare	  att	  tolka	  och	  avgöra.	  
Jag	  upplever	  även	  att	  min	  personliga	  syn	  på	  vad	  som	  är	  viktigt	  i	  musik	  inte	  alltid	  
stämmer	  överens	  med	  vad	  kursplanen	  i	  musik	  i	  lgr11	  uttrycker.	  Således	  känner	  jag	  ett	  
starkt	  behov	  av	  att	  fördjupa	  min	  kunskap	  vad	  gäller	  bedömning	  inom	  ämnet	  musik,	  
vilket	  jag	  hoppas	  på	  att	  kunna	  göra	  genom	  att	  få	  ta	  del	  av	  andra	  musiklärares	  syn	  på	  
bedömning	  och	  betygsättning.	  Något	  som	  ofta	  lyfts	  upp	  då	  bedömning	  och	  
betygssättning	  diskuteras	  är	  frågan	  om	  likvärdighet.	  Huruvida	  betygssystemet	  är	  
rättvist	  eller	  ej	  är	  något	  som	  flitigt	  diskuteras	  bland	  mina	  kollegor	  och	  studentkamrater	  
och	  min	  erfarenhet	  säger	  mig	  att	  många	  lärare	  ser	  det	  som	  en	  svårighet	  att	  sätta	  
likvärdiga	  betyg.	  
	  	  	  	  Alla	  kursplaner	  i	  lgr11	  beskriver	  de	  olika	  ämnenas	  syfte,	  centrala	  innehåll	  och	  
kunskapskrav	  för	  årskurs	  6.	  Det	  centrala	  innehållet	  presenterar	  det	  obligatoriska	  
innehållet	  i	  respektive	  ämne	  och	  i	  kursplanen	  i	  musik	  beskrivs	  detta	  under	  rubrikerna	  
musicerande	  och	  musikskapande,	  musikens	  verktyg	  och	  musikens	  sammanhang	  och	  
funktioner	  (Skolverket	  2011a).	  Dock	  finns	  inga	  bestämmelser	  om	  hur	  mycket	  tid	  som	  
ska	  spenderas	  på	  de	  olika	  punkterna.	  Det	  är	  alltså	  upp	  till	  varje	  enskild	  musiklärare	  att	  
avgöra	  hur	  undervisningstiden	  ska	  spenderas.	  
	  	  	  	  Även	  detta	  område	  är	  något	  jag	  funderat	  mycket	  på	  under	  den	  tid	  jag	  undervisat	  i	  
musik	  i	  låg-‐	  och	  mellanstadiet,	  och	  jag	  upplever	  att	  vissa	  delar	  av	  det	  obligatoriska	  
innehållet	  finns	  med	  genom	  hela	  läsåret	  medan	  andra	  delar	  snarare	  bockas	  av	  under	  en	  
eller	  att	  antal	  lektioner.	  
	  	  	  	  Detta	  arbete	  kommer	  att	  utgå	  från	  hur	  fyra	  musiklärare	  ser	  på	  bedömning	  av	  
kunskaper	  och	  färdigheter	  i	  musik	  i	  årskurs	  6.	  Vad	  väljer	  de	  att	  lägga	  vikt	  vid	  i	  sin	  
undervisning	  och	  hur	  gör	  de	  för	  att	  bedöma	  elevernas	  kunskaper	  inom	  dessa	  områden?	  
Jag	  ser	  ett	  par	  områden	  som	  starkt	  bidrar	  till	  att	  bedömning	  av	  kunskaper	  i	  musik	  är	  
problematiskt,	  vilka	  jag	  nu	  ska	  beskriva.	  
	  	  	  	  Musik	  är	  ett	  ämne	  där	  man	  sällan	  har	  någon	  färdig	  produkt	  att	  bedöma	  vid	  lektionens,	  
terminens	  eller	  läsårets	  slut.	  Visst	  kan	  en	  sådan	  produkt	  finnas	  i	  form	  av	  t.ex.	  låtar	  
eleverna	  skrivit,	  en	  filmad	  konsert	  eller	  en	  inspelning,	  men	  enligt	  mig	  är	  vägen	  dit	  –	  
processen	  –	  kärnan	  i	  att	  utvecklas	  musikaliskt,	  och	  därför	  anser	  jag	  också	  att	  denna	  
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process	  bör	  utgöra	  stor	  del	  av	  bedömningsunderlaget.	  För	  att	  illustrera	  problematiken	  
vill	  jag	  ge	  ett	  exempel:	  Jag	  ska	  ha	  fyrtio	  minuters	  musiklektion	  med	  tjugo	  elever.	  Det	  
innebär	  i	  genomsnitt	  två	  minuter	  tid	  per	  elev.	  Vi	  ska	  arbeta	  med	  att	  spela	  gitarr	  i	  
ensembleform.	  Jag	  har	  vid	  lektionens	  slut	  inte	  någon	  produkt	  att	  bedöma,	  när	  eleverna	  
gått	  ifrån	  musiksalen	  finns	  inget	  kvar	  att	  använda	  som	  bedömningsunderlag	  utan	  det	  
som	  utgör	  underlaget	  är	  själva	  processen	  som	  nyss	  ägde	  rum.	  Visst	  fortsätter	  denna	  
process	  vid	  nästa	  lektionstillfälle,	  men	  bedömningsförutsättningarna	  är	  de	  samma	  även	  
då.	  En	  idealisk	  bedömningssituation?	  Nej,	  men	  en	  verklig.	  Ett	  av	  målen	  med	  denna	  
studie	  är	  således	  att	  få	  ta	  del	  av	  hur	  andra	  musiklärare	  hanterar	  sådana	  situationer.	  Vad	  
bedöms	  och	  hur	  sker	  bedömningen	  av	  elevernas	  kunskaper	  och	  bedömer	  de	  produkt,	  
process	  eller	  både	  och?	  Om	  det	  är	  processen	  som	  bedöms	  -‐	  hur	  sker	  detta,	  och	  om	  de	  
bedömer	  en	  produkt	  –	  hur	  går	  det	  till?	  Använder	  sig	  musiklärarna	  av	  prov,	  läxor,	  förhör,	  
inspelning,	  uppspel	  och	  liknande	  metoder	  för	  insamlande	  av	  bedömningsunderlag?	  
Detta	  är	  frågor	  jag	  hoppas	  få	  svar	  på	  genom	  arbetet	  med	  denna	  intervjustudie.	  	  

1.2	  PROBLEMFORMULERING,	  SYFTE	  OCH	  FORSKNINGSFRÅGOR	  	  
I	  min	  studie	  vill	  jag	  undersöka	  hur	  musiklärare	  i	  årskurs	  6	  gör	  när	  de	  bedömer	  sina	  elevers	  
kunskaper	  i	  musik	  samt	  vad	  de	  väljer	  att	  lägga	  vikt	  vid	  i	  sin	  undervisning.	  Tilldelas	  vissa	  
delar	  i	  kursplanen	  större	  fokus	  än	  andra,	  och	  om	  så	  är	  fallet	  –	  vilka	  delar	  är	  det?	  Vad	  
påverkar	  musiklärares	  sätt	  att	  bedöma	  sina	  elevers	  kunskaper	  i	  musik?	  Jag	  vill	  ta	  reda	  på	  
hur	  musiklärare	  bedömer	  de	  delar	  de	  valt	  att	  lägga	  fokus	  på	  i	  sin	  undervisning,	  vilka	  är	  de	  
bästa	  förutsättningarna	  för	  att	  nå	  en	  situation	  där	  optimal	  bedömning	  kan	  ske?	  
	  	  	  	  Dessa	  frågeställningar	  är,	  enligt	  mig,	  mycket	  viktiga	  för	  mitt	  utbildningsområde	  eftersom	  
bedömning	  i	  form	  av	  omdömen	  och	  betyg	  är	  en	  stor	  del	  av	  läraryrket	  idag.	  
	  	  	  	  Min	  förhoppning	  med	  detta	  arbete	  är	  således	  att	  jag	  ska	  bredda	  min	  kunskap	  vad	  gäller	  
bedömning	  och	  betygsättning	  i	  musikämnet.	  Jag	  hoppas	  att	  jag	  med	  hjälp	  av	  andra	  lärares	  
syn	  på	  ämnet	  ska	  komma	  framåt	  i	  min	  strävan	  mot	  en	  idealisk	  bedömning	  av	  kunskaper	  i	  
musik,	  samt	  att	  jag	  själv	  och	  andra	  musiklärare	  ska	  ha	  nytta	  av	  de	  resultat	  som	  nås	  i	  denna	  
studie.	  Jag	  hoppas	  att	  intresse	  för	  diskussion	  ska	  väckas	  kring	  ämnet,	  samt	  att	  studien	  ska	  
kunna	  inspirera	  och	  motivera	  andra	  musiklärare	  att	  ifrågasätta	  och	  utveckla	  sina	  
bedömningsstrategier.	  
	  	  	  	  Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  undersöka	  musiklärares	  bedömning	  i	  ämnet	  musik	  i	  årskurs	  
6	  i	  relation	  till	  kursplanens	  mål	  för	  musikämnet.	  
För	  att	  uppnå	  syftet	  väljer	  jag	  följande	  två	  forskningsfrågor:	  
	  
1.	  Vad	  inom	  ämnet	  musik	  väljer	  musiklärare	  i	  årskurs	  6	  att	  utgå	  från	  i	  sin	  bedömning?	  
2.	  På	  vilka	  sätt	  sker	  musiklärares	  bedömning	  av	  elevernas	  kunskaper	  i	  ämnet	  musik	  i	  
årskurs	  6?	  
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2	  Bakgrund	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  kursplanen	  i	  musik	  för	  årskurs	  4	  till	  6	  ur	  lgr11,	  begrepp	  och	  
forskning	  relaterat	  till	  bedömning,	  förhållningssätt	  till	  bedömning	  i	  estetiska	  ämnen	  
samt	  de	  teoretiska	  utgångspunkter	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  arbetet,	  nämligen	  olika	  
perspektiv	  på	  begreppet	  kunskap.	  	  

2.1	  Presentation	  av	  Lgr11	  och	  kursplanen	  i	  musik	  
En	  förutsättning	  för	  att	  kunna	  diskutera	  bedömning	  av	  grundskoleämnet	  musik	  är	  att	  
kännedom	  om	  läroplanen	  och	  kursplanen	  i	  musik	  finns.	  Varje	  musiklärare	  ska	  utifrån	  
kursplanen	  i	  musik	  bedöma	  om	  hens	  elever	  har	  tillräckliga	  kunskaper	  i	  musikämnet	  och	  
om	  eleven	  därmed	  uppfyller	  kunskapskraven	  eller	  ej.	  I	  detta	  avsnitt	  följer	  därför	  en	  
presentation	  av	  läroplanens	  olika	  delar	  samt	  av	  kursplanen	  i	  musik	  med	  dess	  syfte,	  
centrala	  innehåll	  och	  kunskapskrav.	  	  

2.1.1	  Läroplanens	  delar	  
Grundskolans	  läroplan	  tillsammans	  med	  de	  av	  Skolverket	  fastställda	  föreskrifterna	  
utgör	  en	  samlad	  läroplan.	  Denna	  samlade	  läroplan	  innehåller	  de	  tre	  delarna	  (a)	  Skolans	  
värdegrund	  och	  uppdrag,	  (b)	  Övergripande	  mål	  och	  riktlinjer	  för	  utbildningen	  samt	  (c)	  
Kursplaner	  som	  kompletteras	  med	  kunskapskrav	  (Skolverket	  2011a).	  
	  	  	  	  För	  grundskolan	  är	  del	  ett	  och	  två	  samt	  kursplanerna	  förordningar	  som	  fastställs	  av	  
regeringen.	  	  Kunskapskraven	  är	  myndighetsföreskrifter	  som	  fastställs	  av	  Skolverket	  
(Skolverket	  2011a).	  I	  läroplanens	  andra	  del	  anges	  övergripande	  mål	  och	  riktlinjer	  för	  
utbildningen	  under	  rubrikerna	  normer	  och	  värden,	  kunskaper,	  elevens	  ansvar	  och	  
inflytande,	  skolan	  och	  omvärlden	  samt	  bedömning	  och	  betyg.	  Under	  var	  och	  en	  av	  dessa	  
rubriker	  beskrivs	  skolans	  mål	  samt	  riktlinjer	  för	  alla	  som	  arbetar	  i	  skolan.	  I	  läroplanens	  
tredje	  del	  finns	  gällande	  kursplaner	  i	  grundskolans	  olika	  ämnen.	  Varje	  kursplan	  inleds	  
med	  en	  kort	  förklaring	  till	  varför	  ämnet	  är	  viktigt	  och	  att	  det	  ska	  vara	  en	  del	  av	  
grundskolan.	  Kursplanerna	  består	  sedan	  av	  respektive	  ämnes	  syfte,	  centrala	  innehåll	  
samt	  gällande	  kunskapskrav	  i	  respektive	  ämne.	  Syftet	  innehåller	  de	  långsiktiga	  målen	  i	  
varje	  ämne,	  och	  det	  centrala	  innehållet	  anger	  vad	  som	  ska	  behandlas	  i	  undervisningen.	  
Kunskapskraven	  anger	  vilka	  kunskaper	  som	  krävs	  för	  att	  nå	  de	  olika	  betygsstegen	  (a.a.).	  

2.1.2	  Kursplanen	  i	  musik	  
Jämfört	  med	  den	  tidigare	  kursplanen	  i	  musik	  har	  kursplanen	  i	  lgr11	  utgångspunkten	  att	  
musikämnet	  har	  ett	  egenvärde,	  det	  vill	  säga	  att	  musiken	  i	  skolan	  fyller	  en	  viktig	  funktion	  
i	  sig	  själv	  och	  inte	  bara	  ses	  som	  medel	  för	  att	  bidra	  till	  elevers	  kunskapsutveckling	  i	  
andra	  ämnen.	  ”Musik	  behandlas	  därför	  i	  första	  hand	  som	  en	  konstnärlig	  uttrycksform	  
och	  kommunikationsform”	  (Skolverket	  2011b,	  s.	  7).	  Den	  nu	  gällande	  kursplanen	  i	  musik	  
har,	  liksom	  övriga	  ämnen,	  ett	  centralt	  innehåll	  som	  anger	  vilket	  innehåll	  som	  är	  
obligatoriskt	  i	  undervisningen.	  Detta	  fanns	  ej	  i	  föregående	  kursplan	  och	  en	  utvärdering	  
av	  undervisningen	  i	  musik	  som	  Skolverket	  gjort	  visade	  att	  musiklärare	  upplevde	  
tolkningsutrymmet	  som	  för	  stort	  (a.a.).	  
	  	  	  	  Varför	  musikämnet	  är	  viktigt	  och	  därför	  ska	  vara	  en	  del	  av	  grundskolan	  beskrivs	  på	  
följande	  sätt:	  
	  

Musik	  finns	  i	  alla	  kulturer	  och	  berör	  människor	  såväl	  kroppsligt	  som	  tanke	  
och	  känslomässigt.	  Musik	  som	  estetisk	  uttrycksform	  används	  i	  en	  mängd	  
sammanhang,	  har	  olika	  funktioner	  och	  betyder	  olika	  saker	  för	  var	  och	  en	  av	  
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oss.	  Den	  är	  också	  en	  viktig	  del	  i	  människors	  sociala	  gemenskap	  och	  kan	  
påverka	  individens	  identitetsutveckling.	  I	  vår	  tid	  förenas	  musik	  från	  skilda	  
kulturer	  och	  epoker	  med	  andra	  konstformer	  i	  nya	  uttryck.	  Kunskaper	  om	  och	  i	  
musik	  ökar	  möjligheterna	  att	  delta	  i	  samhällets	  kulturliv.	  (Skolverket	  2011a,	  s.	  
100)	  

	  
Kursplanens	  syfte	  
Syftet	  med	  musikundervisningen	  är	  att	  eleverna	  ska	  få	  förutsättningar	  och	  kunskaper	  
som	  gör	  att	  de	  genom	  att	  själva	  musicera	  och	  lyssna	  till	  musik	  kan	  delta	  i	  olika	  
musikaliska	  sammanhang.	  Musikundervisningen	  ska	  ge	  eleverna	  kunskaper	  om	  hur	  de	  
kan	  uttrycka	  sig	  och	  kommunicera	  med	  musik,	  och	  ”möjlighet	  att	  utveckla	  kunskap	  att	  
använda	  röst,	  musikinstrument,	  digitala	  verktyg	  samt	  musikaliska	  begrepp	  och	  
symboler”	  (Skolverket	  2011a,	  s.	  100).	  Eleverna	  ska	  ges	  förutsättningar	  att	  utveckla	  en	  
”musikalisk	  lyhördhet”	  (a.a.,	  s.	  100)	  som	  gör	  att	  de	  kan	  arbeta	  med	  att	  skapa,	  bearbeta	  
och	  framföra	  musik.	  Att	  vara	  lyhörd	  och	  kunna	  samspela	  med	  andra,	  att	  kunna	  ta	  ansvar	  
för	  vilken	  plats	  de	  ska	  ta	  i	  ett	  musikaliskt	  sammanhang	  är	  ”förutsättningar	  för	  att	  kunna	  
utveckla	  förmågan	  att	  uttrycka	  sig	  genom	  musik”	  (Skolverket	  2011b,	  s.	  8).	  
Musikundervisningen	  ska	  hjälpa	  eleverna	  att	  få	  intresse	  för	  att	  ”utveckla	  sin	  musikaliska	  
kreativitet”	  (Skolverket	  2011a,	  s.	  100)	  samt	  utveckla	  en	  ”tilltro	  till	  sin	  förmåga	  att	  sjunga	  
och	  spela”	  (a.a.,	  s.	  100).	  I	  kommentarmaterialet	  från	  Skolverket	  står	  att	  en	  förutsättning	  
för	  att	  elever	  ska	  våga	  blotta	  sina	  idéer,	  pröva	  sig	  fram	  och	  på	  olika	  sätt	  skapa	  musik,	  är	  
att	  en	  tilltro	  till	  den	  egna	  förmågan	  att	  sjunga	  och	  spela	  finns.	  Eleverna	  ska	  utveckla	  sin	  
förmåga	  att	  uppleva	  och	  reflektera	  över	  musik.	  Grunden	  för	  att	  kunna	  utveckla	  förmågan	  
att	  lyssna	  på	  musik,	  uttrycka	  sig	  och	  kommunicera	  i	  musik	  och	  att	  kunna	  föra	  samtal	  om	  
musik	  är	  upplevelse	  och	  reflektion	  (Skolverket	  2011b).	  Genom	  att	  fördjupa	  och	  utmana	  
elevernas	  erfarenheter	  med	  hjälp	  av	  att	  möta	  andras	  musikaliska	  erfarenheter	  av	  musik	  
ska	  undervisningen	  bidra	  till	  att	  eleverna	  ”utvecklar	  sina	  kunskaper	  om	  och	  förståelse	  
för	  olika	  musikkulturer,	  såväl	  den	  egna	  som	  andras”	  (Skolverket	  2011a,	  s.	  100).	  Då	  barn	  
och	  unga	  kan	  förmodas	  vara	  en	  samhällsgrupp	  som	  i	  stor	  utsträckning	  kommer	  i	  kontakt	  
med	  de	  musikkulturer	  som	  dominerar	  i	  media,	  ses	  det	  som	  viktigt	  att	  eleverna	  genom	  
musikundervisningen	  utvecklar	  en	  medvetenhet	  om	  olika	  musikaliska	  genrer	  och	  
former,	  kulturer	  och	  tider	  (Skolverket	  2011b).	  
	  	  	  	  Syftet	  avslutas	  med	  tre	  punkter	  som	  utgör	  de	  långsiktiga	  målen.	  Eleverna	  ska	  genom	  
musikundervisningen	  sammanfattningsvis	  få	  förutsättningar	  att	  utveckla	  förmågan	  att:	  
	  

– spela	  och	  sjunga	  i	  olika	  musikaliska	  former	  och	  genrer,	  	  
– skapa	  musik	  samt	  gestalta	  och	  kommunicera	  egna	  musikaliska	  tankar	  

och	  idéer,	  och	  	  
– analysera	  och	  samtala	  om	  musikens	  uttryck	  i	  olika	  sociala,	  kulturella	  

och	  historiska	  sammanhang.	  	  
(Skolverket	  2011a,	  s.	  100)	  

	  
Centralt	  innehåll	  i	  kursplanen	  
Det	  centrala	  innehållet	  anger	  vad	  som	  ska	  behandlas	  i	  musikämnet	  för	  årskurs	  1	  till	  3,	  4	  
till	  6	  samt	  7	  till	  9.	  Det	  finns	  alltså	  inget	  specifikt	  innehåll	  beskrivet	  för	  varje	  enskild	  
årskurs.	  Det	  centrala	  innehållet	  är	  skrivet	  så	  att	  utveckling	  ska	  kunna	  ske	  hos	  eleverna	  
genom	  att	  innehållet	  vidgas	  och	  fördjupas	  ju	  äldre	  eleverna	  blir.	  Svårighetsgraden	  i	  
materialet	  som	  används	  i	  undervisningen	  ska	  alltså	  successivt	  ökas	  upp	  genom	  
årskurserna	  (Skolverket	  2011b).	  Innehållet	  är	  ”utformat	  så	  att	  det	  lämnar	  utrymme	  för	  
läraren	  att	  göra	  egna	  fördjupningar	  eller	  tillägg”	  (Skolverket	  2011a,	  s.	  4).	  Det	  är	  till	  
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exempel	  inte	  precist	  definierat	  vilka	  instrument	  som	  eleverna	  ska	  spela.	  ”Anledningen	  
till	  att	  inte	  använda	  mer	  ”korrekta”	  benämningar	  i	  kursplanen	  är	  dels	  att	  det	  skulle	  
kunna	  minska	  det	  didaktiska	  friutrymmet	  för	  läraren,	  dels	  leda	  tankarna	  till	  specifika	  
genrer”	  (Skolverket	  2011b,	  s.	  12).	  De	  kunskapsområden	  som	  beskrivs	  i	  det	  centrala	  
innehållet	  är	  inte	  detsamma	  som	  givna	  arbetsområden	  för	  undervisningen.	  Hur	  mycket	  
tid	  som	  ägnas	  åt	  respektive	  del,	  om	  kompletteringar	  med	  ytterligare	  innehåll	  görs	  och	  
hur	  de	  olika	  delarna	  ”hanteras	  i	  relation	  till	  varandra”	  (a.a.,	  s.	  4)	  är	  något	  som	  varje	  
lärare	  ska	  komma	  överens	  om	  med	  sina	  elever.	  
	  	  	  	  Eftersom	  denna	  studie	  behandlar	  årskurs	  6	  presenterar	  jag	  endast	  det	  centrala	  
innehållet	  i	  årskurs	  4	  till	  6.	  Det	  centrala	  innehållet	  i	  musikämnet	  är	  utifrån	  syftet	  med	  
dess	  långsiktiga	  mål	  indelat	  i	  tre	  delar.	  Den	  första	  delen,	  musicerande	  och	  
musikskapande,	  beskriver	  innehållet	  som	  berör	  sång	  och	  spel	  i	  olika	  former,	  genrer	  och	  
sammanhang	  så	  som	  improvisation	  och	  imitation,	  ackordföljder	  och	  basgångar,	  
framföranden	  av	  musik	  och	  gehörsmusicerande	  (Skolverket	  2011a).	  
	  	  	  	  Den	  andra	  delen,	  musikens	  verktyg,	  presenterar	  olika	  verktyg	  som	  eleverna	  bedöms	  
behöva	  för	  att	  kunna	  tillägna	  sig	  kunskaper	  och	  färdigheter	  i	  musik,	  till	  exempel	  röst-‐	  
och	  hörselvård,	  olika	  vokala	  uttryck,	  spel	  på	  ackordinstrument,	  melodiinstrument,	  bas	  
och	  slagverksinstrument,	  rytm,	  byggstenar	  för	  att	  kunna	  komponera	  musik,	  digitala	  
verktyg,	  musiksymboler	  och	  noter	  (a.a.).	  I	  kommentarmaterialet	  till	  kursplanen	  i	  musik	  
förklaras	  det	  centrala	  innehållets	  två	  första	  delar	  mer	  ingående	  under	  rubrikerna	  röst,	  
instrument,	  ensemblespel,	  gehörsmusicerande	  och	  musiksymboler,	  ord	  och	  begrepp,	  
musikskapande,	  digitala	  verktyg	  samt	  musikalisk	  gestaltning	  och	  musikframföranden	  
(Skolverket	  2011b).	  
	  	  	  	  Den	  tredje	  delen,	  musikens	  sammanhang	  och	  funktioner,	  handlar	  om	  precis	  det	  
rubriken	  säger,	  nämligen	  vilka	  funktioner	  musiken	  kan	  ha	  i	  olika	  sammanhang.	  Här	  
behandlas	  olika	  musikaliska	  begrepp,	  hur	  musik	  påverkar	  människor	  i	  olika	  
sammanhang,	  musik	  tillsammans	  med	  andra	  estetiska	  uttryck,	  instrumentindelning	  i	  
grupperna	  stråk-‐,	  blås-‐,	  sträng-‐,	  slagverks-‐	  och	  tangentinstrument,	  konstmusik,	  
folkmusik	  och	  populärmusik	  från	  olika	  tider	  och	  kulturer	  samt	  deras	  musikaliska	  
karaktärsdrag	  (Skolverket	  2011a).	  
	  
Kunskapskrav	  i	  ämnet	  musik	  
I	  de	  kunskapskrav	  som	  formulerats	  utifrån	  de	  långsiktiga	  målen	  och	  det	  centrala	  
innehållet	  anges	  vilka	  kunskaper	  som	  krävs	  för	  att	  nå	  de	  olika	  betygsstegen	  (Skolverket	  
2011b).	  Betygsstegen	  har	  beteckningarna	  A	  till	  F	  där	  A-‐E	  är	  godkända	  resultat	  och	  F	  står	  
för	  underkänt	  resultat.	  Om	  underlag	  för	  bedömning	  av	  en	  elevs	  kunskaper	  saknas	  på	  
grund	  av	  frånvaro	  ska	  inget	  betyg	  sättas.	  Betygsstegen	  A,	  C	  och	  E	  är	  de	  steg	  som	  har	  
nationellt	  fastställda	  kunskapskrav.	  För	  att	  uppnå	  betygen	  A,	  C	  och	  E	  ska	  eleven	  uppfylla	  
hundra	  procent	  av	  kunskapskraven	  för	  just	  det	  betyg	  det	  gäller.	  För	  att	  få	  betyget	  D	  ska	  
eleven	  uppfylla	  alla	  kunskapskraven	  för	  betyget	  E	  samt	  en	  del	  av	  betyget	  C.	  Likaså	  ska	  
betyget	  B	  sättas	  då	  eleven	  uppnår	  alla	  kunskapskrav	  för	  betyget	  C	  samt	  en	  del	  av	  
kunskapskraven	  för	  A.	  Vad	  övervägande	  del	  för	  betygen	  B	  och	  D	  innebär	  i	  procent	  är	  
inte	  bestämt,	  utan	  varje	  lärare	  måste	  göra	  individuella	  bedömningar	  av	  sina	  elevers	  
kunskaper	  (Skolverket	  2011c).	  
	  	  	  	  I	  bedömningsstödet	  för	  musik	  står	  att	  läsa	  att	  "de	  svenska	  kunskapskraven	  i	  musik	  har	  
formulerats	  genom	  att	  musiklärares,	  musikpedagogiska	  forskares,	  skolpolitikers	  och	  
tjänstemäns	  förståelse	  och	  intentioner	  har	  brutits	  mot	  varandra"	  (Skolverket	  2011d,	  s.	  
13).	  
	  	  	  	  I	  kunskapskraven	  berörs	  i	  grova	  drag	  sex	  punkter:	  gemensam	  sång,	  spel	  på	  melodi-‐	  
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bas-‐	  slagverks-‐	  och	  ackordinstrument,	  skapande/komponerande	  utifrån	  musikaliska	  
mönster	  och	  former	  med	  hjälp	  av	  röst,	  instrument	  eller	  digitala	  verktyg,	  samtal	  och	  
resonerande	  kring	  musicerande	  och	  musikupplevelser	  och	  kring	  hur	  musik	  kan	  påverka	  
människor,	  vad	  som	  karaktäriserar	  musik	  från	  olika	  genrer	  och	  kulturer	  samt	  hur	  
instrument	  delas	  in	  i	  olika	  instrumentgrupper.	  Det	  som	  sedan	  skiljer	  de	  olika	  
betygsstegen	  från	  varandra	  beskrivs	  med	  ett	  antal	  värdeord.	  ”Ord	  får	  till	  stor	  del	  sin	  
betydelse	  i	  de	  sammanhang	  de	  används	  och	  det	  är	  därför	  inte	  möjligt	  att	  göra	  generella	  
definitioner”	  (Skolverket	  2011c).	  Värdeorden	  i	  kunskapskraven	  är	  skrivna	  i	  fet	  stil	  
(Skolverket	  2011b,c).	  Här	  följer	  ett	  exempel	  på	  hur	  kunskapskrav	  för	  att	  nå	  betygen	  E,	  C	  
och	  A	  kan	  se	  ut	  i	  årskurs	  6:	  
	  

Betyget	  E:	  ...	  kan	  med	  viss	  säkerhet	  ge	  exempel	  på	  instrument	  från	  olika	  
instrumentgrupper.	  Betyget	  C:	  …	  kan	  med	  relativt	  god	  säkerhet	  ge	  exempel	  
på	  instrument	  från	  olika	  instrumentgrupper.	  Betyget	  A:	  …	  kan	  med	  god	  
säkerhet	  ge	  exempel	  på	  instrument	  från	  olika	  instrument	  grupper.	  (Skolverket	  
2011a,	  s.	  103-‐104)	  

	  
I	  kommentarmaterialet	  till	  kursplanen	  i	  musik	  finns	  en	  sammanställning	  av	  några	  av	  de	  
värdeord	  som	  är	  vanligast	  förekommande	  i	  kunskapskraven.	  I	  kunskapskraven	  i	  musik	  i	  
årskurs	  6	  nämns	  på	  E-‐nivå	  bland	  annat	  värdeorden	  i	  någon	  mån,	  enkla,	  med	  viss	  
säkerhet,	  delar	  av	  med	  fler.	  På	  C-‐nivå	  har	  de	  värdeorden	  bland	  annat	  motsvarigheterna	  
relativt	  säkert,	  utvecklade,	  med	  relativt	  god	  säkerhet,	  övervägande	  delar	  av.	  På	  A-‐nivå	  blir	  
värdeorden	  istället	  med	  säkerhet,	  välutvecklade,	  med	  god	  säkerhet,	  stora	  delar.	  Av	  detta	  
kan	  således	  utläsas	  att	  skillnaden	  mellan	  betygen	  E,	  C	  och	  A	  är	  att	  eleven	  kan	  göra	  något	  
på	  enkel	  nivå,	  utvecklad	  nivå	  eller	  på	  välutvecklad	  nivå	  eller	  med	  viss	  säkerhet,	  med	  
relativt	  god	  säkerhet	  eller	  med	  god	  säkerhet	  (Skolverket	  2011a).	  

2.2	  Begrepp	  och	  forskning	  relaterat	  till	  bedömning	  
För	  att	  kunna	  diskutera	  vad	  som	  ska	  bedömas	  och	  hur	  bedömning	  av	  kunskaper	  i	  ämnet	  
musik	  ska	  ske	  kan	  det	  vara	  bra	  för	  förståelsen	  av	  detta	  ämnesområde	  att	  känna	  till	  ett	  
antal	  begrepp	  som	  har	  med	  bedömning	  att	  göra.	  I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  ett	  antal	  
olika	  begrepp	  som	  är	  relevanta	  i	  sammanhanget.	  Här	  görs	  också	  nedslag	  i	  tidigare	  
forskningsarbeten	  kring	  bedömning	  och	  kunskap	  i	  musik.	  Dessa	  studier	  ser	  jag	  som	  
relevanta	  i	  sammanhanget	  då	  de	  belyser	  musiklärares	  syn	  på	  området.	  De	  olika	  
studierna	  visar	  på	  olika	  verktyg	  och	  metoder	  som	  musiklärare	  använder	  i	  sitt	  
bedömningsarbete,	  vad	  det	  är	  de	  bedömer	  och	  vad	  de	  ser	  som	  viktiga	  kvaliteter	  i	  
musikämnet.	  

2.2.1	  Summativ	  och	  formativ	  bedömning	  samt	  bedömning	  av	  produkt	  och	  process	  	  
Summativ	  bedömning	  och	  formativ	  bedömning	  är	  begrepp	  som	  ofta	  förekommer	  då	  
diskussion	  kring	  bedömning	  förs.	  På	  skolverkets	  hemsida	  står	  att	  läsa	  att	  ”en	  bedömning	  
med	  avsikten	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  eleven	  lärt	  sig	  har	  ett	  summativt	  syfte	  medan	  en	  
bedömning	  med	  avsikten	  att	  stärka	  elevens	  lärande	  har	  ett	  formativt	  syfte”	  (Skolverket	  
2011f)	  och	  att	  bedömningsarbetet	  i	  skolans	  verksamhet	  kräver	  båda	  typerna.	  I	  
Skolverkets	  stödmaterial	  för	  kunskapsbedömning	  presenteras	  fem	  nyckelstrategier	  för	  
formativ	  bedömning.	  Dessa	  grundas	  i	  tre	  frågor	  som	  lärare	  och	  elever	  ska	  ställa	  sig	  
själva:	  Vad	  är	  målet?	  Hur	  ligger	  jag/eleven	  till?	  Hur	  ska	  jag/eleven	  gå	  vidare?	  De	  fem	  
strategierna	  handlar	  sedan	  om	  vad	  eleven	  ska	  lära	  sig,	  vad	  eleven	  redan	  kan,	  hur	  eleven	  
ska	  göra	  för	  att	  komma	  vidare,	  hur	  eleverna	  kan	  stödja	  varandra	  samt	  hur	  de	  kan	  styra	  



	   13	  

och	  bedöma	  sitt	  eget	  lärande	  (Skolverket	  2011e).	  Den	  summativa	  bedömningen	  har	  
alltså	  inte	  syftet	  att	  hjälpa	  eleven	  i	  hens	  lärprocess,	  medan	  syftet	  med	  formativ	  
bedömning	  är	  att	  hjälpa	  eleven	  att	  komma	  framåt	  i	  sitt	  lärande	  (Skolverket	  2011d).	  Det	  
kan	  sägas	  att	  summativ	  bedömning	  handlar	  om	  att	  bedöma	  en	  produkt	  och	  formativ	  
bedömning	  om	  att	  bedöma	  i	  en	  process.	  I	  Skolverkets	  bedömningsstöd	  för	  musik	  står:	  
	  

Det	  krävs	  aktivt	  arbete	  för	  att	  inte	  falla	  in	  i	  en	  ”kvantitativ”	  bedömningskultur	  
utan	  hålla	  kvar	  en	  helhetssyn	  på	  musikskapande	  och	  musicerande	  som	  en	  
konstnärlig	  uttrycksform.	  Det	  gäller	  att	  inte	  bara	  bedöma	  kriterier	  och	  
kunskapskrav	  utan	  att	  göra	  sina	  bedömningar	  av	  helheten	  med	  hjälp	  av	  dessa.	  
(Skolverket	  2011d,	  s.	  12)	  

	  
Enligt	  kursplanens	  kunskapskrav	  ska	  alltså	  musikläraren	  bedöma	  både	  arbetsprocessen	  
och	  produkten	  av	  elevens	  arbete.	  
	  	  	  	  I	  bedömningsstödet	  för	  musik	  finns	  flera	  exempel	  på	  forskning	  som	  ifrågasätter	  
huruvida	  uppdelningen	  i	  process	  och	  produkt	  verkligen	  är	  användbar.	  Keith	  Swanwick	  
(1998,	  refererad	  i	  Skolverket	  2011d)	  menar	  att	  ”musikaliska	  processer	  består	  av	  ett	  
antal	  klingande	  produkter	  som	  följer	  efter	  varandra.	  Processen	  består	  snarast	  i	  att	  
utifrån	  musikaliska	  bedömningar	  välja	  och	  välja	  bort	  produkter”	  (Skolverket	  2011d,	  s.	  
11).	  Den	  australiensiska	  forskaren	  Margaret	  Barrett	  (1996,	  refererad	  i	  Skolverket	  
2011d)	  visar	  i	  en	  studie	  av	  barns	  kompositioner	  hur	  musikaliska	  idéer	  och	  processer	  
finns	  lagrade	  i	  slutprodukter,	  i	  det	  här	  fallet	  barnens	  kompositioner.	  Dessa	  syner	  på	  
process	  och	  produkt	  är	  intressanta	  för	  musiklärare	  då	  frågan	  om	  vilka	  delar	  i	  
undervisningen	  som	  bäst	  bedöms	  genom	  ett	  slutgiltigt	  resultat,	  en	  produkt,	  och	  vilka	  
delar	  som	  kräver	  dialog	  i	  arbetsprocessen	  lyfts	  (Skolverket	  2011d).	  Sharon	  Davis	  (2005,	  
refererad	  i	  Skolverket	  2011d)	  har	  studerat	  ett	  rockband	  och	  visat	  på	  hur	  medlemmarna	  
genom	  att	  praktiskt	  musicera	  prövar,	  bedömer	  och	  omprövar	  och	  hur	  formativ	  
bedömning	  i	  och	  med	  det	  blir	  en	  grundbult	  i	  den	  musikskapande	  processen.	  Samma	  
studie	  visar	  också	  att	  medlemmarna	  i	  ett	  musikband	  inte	  gör	  skillnad	  på	  produkt	  och	  
process,	  vilket	  leder	  till	  frågeställningen	  om	  huruvida	  musikläraren	  ska	  skilja	  de	  två	  åt	  
(Skolverket	  2011d).	  
	  	  	  	  I	  Annika	  Benzingers	  (2012)	  examensarbete	  Ett	  lätt	  mätt	  sätt,	  fyra	  musiklärares	  syn	  på	  
betyg	  och	  bedömning,	  med	  anledning	  av	  införandet	  av	  betyg	  i	  årskurs	  6,	  är	  samtliga	  
intervjuade	  musiklärare	  överens	  om	  att	  stora	  klasser,	  bristande	  resurser	  och	  för	  lite	  
lektionstid	  gör	  det	  svårt	  att	  hinna	  se	  och	  höra	  alla	  elever,	  vilket	  innebär	  stora	  problem	  i	  
just	  musikämnet	  då	  det	  till	  stor	  del	  är	  ”det	  klingande	  som	  utförs	  under	  lektionerna”	  (a.a.,	  
s.	  22)	  som	  utgör	  bedömningsunderlaget	  och	  underlaget	  för	  betygsättning.	  
	  	  	  	  Fredrik	  Påhlsson	  (2011)	  skriver	  i	  sin	  licentiatuppsats	  Likvärdig	  bedömning	  i	  musik	  att	  
summativ	  bedömning	  är	  problematisk	  då	  den	  som	  ska	  bedömas	  ofta	  endast	  på	  ett	  ytligt	  
sätt	  lär	  in	  kunskaper	  och	  sedan	  glömmer	  dem	  kort	  där	  efter.	  Han	  kallar	  det	  i	  sin	  
avhandling	  för	  ”att	  plugga	  till	  provet-‐kultur”(a.a.,	  s.	  22).	  

2.2.2	  Metoder,	  verktyg	  och	  strategier	  för	  bedömning	  
Semir	  Becevic	  (2011)	  har	  i	  sin	  licentiatuppsats	  Klassrumsbedömning	  i	  matematik	  på	  
gymnasieskolans	  nivå	  studerat	  hur	  gymnasielärare	  resonerar	  kring	  bedömning	  i	  
matematik.	  Han	  visar	  att	  lärares	  olika	  bedömningsstrategier	  skiljer	  sig	  mycket	  åt.	  I	  
resultatet	  lyfter	  han	  fram	  åtta	  olika	  bedömningsstrategier:	  den	  intuitiva,	  den	  inväntade,	  
den	  kontinuerliga,	  den	  likvärdiga,	  den	  målinriktade,	  den	  provinriktade,	  den	  
undervisningskopplade	  bedömningen	  samt	  självbedömning.	  Den	  intuitiva	  
bedömningsstrategin	  innebär	  att	  bedömningen	  grundas	  på	  lärarens	  intuition	  och	  känsla	  
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av	  elevernas	  prestationer.	  Elevernas	  provresultat	  säkerställer	  sedan	  bedömningen.	  Om	  
den	  inväntade	  bedömningsstrategin	  används	  bedöms	  inte	  elevernas	  kunskaper	  förrän	  
kursen	  har	  pågått	  ett	  tag.	  Läraren	  upptäcker	  och	  utvecklar	  sin	  uppfattning	  om	  elevernas	  
styrkor,	  svagheter	  och	  kunskaper	  efterhand.	  Den	  kontinuerliga	  bedömningsstrategin	  går	  
ut	  på	  att	  läraren	  samlar	  in	  stort	  underlag	  för	  bedömning	  och	  betygsättning	  i	  form	  av	  
provresultat	  och	  resultat	  på	  redovisningar,	  läxor	  och	  förhör.	  Den	  likvärdiga	  
bedömningsstrategin	  innebär	  att	  bedömningen	  grundas	  på	  provresultat	  där	  de	  
nationella	  matteproven	  väger	  tungt.	  Undervisningen	  kännetecknas	  av	  prov,	  läxor	  och	  
genomgångar	  på	  tavlan.	  Med	  en	  målinriktad	  bedömningsstrategi	  grundas	  bedömningen	  
på	  kursernas	  mål	  och	  betygskriterier.	  En	  provinriktad	  bedömningsstrategi	  innebär	  att	  
bedömning	  och	  betygsättning	  sker	  utifrån	  elevernas	  prestationer	  på	  prov,	  däribland	  det	  
nationella	  provet	  i	  slutet	  av	  kursen,	  samt	  från	  elevernas	  prestationer	  under	  lektionstid.	  
Med	  en	  undervisningskopplad	  bedömningsstrategi	  sker	  bedömningen	  till	  stor	  del	  i	  
dialogen	  mellan	  läraren	  och	  eleverna.	  Prov	  och	  läxor	  får	  litet	  fokus	  och	  undervisningen	  
är	  central.	  Läraren	  utformar	  undervisningen	  utifrån	  elevernas	  kunskaper	  (Becevic,	  
2011)	  Det	  har	  under	  arbetets	  gång	  inte	  varit	  så	  lätt	  att	  hitta	  forskning	  kring	  området	  
bedömningsstrategier.	  Eftersom	  Becevics	  studie	  berör	  just	  bedömningsstrategier	  så	  
anser	  jag	  den	  vara	  relevant	  och	  intressant	  att	  ha	  med	  i	  sammanhanget.	  
	  	  	  	  I	  C-‐uppsatsen	  Vad	  bedöms	  i	  ämnet	  musik?	  har	  Andersson	  och	  Elcar	  (2010)	  intervjuat	  
tre	  aktiva	  musiklärare	  i	  grundskolan.	  I	  resultatet	  framkommer	  att	  de	  metoder	  och	  
verktyg	  som	  används	  för	  bedömning	  och	  betygsättning	  består	  av	  kontinuerliga	  
observationer	  och	  anteckningar	  under	  och	  i	  anslutning	  till	  lektionerna.	  Även	  i	  Påhlssons	  
(2011)	  studie	  framkommer	  att	  de	  intervjuade	  musiklärarnas	  bedömningsstrategier	  till	  
stor	  del	  består	  av	  anteckningar	  och	  dokumentation	  som	  förs	  vid	  varje	  lektionstillfälle,	  
och	  att	  dessa	  utgör	  stor	  del	  av	  betygsunderlaget.	  Andra	  delar	  av	  musiklärares	  
bedömningsstrategier	  som	  presenteras	  är	  magkänsla	  och	  minne,	  uppspel	  på	  individuell	  
basis	  och	  en	  slags	  slutsummering	  av	  en	  elevs	  alla	  dokumenterade	  resultat	  som	  
tillvägagångssätt	  och	  verktyg	  för	  bedömning	  och	  betygsättning.	  
	  

Att	  bedöma	  i	  stunden	  är	  något	  som	  musiklärare	  är	  skickliga	  på	  och	  behovet	  av	  
att	  dokumentera/anteckna	  i	  direkt	  anslutning	  till	  det	  som	  bedömts	  lyfts	  
återkommande	  fram	  som	  en	  viktig	  parameter	  för	  likvärdig	  bedömning.	  
(Påhlsson,	  2011	  s.	  104)	  
	  

Vidare	  menar	  musiklärarna	  i	  Påhlssons	  (2011)	  studie	  att	  de	  förutsättningar	  som	  råder	  i	  
form	  av	  exempelvis	  vilken	  tid	  som	  finns	  mellan	  lektionerna	  till	  att	  föra	  anteckningar	  
kräver	  att	  de	  måste	  anpassa	  sina	  bedömningsstrategier	  till	  rådande	  situation.	  Även	  
fysiska	  förutsättningar	  så	  som	  lokaler,	  utrustning	  och	  undervisningsgruppernas	  storlek	  
är	  avgörande	  för	  likvärdigt	  bedömningsarbete	  (a.a.).	  Även	  i	  Benzingers	  (2012)	  studie	  är	  
alla	  musiklärarna	  överens	  om	  att	  stora	  klasser,	  bristande	  resurser	  och	  för	  lite	  lektionstid	  
gör	  det	  svårt	  att	  hinna	  se	  och	  höra	  alla	  elever,	  vilket	  innebär	  stora	  problem	  i	  just	  
musikämnet	  då	  det	  till	  stor	  del	  är	  ”det	  klingande	  som	  utförs	  under	  lektionerna”	  (a.a.,	  s.	  
22)	  som	  utgör	  bedömningsunderlaget	  och	  underlaget	  för	  betygsättning	  i	  ämnet.	  Att	  
använda	  videoinspelning	  som	  verktyg	  för	  bedömning	  lyfts	  av	  flera	  av	  de	  intervjuade	  
lärarna,	  men	  avfärdas	  med	  argumentet	  att	  det	  inte	  skulle	  finnas	  tid	  för	  att	  gå	  igenom	  
videomaterialet.	  Tre	  av	  lärarna	  menar	  också	  att	  införandet	  av	  betyg	  kommer	  att	  leda	  till	  
fler	  skriftliga	  och	  kontrollerande	  uppgifter	  av	  summativ	  karaktär.	  
	  	  	  	  Att	  musiklärare	  känner	  sig	  osäkra	  på	  hur	  bedömning	  av	  elevers	  kunskaper	  i	  musik	  ska	  
gå	  till	  framkommer	  av	  Anders	  Bothéns	  (2012)	  examensarbete	  Musikalitet	  och	  
bedömning,	  där	  han	  undersökt	  tre	  musiklärares	  syn	  på	  begreppet	  musikalitet.	  Arbetet	  är	  
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en	  intervjustudie	  och	  resultatet	  visar	  att	  samtliga	  intervjuade	  musiklärare	  känner	  sig	  
osäkra	  på	  hur	  bedömningen	  av	  elevernas	  kunskaper	  ska	  ske.	  Enligt	  en	  av	  lärarna	  
uppstår	  problem	  då	  ”musikaliska	  underbarn	  ska	  bedömas	  enligt	  samma	  betygsskala	  
som	  klasskamrater	  som	  inte	  visar	  samma	  musikaliska	  kompetens”	  (a.a.,	  s.	  23).	  

2.2.3	  Bedömningskriterier	  och	  kvalitetsuppfattningar	  
Kunskapskraven	  för	  de	  olika	  betygsstegen,	  som	  syftar	  till	  att	  fånga	  hela	  ämnets	  centrala	  
innehåll,	  utgör	  bedömningskriterierna	  då	  betyg	  ska	  sättas.	  När	  läraren	  sätter	  betyg	  på	  
en	  elevs	  kunskaper	  ska	  all	  tillgänglig	  information	  om	  elevens	  kunskaper	  i	  ämnet	  
utnyttjas.	  Det	  innebär	  att	  hela	  elevens	  kunskapsbas	  i	  ämnet	  ska	  ligga	  till	  grund	  för	  
betyget	  som	  ges,	  inte	  enbart	  det	  eleven	  lärt	  sig	  under	  terminen.	  Underlaget	  för	  
betygsättningen	  får	  aldrig	  bestå	  av	  endast	  ett	  prov	  eller	  liknande.	  I	  det	  slutliga	  
terminsbetyget	  ska	  läraren	  som	  sätter	  betyget	  pröva	  elevens	  kunskaper	  mot	  hela	  
betygsskalan	  (Skolverket	  2011c).	  När	  läraren	  sätter	  betyg	  kan	  dessa	  betraktas	  som	  
”komprimerade	  lägesrapporter	  av	  elevers	  arbetsprestationer	  i	  förhållande	  till	  ämnets	  
kunskapskrav”	  (Skolverket	  2011e,	  s.	  18).	  
	  	  	  	  I	  sin	  avhandling	  Samtal	  om	  samspel	  har	  Olle	  Zandén	  (2010)	  bland	  annat	  studerat	  vilka	  
kvalitetsuppfattningar	  och	  betygskriterier	  som	  framkommit	  hos	  musiklärare	  när	  de	  har	  
tittat	  på	  inspelade	  ensemblelektioner.	  Studien	  har	  gått	  till	  så	  att	  Zandén	  har	  filmat	  
lektioner	  i	  gymnasiekurserna	  ensemble	  A	  och	  ensemble	  B.	  Musiklärargrupper	  har	  sedan	  
fått	  ta	  del	  av	  dessa	  videoinspelningar	  och	  Zandén	  har	  studerat	  deras	  samtal	  och	  
diskussioner	  för	  att	  undersöka	  vilka	  kvalitetsuppfattningar	  de	  olika	  lärarna	  har.	  Zandén	  
drar	  kopplingar	  mellan	  lärarnas	  kvalitetsuppfattningar	  och	  kriterierna	  i	  kursplanerna	  i	  
ensemble	  A	  och	  B	  och	  konstaterar	  att	  där	  finns	  stora	  skillnader.	  Exempel	  på	  en	  sådan	  
skillnad	  är	  samtalsämnet	  elevernas	  spelglädje,	  som	  av	  lärarna	  ses	  som	  en	  högt	  värderad	  
kvalitet	  medan	  området	  inte	  berörs	  alls	  av	  kursplanerna.	  I	  studien	  framkommer	  också	  
att	  lärarna	  samtalar	  i	  liten	  utsträckning	  om	  den	  klingande	  musiken,	  och	  att	  de,	  utöver	  
spelglädje,	  istället	  framhäver	  ”engagemang,	  uttrycksfullhet,	  initiativrikedom	  och	  
självständighet”	  (s.	  173)	  som	  viktiga	  kvaliteter	  hos	  eleverna	  som	  ingår	  i	  de	  olika	  
ensemblerna.	  Inte	  heller	  engagemang	  och	  uttrycksfullhet	  nämns	  i	  kursplanerna.	  Om	  den	  
klingande	  musiken	  skriver	  Zandén	  att:	  

	  
Lärarna	  uppmärksammar	  relativt	  sällan	  hur	  det	  låter	  trots	  att	  ett	  välklingande	  
musicerande	  framstår	  som	  ett	  viktigt	  mål	  i	  deras	  argumenterande	  tankelinjer.	  
I	  de	  nationella	  kursplanerna	  för	  Ensemble	  A	  och	  B	  nämns	  aldrig	  det	  klingande	  
resultatet	  som	  ett	  bedömningskriterium.	  Därmed	  tycks	  lärargruppernas	  
ointresse	  för	  att	  samtala	  om	  hur	  det	  låter	  harmoniera	  med	  styrdokumenten	  
medan	  deras	  förfäktade	  höga	  rankning	  av	  den	  klingande	  musikens	  betydelse	  
inte	  har	  stöd	  i	  kursplanerna.	  (Zandén,	  2010,	  s.	  175)	  

	  
Johan	  Nyberg	  (2011)	  har	  forskat	  kring	  hur	  gymnasieelever	  ser	  på	  kunskap	  och	  lärande	  i	  
musik,	  och	  i	  hans	  licentiatuppsats	  Man	  kan	  aldrig	  kunna	  allt	  om	  musik	  –	  det	  känns	  
verkligen	  stort	  beskrivs	  hur	  två	  huvudkategorier	  framkommer	  bland	  informanterna:	  att	  
"känna	  till	  musik"	  samt	  att	  "känna	  musik"	  (a.a.,	  s.	  115).	  Att	  känna	  till	  musik	  beskriver	  
informanterna	  som	  praktisk	  och	  teoretisk	  kunskap,	  medan	  kategorin	  att	  känna	  musik	  
innebär	  uttryck	  och	  känsla	  och	  kopplas	  till	  erfarenhet	  och	  mening.	  Informanterna	  
beskriver	  således	  musikalisk	  kunskap	  som	  en	  kombination	  av	  teoretisk	  kunskap,	  
praktisk	  kunskap	  samt	  uttryck	  och	  känsla	  där	  alla	  tre	  visar	  sig	  i	  handling	  så	  som	  att	  spela,	  
sjunga	  diskutera	  och	  reflektera.	  Dessa	  olika	  kvalitetsuppfattningar	  utgör	  således	  alla	  
viktiga	  delar	  av	  bedömningsunderlaget	  (a.a.).	  
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	  	  	  	  Från	  och	  med	  läsåret	  2012/2013	  får	  alla	  elever	  i	  årskurs	  6	  betyg	  i	  alla	  ämnen.	  En	  
brittisk	  studie	  (Ross	  &	  Mitchell,	  1993,	  refererad	  i	  Skolverket	  2011d)	  visar	  att	  det	  faktum	  
att	  diskussion	  förs	  mellan	  lärare	  och	  elever	  i	  själva	  arbetsprocessen	  både	  leder	  till	  att	  
eleverna	  utvecklar	  sina	  kunskaper	  och	  förmågor	  och	  till	  att	  läraren	  får	  större	  
bedömningsunderlag	  inför	  kommande	  slutliga	  bedömningar	  och	  betygssättning.	  
	  	  	  	  I	  Benzingers	  (2012)	  studie	  är	  samtliga	  intervjuade	  musiklärare	  överens	  om	  att	  
musicerandet,	  samarbetet,	  är	  centralt	  i	  musikundervisningen.	  Flera	  av	  lärarna	  berättar	  
att	  kunskapskraven	  i	  lgr11	  är	  det	  som	  först	  och	  främst	  bestämmer	  vad	  innehållet	  i	  
musikundervisningen	  i	  årskurs	  6	  ska	  bestå	  av.	  Lärarna	  menar	  att	  införandet	  av	  den	  nya	  
läroplanen	  har	  inneburit	  att	  de	  måste	  bli	  påhittigare	  vad	  gäller	  att	  finna	  metoder	  och	  
lektionsinnehåll	  som	  gör	  det	  lätt	  för	  dem	  att	  kontrollera	  var	  eleverna	  befinner	  sig	  i	  
förhållande	  till	  kunskapskraven.	  

2.2.4	  Likvärdighet	  
I	  skollagen	  står	  att	  utbildningen	  ska	  vara	  likvärdig	  oavsett	  var	  i	  landet	  den	  anordnas,	  
men	  att	  utbildningen	  inte	  kan	  ske	  på	  precis	  samma	  sätt	  överallt	  då	  hänsyn	  ska	  tas	  till	  
och	  undervisningen	  ska	  utformas	  efter	  alla	  elevers	  olika	  förutsättningar	  och	  behov	  
(Skolverket	  2011a).	  Påhlsson	  (2011)	  beskriver	  i	  sin	  licentiatuppsats	  hur	  musiklärare	  
har	  olika	  uppfattningar	  om	  och	  syner	  på	  likvärdighetsbegreppet.	  De	  olika	  
likvärdighetsperspektiv	  som	  beskrivs	  är	  framför	  allt	  likvärdighet	  på	  den	  enskilda	  
skolan,	  likvärdighet	  i	  kommunen	  och	  nationell	  likvärdighet.	  

2.3	  Förhållningssätt	  till	  bedömning	  i	  estetiska	  ämnen	  
I	  artikeln	  Bedömning	  i	  estetiska	  ämnen	  –	  mer	  än	  bra	  eller	  dålig	  konst	  eller	  musik	  
diskuterar	  Bengt	  Olsson	  (2010)	  estetisk	  bedömning	  och	  betygsättning	  utifrån	  ett	  
kunskapsbildningsperspektiv	  samt	  utifrån	  vilken	  betydelse	  olika	  lärarkompetenser	  kan	  
ha.	  När	  diskussion	  förs	  kring	  estetisk	  kunskap	  används	  ofta	  begrepp	  som	  sinnlig	  
kunskap	  och	  känslomässiga	  upplevelser,	  och	  därför	  skiljer	  sig	  estetisk	  kunskap	  från	  
traditionella	  kunskapsområden	  som	  till	  exempel	  matematik	  och	  språk,	  menar	  Olsson.	  
Olsson	  beskriver	  hur	  olika	  kunskapsuppfattningar	  synliggörs	  då	  estetiska	  ämnen	  ska	  
regleras	  av	  kursplaner,	  bedömas	  och	  betygsättas.	  Han	  beskriver	  hur	  ett	  ämne	  
legitimeras	  då	  det	  ges	  tydliga	  kriterier	  för	  bedömning	  och	  betygsättning.	  Han	  menar	  att	  
”det	  enkelt	  bedömningsbara	  i	  ett	  ämne	  ger	  också	  legitimitet	  åt	  detsamma”	  (a.a.,	  s.	  45)	  
och	  hur	  detta	  kan	  ligga	  till	  grund	  för	  många	  musiklärares	  motvillighet	  till	  betyg.	  Att	  
estetiska	  ämnen	  syftar	  till	  att	  beskriva	  det	  obeskrivliga	  innebär	  problematik	  då	  
kunskaper	  och	  färdigheter	  så	  ofta	  redovisas	  genom	  språkliga	  tester	  och	  prov	  inom	  
skolvärlden,	  vilket	  också	  bidrar	  till	  motviljan	  till	  betygsättning.	  Olsson	  skriver	  att	  det	  
enligt	  forskning	  verkar	  finnas	  en	  hierarkisk	  ordning	  inom	  temat	  bedömning	  inom	  
estetiska	  områden	  (Olsson,	  2010).	  Högst	  i	  rangordningen	  finns	  den	  konstnärliga	  
bedömningen	  som	  är	  kopplad	  till	  den	  professionella	  konst-‐	  och	  musikvärlden,	  och	  under	  
den	  finns	  det	  som	  betraktas	  som	  bedömning	  av	  estetiska	  kunskaper	  och	  färdigheter	  
inom	  skolans	  värld	  (Olsson,	  2010).	  Olsson	  refererar	  till	  en	  bedömningsmodell	  för	  
musikämnet	  som	  lanserades	  1992	  (SOU	  1992:94)	  med	  syftet	  att	  visa	  hur	  
kunskapsbegreppen	  för	  musikämnet	  relateras	  till	  de	  mer	  generella	  kunskapsformerna.	  
Kunskapsbegreppen	  beskrivs	  i	  denna	  bedömningmodell	  som	  fakta,	  förståelse,	  färdighet	  
och	  förtrogenhet.	  Dessa	  fyra	  kombinerades	  med	  fyra	  kunskapsdimensioner	  inom	  
musikämnet	  bestående	  av	  musicerande,	  musiklyssnande,	  musikkunnande	  och	  
musikskapande	  och	  sattes	  ihop	  i	  en	  matris	  med	  exempel	  på	  de	  olika	  kombinationerna.	  
Denna	  matris	  var	  ett	  försök	  till	  att	  ”kunskapsfilosofiskt	  diskutera	  musikämnets	  struktur	  
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och	  möjliga	  kunskapsformer”	  (Olsson,	  2010,	  s.	  51).	  Olsson	  skriver	  dock	  att	  modellen	  fick	  
en	  funktion	  som	  bedömningsmatris	  trots	  att	  så	  inte	  var	  syftet.	  
	  	  	  	  Olsson	  (2010)	  resonerar	  vidare	  kring	  hur	  olika	  synsätt	  på	  betyg	  och	  bedömning	  har	  
växt	  fram	  inom	  skolans	  värld.	  Han	  skriver	  om	  begreppet	  ”autentiska	  
bedömningssituationer”	  (Olsson,	  2010)	  som	  lanserats	  inom	  forskningslitteraturen	  
grundas	  i	  synsätt	  på	  kunskaper	  och	  lärande	  i	  tre	  linjer.	  Den	  första	  handlar	  om	  krav	  på	  
elevens	  självständighet	  och	  ansvar	  för	  sin	  egen	  lärandeprocess.	  Den	  andra	  linjen	  berör	  
bedömningsaspekterna	  självvärdering,	  kamratvärdering	  och	  portföljmetod.	  
Självvärdering	  innebär	  att	  lärarens	  uppgift	  är	  att	  hjälpa	  eleven	  att	  genom	  dialog	  få	  fram	  
egna	  idéer	  som	  troligtvis	  inte	  skulle	  ha	  hittats	  utan	  samtal.	  Olsson	  refererar	  till	  
forskning	  (Pramling	  Samuelsson	  &	  Asplund	  Carlsson,	  2003;	  Pramling	  Samuelsson	  m.fl.,	  
2008)	  som	  visar	  att	  dialog	  som	  är	  grundad	  i	  pedagogiska	  teorier	  kring	  lärande,	  
kommunikation	  och	  interaktion	  –	  så	  kallade	  metakognitiva	  samtal	  -‐	  är	  grundläggande.	  
En	  förutsättning	  för	  att	  självvärdering	  och	  dialog	  ska	  leda	  fram	  till	  lärande	  är	  att	  eleven	  
förstår	  vad	  lärandemålet	  består	  i.	  En	  risk	  när	  det	  gäller	  självvärdering	  inom	  estetiska	  
ämnen	  är	  att	  för	  stark	  självkritik	  kan	  hämma	  skapandet.	  I	  kamratbedömningar	  utgår	  
bedömningsprocessen	  från	  att	  konstnärligt	  skapande	  och	  utövande	  är	  en	  del	  av	  
deltagande	  i	  en	  grupp	  -‐	  ”en	  social	  praktik”	  (a.a.,	  s.	  49)	  och	  går	  ut	  på	  att	  eleverna	  lyfter	  
varandras	  informella	  bedömningar	  och	  värderingar	  av	  till	  exempel	  musikaliska	  
framträdanden	  till	  en	  mer	  formell	  bedömning	  som	  liknar	  lärarens.	  Olsson	  refererar	  till	  
Eisner	  och	  Days	  studie	  (2004)	  som	  visar	  att	  elevers	  bedömningsförmåga,	  kritiska	  tänkande	  och	  
oberoende	  inlärningsfärdigheter	  stärks	  av	  kamratbedömningar.	  För	  mycket	  negativ	  
kritik	  i	  kamratbedömningar	  kan,	  precis	  som	  vid	  självbedömning,	  vara	  förödande.	  Det	  
tredje	  synsättet	  på	  kunskaper	  och	  lärande	  rör	  frågan	  om	  huruvida	  det	  faktiskt	  är	  
bedömning	  som	  äger	  rum	  eller	  mer	  allmänna	  tyckanden	  och	  resonemang	  kring	  till	  
exempel	  ett	  musikaliskt	  framförande.	  
	  

Det	  finns	  med	  andra	  ord	  ingen	  klar	  gränslinje	  mellan	  lärares	  formella	  
bedömningar	  och	  själv-‐	  och	  kamratvärderingar,	  utan	  alla	  bedömningsformer	  
måste	  både	  finnas	  och	  brytas	  mot	  varandra,	  men	  man	  måste	  ha	  en	  tydlighet	  i	  
när	  en	  bedömning	  sker,	  vad	  som	  bedöms	  och	  hur	  lärandet	  bedöms.	  (Olsson,	  
2010,	  s.	  50)	  

	  
I	  artikelns	  sammanfattande	  diskussion	  står	  att	  läsa	  att	  metakognitiva	  samtal	  
tillsammans	  med	  själv-‐	  och	  kamratbedömningar	  är	  nödvändiga	  komplement	  till	  lärarens	  
bedömningar.	  Artikelns	  syfte,	  förutom	  att	  tydliggöra	  olika	  synsätt	  på	  bedömning	  av	  
estetisk	  kunskap,	  är	  också	  att	  visa	  på	  vikten	  av	  att	  både	  lärandeprocessen	  och	  lärandets	  
resultat	  bedöms	  och	  att	  forskning	  visar	  att	  elevers	  lärande	  främjas	  av	  att	  läraren	  
varierar	  både	  bedömningsformer	  och	  bedömningskriterier	  (Olsson,	  2010).	  
	  	  	  	  I	  boken	  Vad	  är	  kunskap?	  beskriver	  författaren	  Bernt	  Gustavsson	  (2002)	  hur	  en	  
åtskillnad	  ofta	  görs	  mellan	  det	  formella	  lärandet	  som	  sker	  i	  skolans	  undervisning	  och	  
det	  informella	  lärandet	  som	  sker	  utanför	  skolan.	  En	  formalisering	  av	  kunskapen	  ska	  ske	  
genom	  att	  det	  informella	  lärandet	  ska	  kunna	  förenas	  med	  det	  lärande	  som	  finns	  i	  skolan,	  
och	  att	  kunskaper	  som	  människor	  fått	  utanför	  skolan	  också	  ska	  ha	  ett	  formellt	  värde.	  
Gustavssons	  beskrivning	  av	  hur	  informell	  kunskap	  ska	  integreras	  i	  skolans	  kunskap	  kan	  
tydligt	  kopplas	  till	  Olssons	  (2010)	  resonemang	  om	  kamrat-‐	  och	  självbedömning	  och	  hur	  
dessa	  ses	  om	  ett	  led	  i	  bedömningsarbetet	  genom	  att	  lyfta	  elevers	  informella	  
bedömningar	  och	  värderingar.	  Vidare	  skriver	  Gustavsson	  (2002)	  att	  denna	  utveckling	  är	  
problematisk	  då	  stora	  delar	  av	  den	  estetiska	  kunskapen	  ”faller	  utanför	  ett	  sådant	  
mönster,	  eller	  tvingas	  in	  på	  andra	  villkor	  än	  de	  som	  är	  produktiva	  i	  förhållande	  till	  
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verksamheten”	  (a.a.	  s.	  38).	  Den	  estetiska	  kunskapen	  bygger,	  enligt	  Gustavsson	  på	  fria	  
processer	  av	  skapande	  och	  sökande	  vilket	  är	  motsats	  till	  skolans	  målstyrda	  och	  
formaliserade	  verksamhet.	  Detta	  kan	  också	  kopplas	  till	  Olssons	  resonemang	  om	  varför	  
lärare	  inom	  estetiska	  ämnen	  kan	  uppvisa	  en	  motvilja	  till	  bedömning	  (Olsson	  2010).	  
Liksom	  Olsson	  tar	  också	  Gustavsson	  upp	  vikten	  av	  att	  bedömning	  sker	  av	  både	  
lärandeprocess	  och	  läranderesultat,	  det	  vill	  säga	  process	  och	  produkt.	  Då	  skapande	  och	  
sökande	  är	  en	  stor	  del	  av	  den	  estetiska	  kunskapen	  krävs	  en	  ”viss	  grad	  av	  
processinriktning”	  (Gustavsson,	  2002,	  s.	  38).	  Gustavsson	  beskriver	  förhållandet	  mellan	  
process	  och	  resultat	  som	  ett	  av	  de	  äldsta	  problemen	  förknippade	  med	  kunskap.	  Då	  
estetisk	  kunskap	  till	  stor	  del	  bygger	  på	  skapande	  och	  sökande	  står	  problemet	  med	  
skolans	  målstyrda	  verksamhet	  klart.	  Han	  menar	  att	  ”om	  vi	  från	  början	  vet	  vad	  resultatet	  
ska	  bli	  är	  det	  ju	  ingen	  idé	  att	  söka,	  för	  då	  vet	  vi	  svaret	  från	  början”	  (a.a.,	  s.	  44).	  All	  
kunskap	  innehåller	  både	  produkt	  och	  process,	  och	  en	  avvägning	  mellan	  de	  två	  är	  
nödvändig	  inom	  all	  utbildning,	  och	  en	  produkt	  kan	  inte	  bestå	  av	  enbart	  formella	  betyg,	  
skriver	  Gustavsson.	  	  

2.4	  Olika	  perspektiv	  på	  kunskap	  
Pedagogens	  ämnessyn	  och	  syn	  på	  vad	  kunskap	  i	  musik	  är,	  är	  avgörande	  för	  hur	  
undervisningen	  i	  ämnet	  kommer	  att	  se	  ut	  i	  realiteten	  och	  därför	  också	  relevant	  i	  denna	  
studie.	  Även	  syn	  på	  kunskap	  i	  vidare	  bemärkelse	  påverkar	  hur	  lärare	  utformar	  sin	  
undervisning	  och	  hur	  kunskaper	  bedöms	  (Hanken	  &	  Johansen,	  1998).	  Därför	  har	  jag	  
som	  teoretisk	  utgångspunkt	  i	  denna	  studie	  valt	  att	  utgå	  från	  olika	  teorier	  om	  kunskap.	  
Aristoteles	  tredelade	  kunskapsbegreppet	  i	  vetandet,	  kunnandet	  och	  klokheten.	  De	  
grekiska	  namnen	  för	  dessa	  begrepp	  är	  episteme,	  techne	  och	  fronesis	  (Kronberg,	  2004).	  I	  
detta	  avsnitt	  redogörs	  för	  detta	  tredelade	  kunskapsbegrepp	  samt	  även	  synen	  på	  estetisk	  
kunskap,	  kunskap	  i	  musik	  och	  synen	  på	  musikämnet.	  

2.4.1	  Vetande	  
Enligt	  Platon	  är	  kunskap	  det	  samma	  som	  sann	  berättigad	  tro.	  Ordet	  som	  används	  för	  
denna	  kunskap	  är	  episteme.	  Episteme	  är	  det	  teoretiskt	  abstrakta	  och	  säkerställda,	  av	  
många	  betraktat	  som	  det	  enda	  sanna	  vetenskapliga	  kunskapsbegreppet.	  Episteme,	  den	  
första	  formen	  i	  Aristoteles	  indelning	  av	  kunskapsbegreppet,	  kallar	  Gustavsson	  (2004)	  
för	  den	  ”vetenskaplig-‐teoretiska	  kunskapen”	  (s.	  8)	  och	  är	  vetandet.	  Vetandet	  förändras	  
inte,	  utan	  är	  evigt	  det	  samma	  (Kronberg,	  2004).	  Den	  vetenskaplig-‐teoretiska	  kunskapens	  
uppgift	  är	  enligt	  Gustavsson	  (2002)	  att	  ”beskriva	  och	  förklara	  hur	  världen,	  naturen,	  
samhället	  och	  människan	  är	  uppbyggda	  och	  fungerar”	  (s.	  54).	  

2.4.2	  Kunnande	  
Både	  techne	  och	  fronesis	  utgår,	  till	  skillnad	  från	  episteme,	  från	  handling	  och	  praktisk	  
verksamhet.	  Techne,	  den	  andra	  kunskapsformen	  enligt	  Aristoteles,	  kallar	  Gustavsson	  
(2004)	  för	  den	  ”praktisk-‐produktiva	  kunskapen”	  och	  är	  kunnandet.	  Den	  är	  praktisk	  för	  
att	  den	  grundas	  i	  handling	  och	  produktiv	  eftersom	  den	  behandlar	  kunskapen	  som	  finns	  i	  
allting	  som	  framställs,	  skapas	  och	  produceras	  av	  människor.	  Eftersom	  denna	  
kunskapsform	  alltså	  är	  förenad	  med	  hantverk	  och	  därmed	  alla	  verksamheter	  som	  
sysslar	  med	  att	  framställa,	  tillverka	  och	  skapa	  något	  är	  techne	  både	  hantverk,	  konst	  och	  
poesi,	  och	  har	  således	  med	  både	  skapande	  och	  kunnande	  att	  göra.	  
	  	  	  	  Här	  gör	  alltså	  Aristoteles	  en	  uppdelning	  mellan	  det	  vi	  kallar	  teori	  och	  praktik,	  där	  
praktik	  innebär	  allt	  som	  vi	  gör	  för	  att	  framställa	  någonting	  (Gustavsson,	  2002).	  
Historiskt	  sett	  är	  vi	  präglade	  av	  denna	  tudelning	  i	  praktisk	  och	  teoretisk	  kunskap,	  och	  
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hela	  vårt	  västerländska	  skolsystem	  bygger	  på	  denna	  åtskillnad.	  Detta	  grundas	  i	  sin	  tur	  i	  
Platons	  idé	  om	  en	  tudelning	  mellan	  kropp	  och	  själ	  där	  den	  sanna	  kunskapen	  nås	  genom	  
själen	  och	  intellektet.	  Kroppsliga	  verksamheter	  spär	  inte	  på	  vår	  kunskap.	  Teori,	  
intellektuellt	  arbete,	  står	  alltså	  över	  praktik,	  manuellt	  arbete,	  enligt	  den	  platonska	  
kunskapssynen.	  På	  grund	  av	  att	  den	  platonska	  synen	  på	  kunskap	  så	  länge	  dominerat	  kan	  
man	  säga	  att	  den	  praktisk-‐produktiva	  kunskapen	  har	  nedvärderats	  (Gustavsson,	  2004).	  

2.4.3	  Praktisk	  klokhet	  
Förmågan	  att	  kunna	  avgöra	  vad	  som	  är	  gott	  och	  nyttigt	  för	  människan	  kallar	  Aristoteles	  
för	  klokhet	  –	  Fronesis.	  Denna	  förmåga	  är	  varken	  vetande	  (episteme)	  eller	  kunnande	  
(techne).	  För	  att	  kunna	  handla	  enligt	  fronesis	  krävs	  det	  att	  avstånd	  kan	  tas	  från	  
generella	  handlingsregler,	  det	  vill	  säga	  att	  människor	  kan	  använda	  sitt	  goda	  omdöme	  
(Kronberg,	  2004).	  Denna	  kunskapsform	  kallar	  Gustavsson	  (2004)	  för	  den	  praktiska	  
klokheten.	  Praktisk	  klokhet	  innebär	  förmågan	  att	  kunna	  handla	  på	  ett	  sätt	  som	  skapar	  
bättre	  mänskliga	  förhållanden,	  och	  för	  detta	  krävs	  ett	  gott	  omdöme.	  Ett	  omdöme	  är	  inte	  
statiskt	  som	  en	  regel	  är,	  det	  kräver	  lyhördhet,	  öppenhet	  och	  fantasi.	  Gustavsson	  skriver	  
att	  ”praktisk	  klokhet	  kan	  beskrivas	  som	  förmågan	  att	  tillämpa	  sin	  allmänna	  kunskap	  och	  
erfarenhet	  på	  ett	  sätt	  som	  passar	  i	  enskilda	  fall”	  (s.	  14).	  När	  en	  mellanmänsklig	  handling	  
utförs	  går	  det	  inte,	  till	  skillnad	  från	  en	  handling	  som	  syftar	  till	  att	  tillverka	  något,	  att	  
skilja	  på	  vilka	  medel	  jag	  använder	  eller	  vilket	  ändamål	  jag	  arbetar	  för.	  Vi	  människor	  
tolkar	  vår	  tillvaro	  med	  hjälp	  av	  alla	  erfarenheter	  vi	  har.	  Det	  okända	  förstår	  vi	  genom	  det	  
som	  är	  oss	  bekant,	  det	  nya	  med	  historia.	  Det	  råder	  ett	  spänningsförhållande	  mellan	  det	  
som	  är	  känt	  och	  det	  som	  är	  okänt	  och	  det	  är	  detta	  som	  är	  den	  största	  drivkraften	  för	  
kunskap.	  Kunskaps-‐	  och	  bildningsprocesserna	  rör	  sig	  ständigt	  framåt	  både	  hos	  alla	  
människor	  och	  fronesis	  är	  förbunden	  med	  dessa	  tankar	  om	  tolkning	  och	  förståelse	  enligt	  
Gustavsson.	  
	  	  	  	  Dessa	  tre	  kunskapsformer,	  episteme,	  techne	  och	  fronesis,	  det	  vill	  säga	  vetandet,	  
kunnandet	  och	  klokheten	  har	  olika	  syften	  och	  kopplas	  till	  olika	  verksamheter.	  	  
	  

Dessa	  tre	  former	  av	  kunskap	  kan	  vi	  avläsa	  som	  tre	  fåror	  i	  nutida	  diskussion	  
om	  kunskap.	  Vetandet,	  kunnandet	  och	  klokheten	  står	  hela	  tiden	  i	  olika	  slags	  
relationer	  till	  varandra.	  (Gustavsson,	  2002,	  s.	  55)	  

	  
Varför	  dessa	  synsätt	  på	  kunskap	  är	  relevanta	  i	  denna	  studie	  kan	  motiveras	  med	  ett	  citat	  
av	  Bernt	  Gustavsson	  (2002):	  ”I	  skolans	  verksamhet	  vill	  vi	  ju	  utbilda	  både	  vetande,	  
kunniga	  och	  kloka	  medborgare”	  (s.	  55).	  Jag	  anser	  att	  dessa	  begrepp	  är	  viktiga	  i	  
sammanhanget	  med	  tanke	  på	  att	  kunskapskraven	  i	  kursplanen	  är	  relaterade	  till	  både	  
vetande,	  kunnande	  och	  egna	  erfarenheter	  –	  klokhet.	  

2.4.4	  Estetisk	  kunskap	  och	  kunskap	  i	  musik	  
Konsten	  och	  den	  estetiska	  kunskapen	  har	  rötter	  som	  liknar	  den	  praktisk-‐produktiva	  
kunskapen.	  Enligt	  Platon	  kan	  vi	  inte	  lita	  på	  våra	  sinnen,	  de	  bedrar	  oss,	  och	  därför	  är	  
konst	  bara	  imitationer	  av	  den	  verklighet	  vi	  kan	  iaktta.	  Kunskap	  får	  inte	  innehålla	  åsikter	  
och	  tyckanden.	  Aristoteles	  däremot	  ser	  konst	  och	  hantverk	  som	  samma	  sak	  skriver	  
Kronberg	  (2004).	  Begreppet	  för	  konsten	  som	  avbildning	  av	  verkligheten	  är	  mimesis.	  I	  
mimesis	  finns	  två	  led:	  det	  första	  är	  den	  del	  som	  konstnären	  hämtar	  från	  verkligheten	  
och	  traditionen,	  det	  andra	  är	  konstnärens	  frihet	  och	  förmåga	  att	  gestalta	  och	  tillföra	  
dimensioner	  som	  epistemisk	  vetenskap	  aldrig	  kan	  åstadkomma	  (Gustavsson,	  2004).	  
	  	  	  	  I	  boken	  Musikkundervisningens	  didaktikk	  resonerar	  Hanken	  och	  Johansen	  (1998)	  kring	  
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hur	  kunskap	  i	  musik	  kan	  se	  ut.	  Författarna	  beskriver	  hur	  musikämnets	  bas	  utgörs	  av	  två	  
dimensioner:	  den	  känslomässiga	  sidan	  av	  musik	  som	  kunskapsområde	  och	  erfarenheter	  
av	  musik	  som	  klingande	  fenomen,	  samt	  den	  intellektuella	  och	  verbala	  sidan	  av	  musik.	  
Dessa	  två	  dimensioner	  kallas	  av	  den	  engelske	  musikpedagogen	  Swanwick	  (1994)	  för	  
intuitiv	  kunskap	  och	  logisk-‐analytisk	  kunskap.	  Swanwick	  menar	  att	  den	  intuitiva	  
kunskapen	  är	  den	  viktigaste	  inom	  musikämnet,	  eftersom	  det	  utan	  den	  inte	  skulle	  finnas	  
något	  att	  utveckla	  logisk	  kunskap	  om,	  och	  att	  riktigt	  värdefull	  kunskap	  i	  musik	  nås	  när	  
de	  två	  dimensionerna	  samspelar.	  För	  att	  exemplifiera	  skriver	  Hanken	  och	  Johansen	  att	  
”ingen	  mening	  å	  la	  seg	  for	  eksempel	  att	  noe	  heter	  fjerdedelsnoter	  og	  noe	  annet	  
åttendedelsnoter	  hvis	  man	  ikke	  selv	  har	  erfart	  forskjeller	  i	  tonelengde”	  (s.	  183).	  Den	  
logisk-‐analytiska	  kunskapen	  beskrivs	  av	  Hanken	  och	  Johansen	  som	  det	  som	  brukar	  
kallas	  kunskap	  om	  musik,	  det	  vill	  säga	  musikhistoria,	  satslära,	  musikaliska	  begrepp	  med	  
mera,	  medan	  den	  intuitiva	  kunskapen	  bara	  kan	  nås	  genom	  direkt	  kontakt	  och	  
känslomässiga	  erfarenheter	  med	  och	  av	  musik,	  det	  är	  en	  förståelse	  och	  kunskap	  vi	  själva	  
konstruerar,	  en	  personlig	  kunskapsform.	  Författarna	  resonerar	  kring	  begreppen	  
förmedling	  och	  konstruktion	  av	  kunskap.	  En	  vanlig,	  men	  föråldrad,	  syn	  på	  kunskap	  är	  att	  
kunskapen	  finns	  utanför	  eleven	  och	  ska	  förmedlas	  till	  henne.	  En	  färskare,	  
konstruktivistisk	  syn	  på	  kunskap	  är	  att	  den	  inte	  kan	  förmedlas	  från	  lärare	  till	  elev,	  utan	  
läraren	  kan	  bara	  ge	  eleven	  utgångspunkt	  för	  att	  själv	  konstruera	  kunskapen.	  Eleven	  
skapar	  kunskapen	  utifrån	  tidigare	  erfarenheter	  kulturell	  förförståelse	  och	  tolkning.	  
	  	  	  	  Begreppet	  tyst	  kunskap	  förklaras	  av	  författarna	  (Hanken	  &	  Johansen,	  1998)	  som	  den	  
införstådda	  kunskap	  som	  saknar	  ord	  och	  som	  är	  direkt	  knuten	  till	  erfarenheter.	  Stor	  del	  
av	  den	  musikaliska	  kunskapen	  går	  ej	  att	  uttrycka	  verbalt,	  men	  ska	  ändå	  räknas	  som	  
kunskap,	  vilket	  i	  förlängningen	  också	  kommer	  att	  innebära	  att	  den	  språkliga	  dialogen	  
mellan	  lärare	  och	  elev	  kommer	  att	  ha	  sina	  begränsningar	  när	  det	  gäller	  att	  utveckla	  
kunskaper	  i	  musikämnet.	  Vidare	  resoneras	  kring	  begreppet	  att	  veta	  och	  att	  kunna.	  Den	  
första	  kunskapsdimensionen	  av	  musikämnet	  som	  beskrivs	  ovan	  innefattar	  också	  
musikens	  hantverksmässiga	  sidor.	  Att	  veta	  hur	  något	  går	  till	  är	  inte	  detsamma	  som	  att	  
faktiskt	  kunna	  göra	  detsamma.	  Som	  exempel	  beskriver	  författarna	  att	  en	  person	  kan	  
veta	  att	  en	  trumvirvel	  utförs	  genom	  att	  låta	  trumstockarna	  slå	  varannan	  gång	  på	  
virveltrumman,	  men	  att	  detta	  inte	  är	  detsamma	  som	  att	  faktiskt	  kunna	  spela	  en	  
trumvirvel,	  och	  att	  färdighetskunskaperna	  blir	  en	  helt	  egen	  form	  av	  kunskap.	  
	  	  	  	  Att	  estetisk	  kunskap	  och	  kunskap	  i	  musik	  består	  dels	  av	  en	  känslomässig	  dimension	  
med	  erfarenheter	  av	  klingande	  musik	  och	  dels	  av	  en	  intellektuell	  dimension	  med	  verbal	  
kunskap	  om	  musik	  är	  relevanta	  synsätt	  i	  denna	  studie	  om	  bedömning	  då	  studiens	  syfte	  
är	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  musiklärare	  bedömer	  just	  kunskap	  i	  musik.	  Då	  stor	  del	  av	  den	  
musikaliska	  kunskapen	  är	  tyst	  kunskap	  är	  detta	  ett	  intressant	  synsätt	  i	  sammanhanget,	  
då	  kunskaper	  i	  musik	  inte	  alltid	  är	  något	  som	  kan	  utvecklas	  och	  bedömas	  med	  hjälp	  av	  
ord	  och	  beskrivningar.	  Att	  förstå	  en	  beskrivning	  av	  hur	  något	  går	  till	  och	  därmed	  veta	  
hur	  något	  utförs	  är,	  som	  beskrivet	  ovan,	  inte	  detsamma	  som	  att	  i	  realiteten	  kunna	  utföra	  
det	  (Hanken	  &	  Johansen,	  1998).	  

2.4.5	  Olika	  funktioner	  inom	  musikämnet	  
Hanken	  och	  Johansen	  (1998)	  presenterar	  ett	  antal	  olika	  ämnessyner;	  musik	  som	  
estetiskt	  ämne,	  musik	  som	  färdighetsämne,	  musik	  som	  kunskapsämne,	  musik	  som	  
musiskt	  ämne,	  musik	  som	  trivselämne,	  musik	  som	  kritiskt	  ämne	  och	  musik	  som	  
medieämne.	  Hanken	  och	  Johansen	  refererar	  till	  musikforskaren	  Nielsen	  (1994)	  som	  
menar	  att	  musikämnets	  viktigaste	  funktion	  ligger	  i	  det	  estetiska	  eftersom	  musiken	  
ger	  en	  icke-‐verbal	  förståelse	  av	  världen	  och	  sig	  själv,	  en	  förståelse	  som	  sker	  via	  
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känslorna	  (Frede	  V	  Nielsen,1994,	  refererad	  i	  Hanken	  &	  Johansen,	  1998).	  Hanken	  och	  
Johansen	  (1998)	  menar	  att	  genom	  att	  se	  på	  musik	  som	  färdighetsämne	  hamnar	  
fokus	  på	  det	  hantverksmässiga;	  för	  att	  kunna	  utöva	  musik	  krävs	  färdigheter	  knutna	  
till	  röst,	  öra,	  kropp	  och	  instrument.	  Musik	  som	  kunskapsämne	  är	  en	  ämnessyn	  som	  
innebär	  att	  fokus	  ligger	  på	  kunskap	  om	  musik,	  det	  vill	  säga	  musikhistoria,	  begrepp,	  
notation	  med	  mera.	  Utifrån	  en	  syn	  på	  musik	  som	  musiskt	  ämne	  är	  en	  viktig	  uppgift	  
att	  hjälpa	  elever	  att	  integrera	  olika	  uttryck	  i	  en	  uttrycksmässig	  helhet,	  vilket	  handlar	  
om	  utveckling	  av	  hela	  människan,	  individens	  hela	  personlighetsutveckling.	  Fokus	  
ligger	  inte	  primärt	  på	  att	  lära	  eleven	  skicklighet	  i	  musik.	  	  Med	  en	  syn	  på	  musik	  som	  
trivselämne	  är	  musikämnet	  till	  för	  att	  skapa	  trivsel,	  gemenskap	  och	  bättre	  
motivation	  till	  lärande.	  Musik	  som	  medieämne	  innebär	  att	  musikalisk	  kompetens	  
inte	  främst	  handlar	  om	  spelfärdigheter,	  utan	  om	  att	  förstå	  musikaliska	  koder	  och	  
estetiska	  uttryck	  i	  media.	  Eleven	  ska	  ges	  förutsättningar	  till	  kritiskt	  tänkande	  och	  
kunna	  ställa	  sig	  kritisk	  till	  olika	  sidor	  av	  samhället	  (Hanken	  &	  Johansen,	  1998).	  
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3	  Metodologi	  och	  metod	  
	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  intervjun	  som	  forskningsmetod,	  hur	  val	  av	  informanter	  skett,	  
hur	  studien	  är	  gjord	  samt	  hur	  datamaterialet	  bearbetats	  och	  analyserats.	  Vidare	  
redogörs	  för	  etiska	  överväganden	  samt	  studiens	  giltighet	  och	  tillförlitlighet.	  	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
En	  intervju	  ger	  djupgående	  men	  smal	  information,	  till	  skillnad	  från	  till	  exempel	  en	  
enkätundersökning,	  som	  ger	  ytlig	  men	  bred	  information.	  Enligt	  Johansson	  och	  Svedner	  
(2010)	  är	  intervjun	  en	  av	  de	  forskningsmetoder	  som	  används	  mest	  i	  examensarbeten	  i	  
lärarutbildningen	  eftersom	  intervjun	  ger,	  om	  den	  används	  på	  rätt	  sätt,	  kunskap	  som	  är	  
direkt	  användbar	  i	  yrket.	  
	  	  	  	  Det	  finns	  två	  typer	  av	  intervjuer,	  den	  strukturerade	  och	  den	  kvalitativa.	  Den	  
strukturerade	  intervjun	  bygger	  på	  fasta	  frågor	  som	  ställs	  på	  samma	  sätt	  till	  alla	  som	  
deltar	  i	  studien.	  Den	  kvalitativa	  intervjun	  bygger	  i	  stället	  på	  ett	  fast	  frågeområde	  medan	  
frågorna	  varieras	  från	  intervju	  till	  intervju,	  beroende	  på	  vad	  den	  intervjuade	  ger	  för	  svar	  
och	  vilken	  riktning	  intervjun	  tar.	  Den	  kvalitativa	  intervjuns	  syfte	  är	  att	  få	  den	  
intervjuades	  svar	  att	  bli	  så	  uttömmande	  som	  möjligt,	  och	  det	  är	  därför	  frågorna	  ska	  
anpassas	  så	  att	  informanten	  ges	  möjlighet	  att	  säga	  allt	  hen	  vill	  (Johansson	  &	  Svedner,	  
2010).	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009)	  skriver	  att	  ”genom	  samtal	  lär	  vi	  känna	  andra	  
människor,	  vi	  får	  kunskap	  om	  deras	  erfarenheter,	  känslor,	  attityder	  och	  den	  värld	  de	  
lever	  i”	  (s.	  15).	  
	  	  	  	  Det	  finns	  fallgropar	  vid	  användning	  av	  intervjumetoden.	  Johansson	  och	  Svedner	  
(2010)	  skriver	  att	  en	  intervju	  kan	  gå	  fel	  på	  två	  sätt.	  Det	  ena	  syftar	  på	  att	  den	  intervjuade	  
av	  någon	  anledning	  inte	  är	  helt	  sanningsenlig.	  I	  det	  här	  fallet	  beror	  felet	  på	  den	  
intervjuade.	  Det	  andra	  sättet	  beror	  på	  den	  som	  intervjuar	  och	  syftar	  på	  att	  hen	  pressar	  
informanten	  eller	  väger	  in	  sina	  egna	  åsikter	  och	  därmed	  vinklar	  frågorna	  åt	  fel	  håll.	  En	  
annan	  nackdel	  med	  att	  använda	  intervjun	  som	  forskningsmetod	  kan	  vara	  att	  
informanten	  försöker	  lista	  ut	  vad	  den	  som	  frågar	  vill	  ha	  för	  svar,	  och	  därför	  inte	  svarar	  
sanningsenligt	  utan	  säger	  det	  hen	  tror	  att	  intervjuaren	  vill	  höra.	  Detta	  kan	  bero	  på	  att	  
intervjuaren	  omedvetet	  ”uttrycker	  sina	  förväntningar	  och	  värderingar	  och	  därmed	  
påverkar	  den	  intervjuades	  svar”	  (Johansson	  &	  Svedner,	  2010,	  s.	  35).	  För	  att	  undvika	  
missförstånd	  och	  få	  ett	  så	  felfritt	  resultat	  som	  möjligt	  är	  det	  viktigt	  att	  känna	  till	  vilka	  
fallgropar	  som	  finns,	  ställa	  väl	  genomtänkta	  frågor	  som	  bygger	  på	  informantens	  
konkreta	  erfarenheter	  och	  se	  till	  att	  hen	  känner	  förtroende.	  
	  	  	  	  Den	  kvalitativa	  intervjun	  lämpar	  sig	  som	  forskningsmetod	  i	  denna	  studie	  då	  syftet	  är	  
att	  få	  ta	  del	  av	  hur	  musiklärare	  tolkar	  kursplanen	  och	  hur	  de	  bedömer	  sina	  elevers	  
kunskaper	  i	  musik.	  Avsikten	  är	  att	  få	  informanterna	  att	  ge	  svar	  som	  verkligen	  avspeglar	  
deras	  inställning	  till	  och	  erfarenheter	  av	  ämnesområdet.	  

3.2	  Metod	  och	  design	  för	  studien	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  varför	  kvalitativa	  intervjuer	  lämpar	  sig	  som	  forskningsmetod	  i	  
föreliggande	  studie,	  samt	  hur	  urvalet	  av	  informanterna	  har	  gått	  till.	  Sedan	  följer	  en	  
presentation	  av	  informanterna.	  	  
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3.2.1	  Val	  av	  metod	  
Eftersom	  syftet	  med	  föreliggande	  studie	  är	  att	  få	  ta	  del	  av	  musiklärares	  syn	  på	  området	  
bedömning,	  har	  jag	  valt	  den	  kvalitativa	  intervjun	  som	  forskningsmetod.	  Kvalitativa	  
intervjuer	  lämpar	  sig	  eftersom	  avsikten	  med	  studien	  är	  att	  just	  de	  fyra	  informanter	  som	  
valts	  ut	  ska	  dela	  med	  sig	  av	  sina	  kunskaper,	  uppfattningar	  och	  erfarenheter	  inom	  
området.	  Att	  använda	  en	  forskningsmetod	  som	  exempelvis	  enkätmetoden	  skulle	  inte	  
vara	  lämpligt	  i	  denna	  studie	  då	  en	  enkätundersökning,	  i	  motsats	  till	  intervjumetoden,	  
ger	  bred	  med	  ytlig	  information,	  vilket	  inte	  är	  poängen	  i	  det	  här	  fallet.	  	  Att	  använda	  
observationsmetoden	  har	  också	  valts	  bort	  då	  det	  valda	  ämnesområdet	  enligt	  mig	  är	  för	  
omfattande	  på	  så	  sätt	  att	  en	  lärares	  sätt	  att	  bedöma	  elevers	  kunskap	  i	  musik	  ofta	  
sträcker	  sig	  över	  så	  långa	  tidsperioder	  att	  en	  observation,	  i	  form	  av	  till	  exempel	  
videoinspelning	  av	  en	  lektion,	  inte	  skulle	  göra	  ämnet	  rättvisa.	  	  

3.2.2	  Urval	  av	  informanter	  
Mina	  enda	  kriterier	  vid	  val	  av	  informanter	  har	  varit	  att	  de	  alla	  ska	  vara	  aktiva	  
musiklärare	  i	  årskurs	  6.	  Kontakten	  skedde	  genom	  att	  jag	  först	  mejlade	  och	  när	  de	  hade	  
tackat	  ja	  ringde	  jag	  upp	  dem	  och	  gav	  förslag	  på	  tider	  så	  att	  intervjun	  skulle	  kunna	  
genomföras.	  Jag	  valde	  att	  intervjua	  fyra	  musiklärare.	  Spannet	  mellan	  den	  yngsta	  och	  den	  
äldsta	  informanten	  är	  33	  år,	  och	  de	  har	  alla	  olika	  lång	  erfarenhet	  av	  att	  arbeta	  inom	  
yrket.	  Samtliga	  informanter	  har	  musiklärarutbildning.	  Den	  av	  lärarna	  som	  har	  arbetat	  
längst	  med	  att	  undervisa	  i	  musik	  i	  klass	  har	  arbetat	  i	  närmare	  40	  år,	  och	  den	  som	  har	  
arbetat	  kortast	  tid	  tog	  examen	  från	  musikhögskolan	  för	  mindre	  än	  ett	  år	  sedan	  och	  har	  
arbetat	  med	  klassrumsundervisning	  i	  musik	  i	  åtta	  månader.	  Samtliga	  informanter	  är	  
verksamma	  som	  musiker	  på	  olika	  instrument	  och	  inom	  skilda	  genrer,	  och	  flera	  av	  dem	  
undervisar	  också	  på	  sitt	  instrument	  vid	  kommunal	  musikskola.	  Skillnaderna	  i	  
arbetssituationer,	  arbetslivserfarenheter,	  musikerroller	  och	  ålder	  ser	  jag	  som	  positivt	  
för	  denna	  studie	  då	  jag	  tror	  att	  dessa	  olika	  förutsättningar	  kan	  ge	  varierande	  svar.	  Av	  
forskningsetiska	  skäl	  kallar	  jag	  informanterna	  för	  musiklärare	  A,	  B,	  C	  och	  D.	  	  
	  
Presentation	  av	  informanter	  
Musiklärare	  A:	  
Född	  1953.	  Hen	  har	  arbetat	  med	  klassrumsundervisning	  i	  musik	  i	  sammanlagt	  37	  år	  vid	  
flera	  olika	  låg-‐	  och	  mellanstadieskolor.	  Tidigare	  har	  hen	  också	  arbetat	  heltid	  vid	  
kommunal	  musikskola	  med	  undervisning	  i	  sång,	  blockflöjt	  och	  piano.	  Hen	  tog	  
musikinstruktörsexamen,	  sångpedagogexamen	  samt	  piano-‐	  och	  
blockflöjtspedagogexamen	  för	  lågstadium	  vid	  musikhögskola	  år	  1976,	  och	  läste	  även	  till	  
behörighet	  för	  klass	  år	  2010.	  Idag	  arbetar	  hen	  på	  en	  låg-‐	  och	  mellanstadieskola	  med	  ca	  
326	  elever	  där	  hen	  undervisar	  alla	  elever	  i	  musik.	  På	  skolan	  finns	  tre	  klasser	  i	  årskurs	  6	  
och	  undervisningen	  sker	  i	  helklass	  med	  cirka	  23	  elever	  i	  varje	  grupp.	  Hen	  har	  också	  en	  
liten	  anställning	  som	  sångpedagog	  vid	  kommunal	  musikskola	  där	  hen	  undervisar	  ett	  
fåtal	  elever.	  
	  
Musiklärare	  B:	  
Född	  1957.	  Hen	  har	  arbetat	  med	  klassrumsundervisning	  i	  musik	  i	  sammanlagt	  29	  år	  vid	  
flera	  olika	  mellan-‐	  och	  högstadieskolor.	  Tidigare	  har	  hen	  också	  arbetat	  med	  
klarinettundervisning	  vid	  kommunal	  musikskola.	  Hen	  tog	  musiklärarexamen	  med	  
behörighet	  att	  undervisa	  i	  grundskola	  och	  gymnasium	  samt	  klarinettpedagogexamen	  vid	  
musikhögskola	  år	  1984.	  Idag	  arbetar	  hen	  på	  en	  mellan-‐	  och	  högstadieskola	  med	  cirka	  
400	  elever	  där	  hen	  undervisar	  i	  musik	  i	  årskurs	  6	  till	  9.	  Hen	  undervisar	  cirka	  250	  elever	  
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i	  veckan.	  Av	  dessa	  går	  cirka	  80	  elever	  i	  årskurs	  6.	  Undervisningen	  i	  årskurs	  6	  sker	  i	  
halvklass	  med	  grupper	  om	  ungefär	  12-‐13	  elever.	  
	  
Musiklärare	  C:	  
Född	  1986.	  Hen	  har	  arbetat	  som	  musiklärare	  i	  klass	  i	  sammanlagt	  åtta	  månader.	  Hen	  tog	  
musiklärarexamen	  och	  tvärflöjtspedagogexamen	  vid	  musikhögskola	  år	  2012.	  Idag	  
arbetar	  hen	  på	  en	  låg-‐	  och	  mellanstadieskola	  med	  ca	  185	  elever	  där	  hen	  undervisar	  alla	  
elever	  i	  musik.	  Hen	  undervisar	  22	  elever	  i	  årskurs	  6,	  och	  undervisningen	  sker	  i	  helklass.	  
	  
Musiklärare	  D:	  
Född	  1967.	  Hen	  har	  arbetat	  med	  klassrumsundervisning	  i	  musik	  i	  sammanlagt	  18	  år	  vid	  
de	  låg-‐	  och	  mellanstadieskolor	  där	  hen	  nu	  arbetar.	  Hen	  tog	  musiklärarexamen	  och	  
fiolpedagogexamen	  vid	  musikhögskola	  år	  1989.	  Idag	  arbetar	  hen	  vid	  två	  låg-‐	  och	  
mellanstadieskolor.	  Vid	  den	  ena	  skolan	  undervisar	  hen	  i	  musik	  i	  årskurs	  3	  till	  6,	  och	  vid	  
den	  andra	  skolan	  är	  elevantalet	  så	  pass	  lågt	  att	  årskurserna	  slagits	  ihop,	  vilket	  resulterat	  
i	  att	  hen	  undervisar	  i	  en	  klass	  som	  innefattar	  elever	  i	  årskurs	  3	  till	  6.	  Hen	  undervisar	  
cirka	  100	  elever	  per	  vecka.	  Av	  dessa	  går	  cirka	  24	  elever	  i	  årskurs	  6.	  Hen	  arbetar	  också	  
som	  fiolpedagog	  vid	  kommunal	  musikskola.	  

3.2.3	  Datainsamling	  
Insamlandet	  av	  material	  har	  gjorts	  genom	  att	  fyra	  aktiva	  musiklärare	  i	  årskurs	  6	  har	  
intervjuats.	  Jag	  lät	  informanterna	  välja	  tid	  och	  plats	  för	  intervjun,	  med	  villkoret	  att	  vi	  
skulle	  kunna	  genomföra	  intervjun	  utan	  att	  bli	  störda.	  Således	  har	  samtliga	  intervjuer	  ägt	  
rum	  i	  grupprum	  på	  musiklärarnas	  skolor.	  Intervjutiden	  har	  varierat.	  Den	  kortaste	  
intervjun	  blev	  38	  minuter	  och	  den	  längsta	  en	  timme	  och	  fyra	  minuter.	  Intervjuerna	  
spelades	  in	  på	  min	  mobiltelefon.	  Eftersom	  jag	  hade	  valt	  att	  använda	  kvalitativa	  
intervjuer	  som	  forskningsmetod	  i	  denna	  studie	  så	  varierade	  antalet	  frågor	  från	  intervju	  
till	  intervju	  beroende	  på	  vilken	  riktning	  svaren	  tog	  och	  hur	  talför	  informanten	  var.	  I	  
intervjun	  utgick	  jag	  från	  en	  tankekarta	  med	  utgångspunkt	  i	  mina	  två	  forskningsfrågor.	  
Utifrån	  dessa	  hade	  jag	  ett	  antal	  förberedda	  följdfrågor	  att	  kunna	  ta	  till	  ifall	  samtalet	  
skulle	  avta	  eller	  komma	  allt	  för	  långt	  från	  ämnet.	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
Efter	  att	  intervjuerna	  hade	  genomförts	  har	  de	  transkriberats	  av	  mig.	  Transkriberingen	  
innebar	  att	  allt	  som	  sades	  och	  spelades	  in	  under	  intervjuerna	  skrevs	  ned	  ordagrant	  för	  
att	  återge	  innehållet	  så	  nära	  den	  verkliga	  situationen	  som	  möjligt.	  Det	  innebär	  att	  även	  
skratt,	  suckar,	  tystnader	  och	  ”tankeljud”	  som	  ööö	  och	  hmm	  skrevs	  ut.	  Då	  informanterna	  
citeras	  i	  resultatkapitlet	  skrivs	  dessa	  tankepauser	  och	  tystnader	  som	  en	  parentes	  
innehållandes	  tre	  punkter:	  (…).	  
	  	  	  	  Efter	  att	  intervjuerna	  transkriberats	  letade	  jag	  efter	  teman	  i	  de	  olika	  informanternas	  
resonemang	  och	  försökte	  ringa	  in	  likheter	  och	  skillnader	  i	  deras	  bedömningsarbete,	  
deras	  syner	  på	  musikämnet,	  på	  vad	  kunskap	  i	  musik	  är	  och	  på	  deras	  beskrivningar	  av	  
vad	  de	  väljer	  att	  lägga	  vikt	  vid	  i	  sin	  undervisning	  och	  så	  vidare.	  Sedan	  färgmarkerade	  jag	  
dessa	  teman	  för	  att	  få	  god	  överblick.	  Utifrån	  dessa	  färgmarkerade	  områden	  formulerade	  
jag	  sedan	  ett	  antal	  rubriken	  och	  sammanställde	  informanternas	  berättelser	  under	  dessa.	  	  	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  
För	  att	  visa	  respekt	  för	  informanterna	  har	  jag	  har	  följt	  humanistisk-‐
samhällsvetenskapliga	  forskningsrådets	  anvisningar	  för	  forskningsetik	  (Humanistisk-‐
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samhällsvetenskapliga	  forskningsrådet,	  1996,	  refererad	  i	  Johansson	  &	  Svedner,	  2010).	  
För	  examensarbetet	  innebär	  dessa	  anvisningar	  att	  de	  som	  deltar	  i	  studien	  klart	  och	  
tydligt	  ska	  veta	  vad	  studiens	  syfte	  är	  och	  hur	  undersökningen	  kommer	  att	  gå	  till,	  att	  de	  
kan	  avböja	  att	  delta,	  att	  de	  när	  som	  helst	  ska	  kunna	  ställa	  frågor	  och	  få	  dessa	  besvarade	  
eller	  närsomhelst	  avbryta	  sitt	  deltagande	  ”utan	  negativa	  följder”	  (s.	  20),	  att	  de	  ska	  känna	  
sig	  säkra	  på	  att	  deras	  svar	  skyddas	  och	  behandlas	  anonymt	  och	  att	  det	  inte	  är	  möjligt	  att	  
utifrån	  resultatet	  utläsa	  vilka	  de	  är.	  	  
	  	  	  	  Alla	  informanter	  var	  mycket	  positiva	  till	  min	  studie	  och	  samtliga	  tackade	  ja	  med	  en	  
gång.	  Samtidigt	  som	  tid	  och	  plats	  bestämdes	  för	  intervjun	  per	  telefon	  berättade	  jag	  
också	  vad	  deras	  berättelser	  kommer	  att	  innebära	  för	  studien	  –	  att	  deras	  svar	  är	  mitt	  
resultat	  och	  att	  dessa	  kommer	  att	  bearbetas	  och	  analyseras	  av	  mig.	  Jag	  klargjorde	  också	  
att	  intervjun	  kommer	  att	  spelas	  in	  och	  transkriberas	  men	  att	  jag	  är	  den	  enda	  som	  
kommer	  att	  lyssna	  på	  inspelningarna.	  Jag	  förklarade	  också	  att	  deras	  medverkan	  är	  
anonym,	  vilket	  också	  är	  anledningen	  till	  att	  jag	  utelämnat	  information	  om	  vilka	  städer	  de	  
arbetat	  och	  utbildat	  sig	  i	  med	  mera.	  Jag	  skickade	  också	  ett	  dokument	  som	  jag	  
sammanställt	  där	  information	  om	  intervjuns	  tillvägagångssätt	  och	  resultatets	  
behandling	  presenteras	  mer	  detaljerat.	  Där	  framgår	  också	  att	  informanten	  när	  som	  helst	  
kan	  avbryta	  sitt	  deltagande,	  vilket	  jag	  också	  tydliggjorde	  vid	  själva	  intervjutillfället.	  	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  
Hög	  tillförlitlighet,	  hög	  reliabilitet,	  innebär	  att	  det	  som	  redovisas	  i	  resultatet,	  det	  vill	  säga	  
det	  som	  framkommit	  efter	  datainsamling	  och	  bearbetning	  och	  analys	  av	  densamma,	  
stämmer	  överens	  med	  verkligheten.	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  skriver	  att:	  
	  

På	  samma	  sätt	  som	  en	  tumstock	  är	  ett	  instrument	  för	  att	  mäta	  föremåls	  längd	  
är	  enkäter,	  intervjuer	  och	  observationer	  instrument	  för	  att	  mäta	  
uppfattningar	  och	  beteenden.	  Om	  mätinstrumentet	  har	  hög	  noggrannhet	  får	  
man	  samma	  resultat	  vid	  upprepade	  mätningar.	  (s.	  81)	  

	  	  
Jag	  har	  träffat	  samtliga	  informanter	  tidigare	  och	  en	  av	  dem	  har	  jag	  själv	  haft	  som	  lärare.	  
Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  skriver	  att	  ”i	  praktiken	  är	  reliabiliteten	  aldrig	  perfekt”	  (s.	  
81)	  vilket	  syftar	  på	  att	  både	  den	  intervjuade	  och	  den	  intervjuande	  kan	  tolka	  och	  uppfatta	  
saker	  på	  olika	  sätt.	  Jag	  försökte	  vid	  intervjutillfällena	  att	  vara	  så	  neutral	  som	  möjligt	  och	  
därför	  tror	  jag	  inte	  att	  intervjuerna	  påverkades	  i	  negativ	  bemärkelse	  av	  min	  bekantskap	  
med	  lärarna.	  
	  	  	  	  Jag	  anser	  att	  detta	  arbete	  är	  giltigt	  med	  tanke	  på	  urvalet	  av	  informanter	  som	  gjorts.	  De	  
lärare	  som	  intervjuats	  har	  valts	  eftersom	  jag	  anser	  att	  de	  med	  stor	  sannolikhet	  skulle	  
kunna	  ge	  svar	  på	  forskningsfrågorna	  och	  därmed	  uppfylla	  syftet	  i	  föreliggande	  studie.	  
Resultaten	  är	  giltiga	  för	  just	  de	  fyra	  lärare	  som	  intervjuats	  och	  kan	  inte	  ses	  som	  gällande	  
för	  alla	  musiklärare	  i	  Sverige.	  Jag	  gör	  inga	  sanningsanspråk	  på	  det	  jag	  har	  skrivit.	  
	  	  	  	  Vid	  ett	  av	  intervjutillfällena	  blev	  vi	  vid	  två	  tillfällen	  avbrutna	  av	  att	  kollegor	  till	  
musikläraren	  kom	  in	  i	  rummet	  där	  vi	  satt.	  Detta	  ledde	  till	  kortare	  avbrott	  i	  hens	  
berättande,	  vilket	  skulle	  kunna	  ses	  som	  en	  nackdel	  när	  det	  gäller	  tillförlitligheten.	  Vid	  
dessa	  tillfällen	  antecknade	  jag	  var	  någonstans	  i	  intervjun	  avbrotten	  skedde	  för	  att	  sedan	  
kunna	  väga	  in	  detta	  då	  transkription	  och	  bearbetning	  av	  materialet	  skulle	  ske.	  	  
	  	  	  	  Jag	  anser	  att	  jag	  varit	  så	  noggrann	  som	  möjligt	  i	  genomförandet	  av	  intervjuerna	  och	  i	  
arbetet	  med	  att	  bearbeta	  och	  analysera	  materialet,	  och	  att	  denna	  studie	  håller	  så	  hög	  
giltighet	  och	  tillförlitlighet	  som	  möjligt.	  	  
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4	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  redovisas	  resultatet	  av	  den	  bearbetning	  och	  analys	  som	  har	  gjorts	  av	  de	  
intervjuade	  musiklärarnas	  syn	  på	  bedömning	  i	  musik.	  Följande	  rubriker	  presenteras:	  (a)	  
Synen	  på	  kunskap	  och	  på	  musikämnet	  -‐	  vad	  är	  viktigt	  att	  kunna	  och	  kunna	  förmedla,	  (b)	  
hur	  elevers	  kunskaper	  bedöms	  inom	  de	  områden	  lärarna	  lägger	  stor	  vikt	  vid,	  (c)	  verktyg	  
och	  metoder	  för	  bedömning	  samt	  (d)	  lärares	  resonemang	  kring	  bedömning,	  
betygsättning	  och	  kursplan.	  

4.1	  Lärarnas	  syn	  på	  kunskap	  och	  på	  musikämnet	  –	  vad	  som	  anses	  
viktigt	  att	  kunna	  och	  förmedla	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  musiklärarnas	  syn	  på	  vad	  som	  anses	  som	  viktigt	  i	  musikämnet,	  
och	  vad	  de	  anser	  vara	  viktigt	  att	  förmedla	  till	  sina	  elever.	  
	  	  	  	  För	  musiklärare	  A	  handlar	  musik	  om	  en	  känsla	  som	  man,	  genom	  att	  själv	  musicera	  
eller	  genom	  att	  lyssna	  på	  andra,	  ”mår	  gott	  av”.	  Hen	  ser	  det	  inte	  som	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
kunna	  någonting	  i	  musik	  utan	  tycker	  att	  begreppet	  viktigt	  är	  något	  som,	  om	  det	  ska	  
användas	  i	  diskussion	  kring	  kunskap	  i	  musik,	  ska	  vara	  en	  känsla	  som	  kommer	  inifrån	  en	  
människa.	  Hen	  säger	  att	  ”det	  är	  viktigt,	  det	  är	  ju	  för	  dig	  själv	  det	  kan	  bli	  viktigt”.	  Inte	  
heller	  C	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  kunna	  spela	  ett	  instrument	  utan	  tror	  snarare	  att	  det	  
handlar	  om	  att	  eleverna	  tycker	  det	  är	  roligt.	  
	  	  	  	  Just	  lusten	  och	  att	  musikundervisningen	  ska	  vara	  rolig	  är	  något	  som	  är	  centralt	  för	  
Musiklärare	  A,	  B	  och	  D	  medan	  Musiklärare	  C	  inte	  lyfter	  den	  aspekten	  av	  vad	  som	  är	  
viktigt	  inom	  musikämnet	  alls.	  Musiklärare	  A	  säger	  att	  ”det	  är	  ju	  ändå	  lusten	  som	  måste	  
vara	  grunden	  för	  har	  jag	  inte	  lusten	  då	  spelar	  det	  ingen	  roll.	  Hur	  duktig	  jag	  än	  är	  och	  hur	  
begåvad	  jag	  än	  är	  så	  finns	  inte	  lusten	  då...	  då	  går	  det	  inte”.	  Även	  för	  Musiklärare	  B	  
handlar	  musikundervisningen	  till	  stor	  del	  om	  att	  förmedla	  en	  positiv	  bild	  av	  musiken	  
som	  företeelse.	  Musik	  ska	  vara	  någonting	  roligt	  och	  spännande.	  Musiklärare	  D	  beskriver	  
att	  det	  ”häftiga”	  med	  musikläraryrket	  är	  de	  tillfällen	  då	  hen	  lyckas	  få	  elever	  att	  ”glimma	  
till	  så	  där,	  att	  man	  ser	  att	  dom	  tycker	  faktiskt	  det	  är	  kul”.	  
	  	  	  	  Både	  Musiklärare	  A	  och	  D	  menar	  att	  alla	  elever	  ska	  få	  känna	  att	  de	  kan	  och	  lyckas	  i	  
musikundervisningen	  oavsett	  vilken	  nivå	  de	  befinner	  sig	  på.	  Musiklärare	  A	  återkom	  
flera	  gånger	  under	  intervjun	  till	  vikten	  av	  att	  förenkla	  innehåll	  och	  krav.	  Hen	  använde	  
vid	  flera	  tillfällen	  ordet	  basic.	  Som	  exempel	  på	  detta	  kan	  nämnas	  att	  om	  eleverna	  klarar	  
av	  att	  hålla	  pulsen	  på	  en	  trumma	  vid	  trumsetet	  så	  bedöms	  de	  som	  godkända	  i	  det	  
momentet,	  och	  om	  eleverna	  klarar	  att	  hålla	  puls	  och	  byta	  toner	  på	  rätt	  tillfälle	  på	  elbas	  
så	  är	  de	  godkända	  i	  det	  momentet.	  De	  skriftliga	  proven	  bör	  också	  utformas	  på	  en	  
grundläggande	  nivå	  anser	  Musiklärare	  A.	  När	  jag	  frågar	  Musiklärare	  D	  vad	  hen	  tycker	  är	  
viktigt	  att	  kunna	  i	  musik	  och	  hur	  hen	  ser	  på	  vad	  kunskap	  i	  musik	  är,	  sammanfattar	  hen	  
det	  på	  följande	  vis:	  
	  

Kunskap	  är	  ju	  att	  ha	  en	  sådan	  grundkunskap	  så	  att	  man	  också	  kan	  genomföra,	  
med	  hjälp	  av	  sin	  grundkunskap,	  spelmässigt,	  sångmässigt,	  upplevelsemässigt,	  
det	  man	  har	  lärt	  sig	  från	  grunden.	  Det	  kan	  nog	  sammanfatta	  ganska	  bra	  (...)	  ja	  
kunskap	  är	  ju	  egentligen	  allt	  det	  som	  du	  kommer	  ihåg,	  som	  du	  kommer	  ihåg	  
en	  längre	  tid,	  och	  det	  blir	  ju	  en	  massa	  saker	  då.	  Det	  blir	  ju	  även	  upplevelser	  
som	  (...)	  som	  man	  förhoppningsvis	  förmedlar	  under	  lektionen.	  Upplevelsen	  av	  
man	  lyckas	  och	  kan	  (…)	  Också	  förståelse	  för	  att	  vi	  alla...	  att	  man	  kan	  lära	  sig	  på	  
olika	  sätt.	  Att	  vi	  alla	  fungerar	  på	  olika	  sätt	  (...)	  men	  att	  man	  kan	  få	  samma	  
resultat	  ändå.	  (Musiklärare	  D)	  
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Musiklärare	  C	  och	  D	  anser	  att	  förståelse	  för	  olika	  typer	  av	  musikaliska	  uttryck	  och	  musik	  
från	  olika	  kulturer	  är	  en	  viktig	  del	  av	  musikämnet.	  Gemensamt	  för	  Musiklärare	  C	  och	  D	  
är	  också	  synen	  på	  att	  tillägnandet	  av	  kunskaper	  i	  musik	  är	  en	  process.	  Musiklärare	  C	  
säger	  att	  ”det	  finns	  ingen	  som	  kan	  lära	  sig	  ett	  instrument	  på	  bara	  några	  lektioner”	  och	  
Musiklärare	  D	  menar	  att	  musik	  är	  ett	  övningsämne.	  	  

4.2	  Hur	  elevers	  kunskaper	  bedöms	  inom	  de	  områden	  lärarna	  lägger	  
stor	  eller	  liten	  vikt	  vid	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  tio	  områden	  som	  de	  intervjuade	  musiklärarna	  väljer	  att	  
tilldela	  stort	  eller	  litet	  fokus.	  Här	  presenteras	  också	  lärarnas	  tillvägagångssätt	  för	  
bedömning	  av	  elevernas	  kunskaper	  inom	  dessa	  områden.	  	  

4.2.1	  Lärares	  bedömning	  av	  musicerande	  
När	  det	  gäller	  musicerande	  i	  ensembleform	  är	  det	  ett	  område	  som	  samtliga	  musiklärare	  
lägger	  störst	  vikt	  vid	  i	  sin	  undervisning.	  
	  	  	  	  För	  Musiklärare	  A,	  B	  och	  C	  sker	  musicerandet	  framför	  allt	  på	  gitarr,	  piano,	  elbas	  och	  
trumset,	  medan	  Musiklärare	  D	  lägger	  vikten	  på	  gitarr	  och	  synt.	  För	  samtliga	  musiklärare	  
är	  det	  framför	  allt	  ackord	  som	  spelas	  på	  gitarr	  och	  piano,	  men	  hos	  Musiklärare	  B	  får	  
också	  melodispel	  stort	  fokus.	  Musiklärare	  D	  menar	  att	  det	  är	  först	  i	  sexan	  som	  eleverna	  
är	  mogna	  för	  ackordsspel.	  Ensemblespelet	  består	  av	  att	  spela	  pop-‐	  och	  rocklåtar	  som	  har	  
två	  till	  tre	  ackord.	  Det	  gemensamma	  musicerandet	  är	  centralt	  i	  Musiklärare	  B:s	  
ämnessyn.	  Hen	  säger	  att	  ”musicera	  tillsammans	  på	  något	  sätt,	  göra	  nånting	  tillsammans.	  
Det	  är	  ju	  det	  som	  är	  kärnan	  i	  det	  tror	  jag”,	  och	  lägger	  stor	  vikt	  vid	  att	  alla	  ska	  delta	  och	  
att	  alla	  elever	  ska	  pröva	  att	  spela	  alla	  instrument	  och	  sjunga	  olika	  låtar.	  Hen	  vill	  också	  att	  
alla	  ska	  lära	  sig	  grunder	  i	  att	  spela	  de	  olika	  instrumenten.	  
	  	  	  	  Både	  Musiklärare	  A,	  C	  och	  D	  beskriver	  att	  spel	  på	  instrument	  får	  stort	  fokus	  även	  
under	  mellanstadiets	  tidigare	  årskurser	  för	  att	  därmed	  skapa	  förutsättningar	  för	  
ensemblespel	  i	  årskurs	  6.	  Musiklärare	  A	  använder	  sig	  i	  ensemblespelsundervisningen	  av	  
något	  hen	  kallar	  rotationsarrangemang,	  vilket	  innebär	  att	  eleverna	  delas	  in	  i	  mindre	  
grupper	  vid	  de	  olika	  instrumenten	  och	  att	  grupperna	  sedan	  spelar	  en	  låt	  och	  sedan	  byter	  
grupper	  utan	  att	  avbryta	  pulsen	  i	  låten.	  På	  så	  sätt	  stannar	  aldrig	  spelet	  av	  vilket	  är	  något	  
som	  också	  Musiklärare	  B	  betonar	  vikten	  av.	  Musiklärare	  D	  beskriver	  hur	  hen	  brukar	  
arbeta	  med	  ensemblespel	  på	  två	  olika	  sätt.	  Antingen	  får	  eleverna	  själva	  välja	  mellan	  
olika	  låtar	  och	  öva	  på	  dem	  för	  att	  sedan	  framföra	  dem,	  eller	  så	  väljer	  Musiklärare	  D	  ut	  
låtar	  utifrån	  planerat	  arbetsområde.	  Musiklärare	  C:s	  berättar	  att	  om	  hen	  inte	  haft	  någon	  
kursplan	  att	  följa	  så	  skulle	  hen	  inte	  tilldela	  musicerandet	  på	  instrument	  så	  stort	  
utrymme	  som	  hen	  gör	  i	  dagsläget,	  utan	  skulle	  då	  arbeta	  betydligt	  mer	  med	  andra	  saker.	  
	  	  	  	  Gemensamt	  för	  samtliga	  musiklärare	  är	  att	  bedömningen	  av	  elevernas	  kunskaper	  i	  att	  
spela	  instrument	  sker	  genom	  klassrumsobservation,	  genom	  att	  titta	  och	  lyssna	  i	  
spelsituationerna	  i	  klassrummet.	  Samtliga	  musiklärare	  använder	  sig	  också	  av	  att	  
skriftligt	  pricka	  av	  elevernas	  kunskaper,	  antingen	  under	  lektionstid	  eller	  efter.	  
Musiklärare	  B	  berättar	  att	  vad	  gäller	  anteckningar	  och	  skriftlig	  dokumentation	  kring	  
elevernas	  spelkunskaper	  försöker	  hen	  pricka	  av	  när	  en	  elev	  klarat	  av	  att	  spela	  till	  
exempel	  ackord	  eller	  melodi	  på	  gitarr,	  och	  att	  hen	  gör	  ”lite	  sporadiska	  anteckningar”	  och	  
noteringar	  om	  detta.	  Hen	  ser	  dock	  problem	  i	  att	  ha	  för	  många	  elevers	  kunskaper	  att	  
förhålla	  sig	  till	  under	  en	  arbetsvecka.	  Hen	  beskriver	  att	  hen	  i	  tanken	  hela	  tiden	  försöker	  
”ligga	  några	  timmar	  före”.	  Även	  Musiklärare	  A	  antecknar	  och	  prickar	  av	  elevernas	  
spelkunskaper	  på	  ett	  mer	  ostrukturerat	  vis.	  Musiklärare	  C	  och	  D	  har	  utarbetade	  system	  
för	  att	  kunna	  föra	  anteckningar	  under	  den	  korta	  tiden	  mellan	  lektionerna.	  Musiklärare	  C	  
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berättar	  att	  hen	  också	  ibland	  antecknar	  under	  lektionstid	  då	  eleverna	  musicerar.	  
	  	  	  	  Musiklärare	  A	  berättar	  att	  hen	  bedömer	  elevernas	  spelkunskaper	  främst	  genom	  att	  
titta	  och	  lyssna	  under	  tiden	  ovan	  nämnda	  rotationsarrangemang	  spelas.	  Det	  är	  en	  bra	  
metod	  tycker	  Musiklärare	  A	  i	  och	  med	  att	  eleverna	  är	  indelade	  i	  mindre	  grupper	  med	  
cirka	  fem	  elever	  vid	  varje	  instrument.	  Också	  Musiklärare	  C	  betonar	  vikten	  av	  att	  inte	  
undervisa	  för	  stora	  klasser,	  och	  menar	  att	  elevgruppernas	  storlek	  är	  avgörande	  både	  för	  
elevernas	  lärsituation	  och	  för	  bedömningens	  utgång.	  
	  	  	  	  Både	  Musiklärare	  A	  och	  D	  använder	  till	  viss	  del	  även	  elevers	  framföranden	  som	  
bedömningsunderlag.	  I	  Musiklärare	  A:s	  undervisning	  är	  framföranden	  något	  som	  
tilldelas	  stor	  vikt.	  Varje	  år	  sätts	  musikaler	  och	  shower	  upp	  från	  årskurs	  2	  till	  och	  med	  
årskurs	  6.	  Hen	  beskriver	  hur	  de	  musikaler	  och	  shower	  som	  årligen	  sätts	  upp	  är	  bra	  
arbetsformer	  då	  de	  innefattar	  stora	  delar	  av	  kursplanens	  obligatoriska	  innehåll.	  För	  
årskurs	  6	  nämns	  att	  momenten	  sång,	  dans,	  soloframföranden,	  eget	  skapande,	  
ensemblespel,	  framföranden,	  olika	  musikstilar	  samt	  egna	  reflektioner	  och	  analyser	  ryms	  
i	  arbetet	  med	  en	  musikal.	  I	  Musiklärare	  D	  undervisning	  sker	  framföranden	  dels	  i	  form	  av	  
uppspel	  av	  låtar	  som	  eleverna	  övat	  in	  på	  gitarr	  och	  synt	  under	  lektionerna,	  och	  dels	  av	  
en	  ”kärleksföreställning”	  som	  eleverna	  i	  årskurs	  6	  årligen	  arbetar	  fram	  och	  spelar	  upp	  
för	  resten	  av	  skolan.	  Hen	  betonar	  dock	  vikten	  av	  att	  bedömning	  av	  elevers	  
spelkunskaper	  inte	  enbart	  sker	  vid	  de	  situationer	  då	  färdiga	  låtar	  spelas	  upp.	  Hen	  
resonerar	  kring	  hur	  hen	  bedömer	  hela	  arbetsprocessen	  och	  inte	  enbart	  ett	  slutresultat.	  
Hen	  säger	  att:	  
	  

Ja	  det	  går	  ju	  till,	  oftast	  går	  det	  ju	  till	  så	  att...	  jag	  tycker	  man	  bedömer	  hela	  
processen	  faktiskt.	  Dels	  hur	  (…)	  även	  om	  det	  är	  kunskap	  man	  ska	  bedöma,	  
men	  på	  nåt	  vis	  så	  bedömer	  man	  ju	  också	  vägen	  till	  kunskap,	  om	  du	  har	  en	  
målmedvetenhet	  och	  en	  vilja	  att	  lära	  och	  du	  (…)	  så	  där,	  då	  bedömer	  man	  ju	  
också	  det	  (…)	  tycker	  jag,	  i	  ärlighetens	  namn.	  (Musiklärare	  D)	  

	  
Hen	  menar	  att	  bedömningen	  sker	  kontinuerligt	  under	  tiden	  när	  eleverna	  lär	  sig	  spela	  för	  
att	  sedan	  kompletteras	  med	  en	  mer	  slutlig	  bedömning	  när	  hen	  märker	  att	  ”nu	  går	  det	  nu	  
flyter	  det	  på”.	  Musiklärare	  C	  använder	  sig	  också	  av	  uppspel	  i	  enskild	  form	  som	  
bedömningsunderlag.	  Musiklärare	  B	  och	  C	  nämner	  ingenting	  om	  framföranden	  som	  en	  
del	  av	  undervisningen	  i	  årskurs	  6.	  
	  	  	  	  Ytterligare	  ett	  verktyg	  som	  används	  för	  bedömning	  är	  videoinspelning.	  Detta	  är	  dock	  
något	  som	  endast	  Musiklärare	  B	  berättar	  att	  hen	  använder	  sig	  av:	  
	  

Nu	  så	  gjorde	  jag	  så	  att	  jag	  spelade	  in	  händerna	  och	  musiken	  på,	  på	  (...)	  när	  han	  
(...)	  han	  kom	  och	  ville	  spela	  lite	  gitarr	  för	  mig.	  Och	  då	  frågade	  jag	  om	  jag	  fick	  
banda	  det.	  Och	  så	  har	  jag	  det	  som	  ett	  utmärkt	  exempel	  på	  A-‐nivå.	  (Musiklärare	  
B)	  

	  
Den	  inspelning	  som	  görs	  blir	  på	  så	  vis	  också	  en	  del	  av	  dokumentationen	  som	  i	  sig	  är	  en	  
del	  av	  bedömningsunderlaget	  för	  just	  den	  elev	  som	  filmats.	  	  

4.2.2	  Lärares	  bedömning	  av	  gemensam	  sång	  
Samtliga	  musiklärare	  lägger	  stor	  vikt	  vid	  gemensam	  sång.	  I	  Musiklärare	  A:s	  
undervisning	  innehåller	  varje	  musiklektion	  minst	  ett	  moment	  av	  gemensam	  sång.	  Varje	  
månad	  får	  samtliga	  elever	  på	  skolan	  lära	  sig	  en	  sång	  som	  sedan	  sjungs	  upp	  gemensamt.	  
Sång	  ingår	  också	  i	  ovan	  nämnda	  rotationsarrangemang.	  Musiklärare	  D	  berättar	  att	  hen	  
upplever	  att	  sångdelen	  av	  musikämnet	  har	  hamnat	  i	  skuggan	  av	  mycket	  annat	  i	  och	  med	  
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införandet	  av	  kursplanen	  i	  lgr11.	  
	  	  	  	  När	  det	  gäller	  arbetet	  med	  att	  bedöma	  elevers	  sångkunskaper	  upplever	  samtliga	  
musiklärare	  att	  detta	  är	  något	  svårt	  och	  att	  ett	  stort	  fokus	  ligger	  på	  att	  eleverna	  deltar.	  
	  	  	  	  Musiklärare	  B	  berättar	  att	  det	  första	  hen	  utgår	  från	  är	  om	  en	  elev	  deltar	  och	  faktiskt	  
har	  närvaro	  i	  sången,	  för	  att	  sedan	  lyssna	  efter	  om	  eleven	  följer	  tonhöjd,	  puls	  och	  rytm	  i	  
förloppet.	  Både	  Musiklärare	  C	  och	  D	  menar	  att	  de	  elever	  som	  är	  starka	  sångmässigt	  ofta	  
är	  väldigt	  framåt	  och	  vill	  höras.	  Musiklärare	  C	  beskriver	  bedömning	  av	  och	  
betygsättning	  på	  elevernas	  sångkunskaper	  på	  följande	  vis:	  
	  

Alltså	  för	  att	  få	  E	  (...)	  jag	  sätter	  grönt	  på	  alla	  där.	  För	  att	  jag	  vill	  inte	  sitta	  och	  
bedöma	  deras	  sång,	  sång	  är	  så	  känsligt.	  Hur	  många	  säger	  inte	  att	  dom	  inte	  kan	  
sjunga	  liksom	  (…)	  sen	  om	  dom	  ska	  få	  ett	  C	  eller	  ett	  A,	  då	  vill	  jag	  ha	  hört	  dom.	  
Men	  då	  (...)	  dom	  behöver	  man	  oftast	  inte	  lyssna	  efter.	  Dom	  tar	  den	  platsen	  
själva,	  för	  om	  nån	  känner	  sig	  jättebekväm	  med	  sin	  röst	  då	  vet	  dom	  oftast	  att,	  ja	  
men	  den	  kan	  eller	  tycker	  om	  att	  sjunga	  och	  så	  här,	  så	  då	  hör	  man	  den	  starkare.	  
(Musiklärare	  C)	  	  

	  
För	  att	  eleverna	  ska	  få	  betyget	  E	  av	  Musiklärare	  C	  krävs	  bara	  att	  de	  deltar	  vid	  arbete	  
med	  gemensam	  sång.	  
	  	  	  	  Musiklärare	  A	  och	  D	  resonerar	  kring	  att	  många	  pojkar	  kommit	  i	  målbrottet	  i	  årskurs	  6	  
och	  därför	  har	  problem	  med	  sin	  sångröst.	  Det	  kan	  vara	  svårt	  att	  upptäcka	  att	  elever	  
egentligen	  kan	  vara	  starka	  sångmässigt	  men	  de	  vågar	  inte	  visa	  det	  under	  lektionerna.	  
Musiklärare	  D	  väljer	  då	  att	  bedöma	  de	  sångkunskaper	  de	  visat	  under	  tidigare	  år.	  
	  	  	  	  Musiklärare	  A	  menar	  att	  man	  som	  musiklärare	  även	  måste	  utnyttja	  tillfällen	  som	  från	  
början	  inte	  är	  tänkta	  för	  bedömning.	  Som	  exempel	  på	  en	  sådan	  oväntad	  
bedömningssituation	  gällande	  sång	  berättar	  hen	  om	  ett	  bakvänt	  luciatåg	  där	  alla	  killar	  
var	  lucior	  och	  tärnor	  och	  hur	  hen,	  genom	  att	  hen	  fick	  höra	  deras	  gossopraner,	  kunde	  
göra	  bedömningen	  att	  alla	  nådde	  upp	  till	  betyget	  E	  med	  kravet	  att	  man	  vid	  gemensam	  
sång	  i	  någon	  mån	  ska	  kunna	  följa	  rytm	  och	  tonhöjd.	  

4.2.3	  Puls,	  rytm	  och	  rörelse	  
Både	  Musiklärare	  C	  och	  D	  berättar	  att	  de	  ser	  puls	  som	  en	  kärna	  i	  musikämnet	  och	  i	  
musikundervisningen,	  och	  pulsövningar	  tilldelas	  stort	  fokus.	  Musiklärare	  D	  uttrycker	  
det	  som	  att	  ”det	  går	  ju	  inte	  att	  spela	  annars”.	  Musiklärare	  C	  menar	  att	  vissa	  delar	  av	  
ämnet,	  så	  som	  arbetet	  med	  pulskänsla	  och	  spel	  på	  instrument	  förekommer	  kontinuerligt	  
under	  alla	  årskurser.	  För	  hen	  är	  arbetet	  med	  puls-‐	  och	  rytmövningar	  starkt	  förknippat	  
med	  dans	  och	  rörelse.	  Hen	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  "få	  in	  musiken	  i	  kroppen	  (…)	  att	  
man	  ska	  få	  uppleva	  musik".	  Vidare	  menar	  hen	  att	  det	  är	  ett	  område	  som	  är	  relativt	  
enkelt	  att	  få	  in	  i	  undervisningen,	  dels	  eftersom	  puls	  och	  rytm	  finns	  med	  i	  alla	  typer	  av	  
musicerande	  men	  också	  för	  att	  puls-‐	  och	  rytmmoment	  går	  att	  genomföra	  på	  kort	  tid.	  Om	  
detta	  säger	  Musiklärare	  C	  att:	  	  

	  
Om	  jag	  ser	  att	  jag	  har	  tio	  minuter	  över	  så	  gör	  vi	  alltid	  (...)	  ja	  men	  då	  tar	  vi	  och	  
går	  en	  puls,	  eller	  sätter	  på	  en	  låt	  och	  (...)	  eller	  skickar	  runt	  en	  trumma	  och	  dom	  
ska	  härma	  rytmer	  eller,	  så.	  Alltså	  jag	  brukar	  smyga	  in	  det.	  (Musiklärare	  C)	  

	  
Varken	  Musiklärare	  A	  eller	  B	  lyfter	  puls	  och	  rytm	  som	  delar	  som	  får	  stort	  fokus	  i	  
undervisningen,	  och	  Musiklärare	  C	  är	  den	  enda	  av	  lärarna	  som	  väljer	  att	  lägga	  stor	  vikt	  
vid	  rörelse	  i	  form	  av	  till	  exempel	  dans.	  För	  hen	  är	  puls	  och	  att	  eleverna	  får	  ”in	  musiken	  i	  
kroppen”	  centrala	  delar	  av	  innehållet.	  Vidare	  beskriver	  Musiklärare	  C	  att	  hen	  tycker	  det	  
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är	  för	  stort	  fokus	  på	  instrument	  i	  kursplanen.	  Hen	  menar	  att	  om	  hen	  inte	  haft	  någon	  
kursplan	  att	  följa	  så	  skulle	  hen	  arbeta	  betydligt	  mer	  med	  rytmer,	  rörelse	  och	  dans.	  Även	  
Musiklärare	  A:s	  elever	  kommer	  i	  kontakt	  med	  rörelsemoment	  i	  form	  av	  dans,	  men	  det	  är	  
inget	  hen	  beskriver	  att	  hen	  lägger	  stor	  vikt	  vid.	  
	  	  	  	  Musiklärare	  C	  berättar	  att	  elevernas	  känsla	  för	  puls	  och	  rytm	  bedöms	  i	  
klassrumssituationen	  när	  de	  rör	  sig	  i	  till	  musik	  eller	  går	  i	  puls.	  Musiklärare	  C	  tittar	  och	  
lyssnar	  efter	  om	  någon	  elev	  har	  problem	  med	  att	  till	  exempel	  gå	  i	  puls	  till	  musik	  och	  gör	  
efter	  lektionens	  slut	  noteringar	  om	  vilka	  som	  klarat	  eller	  inte	  klarat	  lektionsmomenten.	  
Hen	  beskriver	  att	  hen	  efter	  att	  ha	  tränat	  samma	  moment	  ett	  antal	  lektioner	  kontrollerar	  
i	  de	  anteckningar	  som	  gjorts	  huruvida	  de	  elever	  som	  visat	  svårigheter	  med	  att	  känna	  
puls	  har	  gjort	  förbättringar	  eller	  ej.	  
	  	  	  	  Musiklärare	  B	  lägger	  ingen	  vikt	  alls	  vid	  rörelse	  och	  inte	  heller	  Musiklärare	  D	  nämner	  
detta	  som	  något	  som	  ingår	  i	  innehållet.	  	  

4.2.4	  Teoretiska	  kunskaper	  
Musiklärare	  B,	  C	  och	  D	  fokuserar	  i	  relativt	  stor	  utsträckning	  på	  teoretiska	  kunskaper	  i	  
undervisningen,	  medan	  Musiklärare	  A	  lägger	  liten	  vikt	  vid	  området.	  Musiklärare	  C	  
berättar	  att	  hen	  under	  en	  bestämd	  tidsperiod	  arbetar	  med	  instrumentkunskap	  och	  
kunskap	  om	  instrumentgrupper	  och	  detta	  område	  får	  relativt	  stort	  fokus	  i	  
undervisningen.	  De	  teoretiska	  delarna	  av	  undervisningen	  består	  i	  övrigt	  av	  att	  eleverna	  
får	  lära	  sig	  notera	  rytmer,	  dur-‐	  och	  moll	  och	  i	  vissa	  fall	  även	  tonnamn	  på	  piano.	  Hen	  
väljer	  att	  arbeta	  med	  teoretiska	  delar	  i	  halvklass	  då	  andra	  delar	  av	  undervisningen	  
kräver	  arbete	  i	  halvklass.	  Då	  får	  halva	  klassen	  hålla	  till	  i	  klassrummet	  och	  arbeta	  med	  att	  
exempelvis	  notera	  rytmer,	  medan	  Musiklärare	  C	  arbetar	  med	  något	  praktiskt	  i	  
musiksalen	  med	  den	  andra	  klasshalvan.	  Också	  Musiklärare	  D	  arbetar	  med	  
instrumentkunskap	  och	  kunskap	  om	  instrumentgrupper	  under	  en	  bestämd	  tidsperiod.	  
Hen	  beskriver	  att	  varje	  hösttermin	  i	  årskurs	  6	  inleds	  med	  ett	  fast	  arbetsområde	  som	  hen	  
kallar	  ”symfoniorkesterprojekt”.	  Det	  innebär	  att	  eleverna	  får	  teoretisk	  kunskap	  om	  
instrument,	  instrumentgrupper,	  lyssningsexempel	  samt	  fakta	  runt	  omkring	  de	  olika	  
delarna.	  Projektet	  avslutas	  också	  med	  ett	  prov	  och	  analys	  av	  projektet.	  
	  	  	  	  Teoretiska	  delar	  av	  musikämnet	  berörs	  i	  relativt	  stor	  utsträckning	  också	  av	  
Musiklärare	  B,	  och	  hen	  nämner	  att	  eleverna	  får	  lära	  sig	  begrepp	  så	  som	  repris,	  dur	  och	  
moll,	  durskala	  och	  att	  pianot	  är	  byggt	  för	  C-‐dur.	  Musiklärare	  B	  och	  D	  berättar	  också	  att	  
eleverna	  kan	  få	  lyssna	  på	  till	  exempel	  olika	  instrument	  och	  skriftligt	  redogöra	  för	  vad	  de	  
hör,	  och	  att	  den	  redogörelsen,	  det	  provresultatet,	  utgör	  en	  del	  av	  
bedömningsunderlaget.	  Musiklärare	  A	  lägger	  liten	  vikt	  vid	  teoretiska	  kunskaper.	  Hen	  
nämner	  att	  hen	  i	  årskurs	  6	  går	  igenom	  olika	  musikaliska	  begrepp	  så	  som	  repris	  och	  
fermat	  och	  låter	  eleverna	  läsa	  om	  dessa	  för	  att	  sedan	  göra	  ett	  prov	  inom	  området.	  
	  	  	  	  När	  det	  gäller	  musikhistoria	  berättar	  Musiklärare	  A	  att	  hen	  ofta	  väljer	  att	  lära	  eleverna	  
äldre	  traditionella	  svenska	  sånger	  och	  visor	  för	  att	  på	  så	  vis	  ge	  eleverna	  tillfälle	  att	  få	  
sjunga	  sånger	  från	  olika	  tider,	  vår	  kulturskatt	  som	  hen	  kallar	  dem.	  Också	  Musiklärare	  D	  
fokuserar	  i	  viss	  utsträckning	  på	  musikhistoria	  i	  form	  av	  kunskap	  kring	  svenska	  
vissångare	  så	  som	  Taube,	  Bellman	  och	  Vreeswijk	  samt	  genom	  spel	  av	  och	  kunskap	  kring	  
blues.	  I	  Musiklärare	  B:s	  undervisning	  är	  området	  musikhistoria	  förlagt	  till	  årskurs	  8	  och	  
9,	  och	  inte	  heller	  Musiklärare	  C	  lägger	  någon	  vikt	  vid	  musikhistoria	  i	  årskurs	  6.	  
	  	  	  	  När	  det	  gäller	  bedömning	  av	  teoretiska	  delar	  av	  musikämnet	  så	  som	  
instrumentkunskap,	  musik	  från	  olika	  tidsepoker,	  dur-‐	  och	  molltonalitet,	  ackord,	  
genrekännedom,	  kunskap	  om	  hur	  musik	  kan	  påverka	  människor	  samt	  kunskap	  om	  
musik	  från	  olika	  kulturer	  använder	  sig	  samtliga	  musiklärare	  av	  lyssningsexempel,	  
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skriftliga	  prov	  och	  kunskapstest	  som	  bedömningsmetoder.	  Samtliga	  musiklärare	  
använder	  även	  muntliga	  omprov	  för	  de	  elever	  som	  inte	  klarar	  ett	  skriftligt	  prov.	  
Musiklärare	  D	  är	  den	  av	  lärarna	  som	  i	  störst	  utsträckning	  använder	  sig	  av	  skriftliga	  prov,	  
och	  hen	  återkommer	  under	  intervjun	  till	  att	  proven	  ofta	  är	  till	  för	  att	  kontrollera	  att	  
eleverna	  tillägnat	  sig	  kunskaper	  inom	  ett	  visst	  arbetsområde.	  
	  	  	  	  Musiklärare	  C	  berättar	  att	  när	  det	  gäller	  de	  delar	  som	  rör	  elevernas	  resonemang	  och	  
analys	  kring	  exempelvis	  olika	  musikstilar	  sker	  arbetet	  främst	  genom	  muntliga	  
diskussioner,	  men	  följs	  ändå	  av	  ett	  skriftligt	  prov,	  för	  att	  samla	  in	  bedömningsunderlag.	  
Musiklärare	  C	  säger	  också	  att	  hen	  önskar	  att	  det	  fanns	  fler	  moment	  som	  kunde	  bedömas	  
skriftligt	  eftersom	  det	  är	  så	  mycket	  lättare.	  	  

4.2.5	  Reflektion,	  resonemang	  och	  analys	  
Musiklärare	  B	  nämner	  inte	  reflektion,	  analys	  och	  resonemang	  alls	  under	  intervjun,	  
medan	  Musiklärare	  A,	  C	  och	  D	  tar	  upp	  området	  och	  för	  nästan	  identiska	  resonemang	  
kring	  det.	  De	  skiljer	  mellan	  reflektion	  och	  analys	  av	  genomfört	  arbete,	  resonemang	  kring	  
eget	  och	  andras	  musicerande,	  och	  reflektion	  och	  analys	  av	  musik	  de	  lyssnar	  på.	  Samtliga	  
anser	  att	  eleverna	  i	  årskurs	  6	  är	  för	  små	  för	  att	  kunna	  resonera	  kring	  sitt	  eget	  
musicerande.	  Musiklärare	  D	  menar	  att	  eleverna	  saknar	  ordförråd	  för	  att	  ”göra	  en	  analys	  
av	  sitt	  eget	  spel”	  och	  Musiklärare	  C	  ställer	  sig	  frågan	  om	  man	  måste	  ”reflektera	  kring	  
musik	  när	  man	  är	  tio	  elva	  tolv?	  Kring	  sitt	  eget	  musicerande	  alltså.	  Måste	  jag,	  kan	  det	  inte	  
bara	  få	  vara	  lustfyllt?”.	  
	  	  	  	  När	  det	  gäller	  resonerande	  kring	  andras	  musicerande	  berättar	  Musiklärare	  A	  att	  vid	  
de	  tillfällen	  då	  denna	  punkt	  berörts	  i	  undervisningen	  har	  det	  varit	  i	  form	  av	  att	  eleverna	  
fått	  göra	  korta	  danser	  i	  smågrupper	  och	  att	  grupperna	  sedan	  fått	  resonera	  kring	  
varandras	  danser,	  och	  att	  hen	  genom	  detta	  försökt	  öppna	  till	  resonemang	  och	  tolkande	  
hos	  eleverna.	  Dock	  har	  hen	  ännu	  ej	  testat	  att	  låta	  eleverna	  resonera	  kring	  varandras	  
musicerande.	  Även	  Musiklärare	  C	  berättar	  att	  hen	  ännu	  inte	  hittat	  någon	  fungerande	  
metod	  för	  att	  genomföra	  det	  hela	  på.	  	  Ingen	  av	  de	  tre	  musiklärarna	  lägger	  någon	  direkt	  
vikt	  vid	  området.	  
	  	  	  	  Vad	  gäller	  reflektion	  och	  analys	  av	  genomfört	  arbete	  så	  berörs	  dessa	  punkter	  av	  
Musiklärare	  A	  och	  D.	  Musiklärare	  A	  beskriver	  hur	  reflektioner	  och	  analyser	  ryms	  i	  
arbetet	  med	  en	  musikal,	  och	  Musiklärare	  D	  berättar	  att	  ovan	  nämnda	  
symfoniorkesterprojekt	  och	  kärleksföreställning	  avslutas	  med	  prov	  och	  analys,	  vilket	  
skulle	  kunna	  ses	  som	  att	  eleverna	  till	  viss	  del	  för	  resonemang	  även	  kring	  sitt	  eget	  och	  
andras	  musicerande.	  	  

4.2.6	  Lyssnande,	  olika	  musikgenrer	  och	  musikaliska	  uttryck	  samt	  musik	  från	  
olika	  kulturer	  
Musiklärare	  A	  lägger	  ingen	  större	  vikt	  vid	  kunskap	  om	  musik	  från	  olika	  kulturer.	  Vad	  
gäller	  genrekännedom	  nämns	  det	  som	  ett	  område	  som	  berörs	  i	  de	  musikaler	  och	  shower	  
som	  årligen	  sätts	  upp	  på	  skolan,	  men	  inte	  heller	  detta	  lyfts	  som	  ett	  område	  som	  får	  
något	  vidare	  fokus	  i	  undervisningen.	  Lyssnande	  nämns	  inte	  alls	  i	  intervjun	  med	  
Musiklärare	  A.	  
	  	  	  	  Musiklärare	  B	  och	  C	  lägger	  stor	  vikt	  vid	  lyssning	  i	  undervisningen.	  Musiklärare	  B	  
beskriver	  att	  kännedom	  om	  olika	  genrer,	  om	  musik	  från	  olika	  kulturer	  samt	  kunskaper	  
om	  olika	  instrument	  får	  sin	  plats	  i	  undervisningen	  genom	  lyssning.	  Musiklärare	  C	  anser	  
att	  kontakt	  med	  olika	  typer	  av	  musikaliska	  uttryck	  är	  viktigt	  och	  nämner	  folkmusik	  och	  
klassisk	  musik.	  Hen	  vill	  att	  hens	  elever	  ska	  få	  kännedom	  om	  och	  få	  uppleva	  andra	  typer	  
av	  musik	  än	  den	  som	  förekommer	  mest	  frekvent	  i	  media,	  och	  lägger	  därför	  stor	  vikt	  vid	  
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området.	  Vidare	  resonerar	  hen	  kring	  begreppet	  genrekännedom	  och	  berättar	  att	  
eleverna	  till	  viss	  del	  kommer	  i	  kontakt	  med	  det	  genom	  att	  lyssna	  på	  utvalda	  
musikexempel	  och	  sedan	  både	  skriftligt	  och	  muntligt	  redogöra	  för	  vad	  de	  hör.	  Dessa	  
moment	  har	  även	  ingått	  i	  prov	  som	  genomförts.	  Vidare	  resonerar	  Musiklärare	  C	  också	  
kring	  kursplanens	  punkt	  gällande	  musik	  från	  olika	  kulturer	  och	  dess	  karaktärsdrag	  och	  
uttrycker	  en	  brist	  på	  bra	  metoder	  för	  att	  kunna	  ge	  eleverna	  kunskap	  kring	  området,	  
varför	  det	  också	  får	  relativt	  litet	  fokus	  i	  undervisningen.	  Musiklärare	  D	  nämner	  inte	  
genrekännedom	  eller	  lyssning	  under	  intervjun,	  men	  berättar	  dock	  att	  hen	  använder	  sig	  
av	  lyssningsexempel	  när	  undervisningen	  handlar	  om	  instrumentkunskap.	  Vad	  gäller	  den	  
del	  av	  innehållet	  som	  berör	  musik	  från	  olika	  kulturer	  är	  det	  ett	  område	  som	  Musiklärare	  
D	  arbetar	  med	  under	  ett	  bestämt	  antal	  veckor.	  Hen	  säger	  att:	  
	  

Nu	  har	  jag	  kört	  ett	  sånt	  här	  race	  i	  år	  faktiskt	  (...)	  med	  bluesen,	  vi	  har	  vart	  inne	  
på	  grekisk	  musik,	  vi	  har	  vart	  inne	  på	  salsa	  och	  vi	  har	  dansat	  judiska	  danser	  (...)	  
ja	  så	  att	  dom	  har	  nog	  fått	  det	  lite	  komprimerat	  så”.	  (Musiklärare	  D)	  
	  

Hen	  menar	  också	  att	  denna	  punkt	  till	  viss	  del	  finns	  med	  även	  i	  den	  övriga	  
undervisningen,	  då	  exempelvis	  olika	  typer	  av	  sånger	  sjungs,	  men	  att	  undervisningen	  blir	  
mer	  medveten	  då	  arbetet	  fokuseras	  till	  en	  bestämd	  tidsperiod.	  
	  	  	  	  Förutom	  Musiklärare	  C	  som	  berättar	  om	  hur	  hen	  använder	  sig	  av	  skriftliga	  och	  
muntliga	  redogörelser	  och	  prov	  för	  att	  säkerställa	  elevernas	  kunskaper	  kring	  olika	  
genrer,	  är	  det	  ingen	  av	  lärarna	  som	  nämner	  något	  om	  hur	  dessa	  områden	  bedöms,	  eller	  
vad	  de	  använder	  för	  verktyg	  och	  metoder	  i	  sitt	  bedömningsarbete	  när	  det	  gäller	  dessa	  
delar	  av	  undervisningen.	  

4.2.7	  Imitation	  och	  improvisation	  
Musiklärare	  A	  och	  C	  nämner	  inte	  imitation	  och	  improvisation	  alls	  under	  intervjuerna.	  
Musiklärare	  B	  berättar	  att	  det	  är	  en	  av	  de	  delar	  av	  kursplanen	  som	  får	  minst	  fokus,	  och	  
Musiklärare	  D	  berättar	  att	  imitation	  och	  improvisation	  på	  rytminstrument	  förekommer	  
relativt	  ofta	  i	  undervisningen.	  
	  	  	  	  Ingen	  av	  lärarna	  nämner	  något	  om	  hur	  de	  bedömer	  vilka	  kunskaper	  deras	  elever	  har	  i	  
att	  kunna	  imitera	  och	  improvisera.	  

4.2.8	  Musik	  tillsammans	  med	  andra	  estetiska	  uttryck	  
Varken	  Musiklärare	  A	  eller	  C	  nämner	  musik	  tillsammans	  med	  andra	  estetiska	  uttryck	  
under	  intervjuerna,	  men	  båda	  berättar	  att	  de	  ibland	  arbetar	  med	  dans,	  vilket	  kanske	  kan	  
ses	  som	  en	  del	  inom	  det	  området.	  Musiklärare	  B	  nämner	  kursplanens	  punkt	  ”musik	  
tillsammans	  med	  bild,	  text	  och	  dans	  och	  hur	  olika	  estetiska	  uttryck	  kan	  samspela”	  och	  
berättar	  att	  det	  är	  något	  som	  tilldelas	  mindre	  fokus	  än	  andra	  delar	  av	  undervisningen.	  
Dock	  nämner	  hen	  att	  de	  arbetat	  en	  del	  med	  filmmusik	  vilket	  kanske	  kan	  ses	  som	  en	  del	  
inom	  det	  området.	  Musiklärare	  D	  berättar	  att	  eleverna	  någon	  gång	  under	  mellanstadiet	  
får	  måla	  till	  musik.	  Ingen	  av	  lärarna	  nämner	  något	  om	  hur	  de	  bedömer	  vilka	  kunskaper	  
deras	  elever	  har	  inom	  området.	  

4.2.9	  Skapande	  
Varken	  Musiklärare	  B	  eller	  C	  nämner	  skapande	  under	  intervjuerna.	  Musiklärare	  A	  
nämner	  skapande	  som	  en	  av	  delarna	  som	  ryms	  i	  arbetet	  med	  en	  musikal	  eller	  show,	  
samt	  att	  eleverna	  ibland	  gör	  egna	  danser.	  Musiklärare	  D	  berättar	  att	  eleverna	  i	  årskurs	  6	  
ibland	  får	  i	  uppgift	  att	  skriva	  egna	  låtar	  utifrån	  bluesformen	  och	  att	  varje	  årskurs	  
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innehåller	  något	  kompositionsmoment.	  Ingen	  av	  lärarna	  nämner	  något	  om	  hur	  de	  
bedömer	  vilka	  kunskaper	  deras	  elever	  har	  när	  det	  gäller	  skapande.	  

4.2.10	  Digitala	  verktyg	  
Detta	  är	  ett	  område	  där	  musiklärarnas	  berättelser	  i	  allra	  högsta	  grad	  liknar	  varandra.	  
Musiklärare	  A,	  B	  eller	  C	  berättar	  att	  de	  i	  dagsläget	  inte	  lägger	  någon	  vikt	  alls	  vid	  
användandet	  av	  digitala	  verktyg.	  Musiklärare	  D	  berättar	  att	  de	  tillfällen	  då	  eleverna	  
kommer	  i	  kontakt	  med	  digitala	  verktyg	  består	  av	  att	  de	  till	  exempel	  får	  skriva	  en	  rap	  till	  
ett	  komp	  som	  tas	  från	  Musiklärare	  D:s	  dator	  eller	  från	  ett	  förinspelat	  komp.	  Samtliga	  
musiklärare	  i	  studien	  berättar	  att	  skolan	  de	  arbetar	  på	  saknar	  datorer,	  program	  och	  
utrustning	  för	  att	  kunna	  genomföra	  den	  typen	  av	  moment.	  Musiklärare	  C	  menar	  också	  
att	  hen	  saknar	  utbildning	  inom	  området	  och	  säger	  att:	  
	  

Vi	  har	  inte	  fått	  någon	  utbildning	  i	  det.	  Det	  finns	  inget	  program	  i	  skolan.	  Sen	  så	  
är	  det	  ju	  några	  som	  säger	  ”ja	  men	  garageband,	  jätteenkelt”,	  jo	  det	  är	  väl	  
jätteenkelt	  och	  jag	  har	  väl	  hållit	  på	  jättelite	  själv,	  men	  (...)	  det	  går	  ju	  inte	  att	  
sitta	  med	  en	  dator	  heller,	  tycker	  inte	  jag,	  jag	  tycker	  att	  dom	  måste	  få	  prova	  lite	  
grann.	  Och	  jag	  ska	  ju	  inte	  behöva	  använda	  min	  egen	  dator	  och	  mina	  egna	  
program	  och	  så	  där	  så	  att	  nu	  (...)	  jag	  har	  struntat	  i	  det.	  (Musiklärare	  C)	  

	  
Musiklärare	  B	  beskriver	  dock	  att	  skolan	  ligger	  i	  startgroparna	  för	  att	  utöka	  användandet	  
av	  digitala	  verktyg,	  då	  eleverna	  på	  skolan	  till	  höstterminen	  ska	  få	  iPads.	  Hen	  menar	  att	  
då	  öppnar	  sig	  helt	  nya	  möjligheter	  vad	  gäller	  till	  exempel	  musikskapande	  med	  hjälp	  av	  
program	  som	  garage-‐band.	  
	  	  	  	  Då	  varken	  Musiklärare	  A:s,	  B:s	  eller	  C:s	  undervisning	  innefattar	  arbete	  med	  digitala	  
verktyg	  så	  berättar	  de	  heller	  ingenting	  om	  hur	  det	  bedöms.	  Inte	  heller	  Musiklärare	  D	  
berättar	  något	  om	  hur	  elevernas	  kunskaper	  i	  att	  använda	  digitala	  verktyg	  bedöms.	  	  	  

4.3	  Verktyg	  och	  metoder	  för	  bedömning	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  de	  metoder	  och	  verktyg	  som	  musiklärarna	  berättat	  att	  de	  
använder	  sig	  av	  i	  sitt	  bedömningsarbete.	  	  

4.3.1	  Anteckningar	  och	  skriftlig	  dokumentation	  
Samtliga	  musiklärare	  berättar	  att	  de	  använder	  sig	  av	  anteckningar	  och	  skriftlig	  
dokumentation	  om	  elevernas	  kunskaper	  och	  kunskapsutveckling.	  Musiklärare	  C	  och	  D	  
anser	  båda	  att	  anteckningar	  och	  skriftlig	  dokumentation	  är	  nödvändiga	  verktyg	  i	  
bedömningsarbetet,	  och	  båda	  har	  utarbetade	  system	  för	  anteckningar.	  
	  	  	  	  Musiklärare	  C	  har	  förberedda	  listor	  med	  alla	  elevers	  namn	  och	  plats	  för	  anteckningar	  
där	  hen	  snabbt	  efter	  varje	  lektion	  fyller	  i	  var	  eleverna	  befinner	  sig	  i	  det	  de	  för	  tillfället	  
arbetar	  med.	  Hen	  beskriver	  hur	  anteckningarna	  kan	  se	  ut:	  
	  

Så	  skriver	  jag	  kunde	  byta	  ganska	  bra,	  kunde	  spela	  men	  bara	  på	  ett	  ackord,	  tog	  
på	  fel	  band	  hela	  tiden	  men	  rätt	  strängar	  lite	  så.	  Och	  sen	  om	  vi	  har	  pratat	  kring	  
musik	  så	  har	  jag	  skrivit	  kanske	  använt	  ett	  till	  fem	  ord,	  kunde	  göra	  en	  bra	  
beskrivning	  och	  så.	  (Musiklärare	  C)	  

	  
Hen	  menar	  att	  det	  är	  nödvändigt	  att	  göra	  anteckningar	  så	  lång	  utsträckning	  som	  möjligt	  
och	  säger	  att	  hen	  skulle	  haft	  ”noll	  koll”	  inför	  omdömesskrivningen	  i	  höstas	  om	  
anteckningar	  ej	  hade	  gjorts	  och	  att	  hen	  omöjligt	  skulle	  kunna	  ha	  så	  många	  elevers	  olika	  
kunskapsnivåer	  i	  minnet.	  Hen	  beskriver	  också	  hur	  hen,	  tillsammans	  med	  den	  
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handledare	  hen	  blivit	  tilldelad	  att	  ha	  under	  första	  året	  som	  lärare	  och	  ytterligare	  en	  
musiklärare,	  arbetat	  med	  att	  utforma	  en	  mall	  med	  kolumner	  för	  olika	  delar	  av	  
lektionsinnehåll	  men	  att	  hen	  inte	  använt	  den	  ännu	  eftersom	  det	  system	  med	  
anteckningar	  som	  används	  fungerar	  bra.	  Musiklärare	  D	  använder	  sig	  av	  något	  hen	  kallar	  
”loggbok”,	  vilken	  består	  av	  en	  pärm	  med	  papper	  för	  varje	  elev	  där	  hen	  prickar	  av	  
moment	  som	  genomförts.	  Hen	  för	  också	  anteckningar	  som	  ett	  verktyg	  i	  
bedömningsarbetet.	  Dessa	  handlar	  om	  hur	  det	  går	  för	  eleverna	  i	  de	  moment	  de	  arbetar	  
med	  och	  förs	  sedan	  över	  i	  loggboken.	  Hen	  beskriver	  att	  hen	  ”dokumenterar	  hela	  tiden,	  
jag	  skriver	  upp	  varje	  lektion	  vilka	  som	  får	  spela	  instrument.	  Så	  jag	  har	  det	  uppskrivet	  
och	  det	  är	  ju	  nödvändigt”.	  
	  	  	  	  Musiklärare	  A	  och	  B	  beskriver	  att	  anteckningar	  förs	  och	  dokumentation	  görs,	  men	  då	  i	  
mer	  ostrukturerade	  former,	  inga	  rutiner	  finns	  för	  hur	  och	  när	  antecknandet	  sker.	  
Musiklärare	  B	  beskriver	  hur	  hen	  för	  ”sporadiska”	  anteckningar	  av	  elevernas	  kunskaper	  
och	  kunskapsutveckling:	  
	  

Jag	  har	  alltid	  brottats	  med	  dokumentationen	  under	  ett	  läsår,	  och	  där	  önskar	  
jag	  att	  man	  var	  mer	  strukturerad	  vad	  gäller	  ett,	  en	  metod	  för	  att	  göra	  snabba	  
anteckningar.	  (Musiklärare	  B)	  

	  
I	  den	  mån	  anteckningar	  förs	  av	  Musiklärare	  A	  sker	  det	  mellan	  lektionerna	  och	  ibland	  
förekommer	  även	  att	  hen	  ”prickar	  av”	  elever	  under	  lektionerna	  om	  hen	  uppfattar	  att	  
någon	  elev	  lyckats	  väl	  med	  något	  moment.	  

4.3.2	  Klassrumsobservationer	  –	  att	  titta	  och	  lyssna	  
Att	  titta	  och	  lyssna	  i	  klassrumssituationerna	  är	  bedömningsmetoder	  som	  beskrivs	  av	  
samtliga	  musiklärare	  och	  är	  de	  metoder	  som	  används	  flitigast	  i	  bedömningsarbetet.	  
Musiklärare	  D	  menar	  att	  genom	  att	  titta	  och	  lyssna	  på	  elevernas	  sång,	  musicerande	  och	  
samtalande	  i	  de	  olika	  klassrumssituationerna	  skapar	  hen	  sig	  en	  bild	  av	  hur	  eleverna	  
klarar	  de	  olika	  delarna	  av	  undervisningen.	  Vidare	  berättar	  hen	  också	  att	  hen	  ibland	  
under	  en	  lektion	  försöker	  ”kolla	  extra	  mycket”	  på	  en	  elev	  om	  det	  finns	  några	  frågetecken	  
kring	  var	  denne	  befinner	  sig	  kunskapsmässigt.	  I	  sådana	  fall	  ställer	  hen	  också	  frågor	  till	  
eleven	  för	  att	  få	  klarhet	  i	  vilka	  kunskaper	  eleven	  redan	  har	  och	  för	  att	  upptäcka	  
eventuella	  områden	  som	  behöver	  utvecklas.	  

4.3.3	  Bedömning	  utifrån	  framföranden	  och	  enskilda	  uppspel	  
Musiklärare	  A	  och	  D	  bedömer	  till	  viss	  del	  sina	  elevers	  kunskaper	  utifrån	  
musikframföranden	  som	  görs.	  Musiklärare	  D	  berättar	  att	  bedömningsunderlaget	  inför	  
omdömesskrivning	  och	  betygsättning	  till	  viss	  del	  utgörs	  av	  den	  kärleksföreställning	  som	  
genomförs	  årligen.	  Musiklärare	  A	  beskriver	  hur	  de	  framträdanden	  som	  görs	  i	  form	  av	  
månadens	  sång	  och	  årliga	  musikaler	  och	  shower,	  förutom	  att	  vara	  bra	  arbetsformer	  då	  
de	  innefattar	  stora	  delar	  av	  det	  obligatoriska	  innehållet,	  också	  underlättar	  hens	  
bedömning	  av	  elevernas	  kunskaper	  i	  ämnet.	  Eftersom	  momenten	  sång,	  dans,	  
soloframföranden,	  eget	  skapande,	  ensemblespel,	  framföranden,	  olika	  musikstilar	  samt	  
egna	  reflektioner	  och	  analyser	  ryms	  i	  arbetet	  med	  en	  musikal,	  ges	  också	  möjlighet	  till	  
bedömning	  av	  dessa	  områden.	  Hen	  beskriver	  hur	  hen,	  genom	  det	  arbete	  som	  leder	  fram	  
till	  en	  musikal	  eller	  show,	  får	  en	  bra	  överblick	  över	  vilka	  elever	  som	  verkligen	  lägger	  ner	  
sig	  och	  jobbar	  bra	  och	  vilka	  som	  inte	  gör	  det,	  och	  att	  framförandet	  av	  slutresultatet	  
också	  ger	  en	  bra	  bedömningssituation	  som	  komplement	  till	  att	  enbart	  observera	  i	  
klassrummet	  eftersom	  det	  då	  blir	  tydligt	  vad	  eleverna	  klarar	  och	  inte.	  Hen	  upplever	  
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också	  att	  många	  elever	  blir	  friare	  och	  vågar	  mer	  när	  musicerandet	  sker	  i	  form	  av	  ett	  
uppträdande	  med	  många	  deltagande,	  vilket	  också	  hjälper	  till	  i	  hens	  bedömningsarbete.	  
	  	  	  	  I	  Musiklärare	  C:s	  bedömningsarbete	  förekommer	  enskilda	  uppspel	  som	  
bedömningsmetod.	  Hen	  är	  dock	  skeptisk	  till	  att	  använda	  metoden	  genomgående	  för	  alla	  
elever	  och	  ser	  det	  hela	  mer	  som	  ett	  komplement	  till	  den	  övriga	  bedömningen.	  Även	  
Musiklärare	  D	  är	  kritisk	  till	  att	  använda	  sig	  av	  uppspel	  som	  bedömningsmetod	  eftersom	  
hen	  menar	  att	  det	  blir	  för	  ”högtidligt”.	  
	  	  	  	  Musiklärare	  B	  nämner	  inte	  vare	  sig	  enskilda	  uppspel	  eller	  musikframföranden	  som	  
något	  som	  bedömning	  sker	  utifrån.	  Dock	  berättar	  hen	  att	  det	  händer	  att	  elever	  kommer	  
till	  hen	  och	  vill	  spela	  upp	  låtar,	  vilket	  ger	  en	  situation	  där	  bedömning	  av	  spel	  på	  
instrument	  kan	  ske.	  	  

4.3.4	  Kamratbedömningar	  
Ingen	  av	  musiklärarna	  använder	  sig	  av	  kamratbedömningar,	  det	  vill	  säga	  att	  eleverna	  får	  
bedöma	  varandras	  kunskaper	  och	  färdigheter,	  som	  ett	  steg	  i	  bedömningsarbetet.	  Den	  
enda	  av	  dem	  som	  lyfter	  denna	  aspekt	  är	  Musiklärare	  C,	  och	  på	  frågan	  om	  huruvida	  
eleverna	  får	  bedöma	  varandra	  någonting	  svarar	  Musiklärare	  C	  på	  följande	  vis:	  
	  

Jag	  har	  inte	  använt	  det,	  och	  vi	  har	  diskuterat	  det	  ganska	  mycket	  för	  det	  är	  ju	  
en	  sak	  som	  eleverna	  ska	  göra.	  Men	  (…)	  ja	  jag	  tycker	  det	  också	  är	  väldigt	  
märkligt	  att	  man	  ska	  sitta	  och	  bedöma	  varandra	  att	  ja	  han	  klarade	  att	  spela	  
ackorden,	  hon	  klarade	  inte	  då	  måste	  man	  också,	  då	  kanske	  man	  skulle	  behöva	  
prata	  ihop	  sig	  lite	  musiklärare	  att	  hur	  gör	  man	  det	  här	  på	  ett	  sätt	  så	  att	  
eleverna	  inte	  är	  elaka	  mot	  varann	  eller	  att	  nån	  blir	  ledsen	  (…)	  Men	  alltså	  jag	  
tror	  att	  i	  och	  med	  att	  man	  jobbar	  mer,	  jag	  hoppas	  att	  man	  kommer	  testa	  nya	  
grejer	  och	  så.	  Men	  (…)	  jag	  har	  inte	  gjort	  det	  än.	  Och	  jag	  kommer	  nog	  inte	  göra	  
det	  för	  än	  jag	  hittat	  nånting	  som	  känns	  väldigt	  bra.	  (Musiklärare	  C)	  
	  

Vidare	  Berättar	  Musiklärare	  C	  att	  hens	  handledare	  gett	  som	  förslag	  att	  om	  någon	  elev	  är	  
väldigt	  stark	  i	  någon	  del	  av	  innehållet	  så	  kan	  denne	  vara	  en	  hjälp	  i	  bedömningsarbetet:	  
	  

Man	  kan	  låta	  eleverna,	  om	  nån	  elev	  kan	  väldigt	  bra	  så	  får	  den	  stå	  där	  och	  titta	  
att	  alla	  har	  klarat	  allt	  och	  sen	  säga	  till	  mig	  typ	  att	  ”ja	  alla	  klarade”	  men	  (...)	  på	  
nåt	  sätt	  så	  tycker	  jag	  inte	  riktigt	  att	  det	  har	  funkar	  för	  att	  (...)	  för	  att	  (...)	  det	  är	  
skönt	  för	  då	  har	  man	  ju	  som	  en	  liten	  hjälp	  som	  också	  kan	  visa.	  Men	  samtidigt	  
kan	  jag	  väl	  känna	  att	  den	  här	  som	  är	  duktig	  också	  ska	  få	  träna	  på	  sina	  grejer.	  
Så	  att	  det	  har	  jag	  inte	  använt	  mig	  av	  än.	  (Musiklärare	  C)	  

4.3.5	  Videoinspelning	  
Ingen	  av	  musiklärarna	  använder	  sig	  av	  videoinspelning	  i	  större	  utsträckning.	  
Musiklärare	  C	  tar	  inte	  alls	  upp	  videoinspelning	  som	  ett	  verktyg	  i	  bedömningsarbetet.	  
Musiklärare	  D	  använder	  i	  dagsläget	  inte	  videoinspelning	  men	  berättar	  att	  hen	  funderat	  
mycket	  kring	  att	  filma	  undervisning	  och	  musikframföranden,	  men	  att	  skolan	  saknar	  den	  
utrustning	  som	  skulle	  krävas.	  Musiklärare	  A	  berättar	  att	  klasslärarna	  alltid	  filmar	  
färdiga	  shower	  och	  musikaler	  och	  att	  dessa	  inspelningar	  ibland	  används	  som	  
bedömningsunderlag.	  Även	  Musiklärare	  B	  använder	  till	  viss	  del	  videoinspelning	  som	  ett	  
verktyg	  i	  bedömningsarbetet	  på	  så	  sätt	  att	  hen	  i	  vissa	  fall	  har	  filmat	  en	  elev	  som	  hen	  
tycker	  befinner	  sig	  på	  en	  viss	  betygsnivå.	  	  
	  



	   36	  

4.3.6	  Prov,	  läxor	  och	  förhör	  
Skriftliga	  prov	  används	  i	  större	  eller	  mindre	  utsträckning	  av	  alla	  musiklärarna.	  
Musiklärare	  D	  använder	  sig	  i	  relativt	  stor	  utsträckning	  av	  skriftliga	  prov	  och	  
kunskapstest	  i	  mellanstadiets	  olika	  årskurser.	  I	  årskurs	  fyra	  får	  eleverna	  ett	  
kunskapstest	  gällande	  rytmer	  och	  tonhöjd	  samt	  analys	  av	  lyssningsexempel.	  	  Även	  läxor	  
följt	  av	  muntliga	  förhör	  används	  till	  viss	  del	  i	  bedömningsarbetet.	  Dessa	  hjälper	  
Musiklärare	  D	  att	  uppmärksamma	  vilka	  elever	  som	  innehar	  de	  olika	  kunskaperna	  och	  
vilka	  som	  inte	  gör	  det.	  Läxor	  ges	  exempelvis	  efter	  genomgång	  av	  nya	  delar	  av	  ämnet.	  
Hen	  ger	  exempel:	  
	  

Det	  kan	  till	  exempel	  vara,	  vi	  har	  haft	  en	  genomgång	  på	  dur-‐	  och	  mollackord.	  
Det	  kan	  vara	  att	  dom	  ska	  läsa	  igenom	  det	  pappret	  och	  att	  dom	  ska	  kunna	  fylla	  
i	  på	  en	  liten	  bild	  på	  ett	  klaver	  (...)	  ja,	  tre	  toner,	  dur	  och	  moll	  (…)	  det	  kan	  också,	  
ja,	  det	  är	  ofta	  dom	  här	  momenten	  då	  det	  med	  symfoniorkestern	  då	  får	  dom	  
instrumentgrupperna	  var	  för	  sig	  kanske	  en	  vecka	  i	  stöten	  så.	  (Musiklärare	  D)	  

	  
Hen	  menar	  dock	  att	  det	  är	  svårt	  att	  ge	  elever	  läxor	  i	  musik.	  Eleverna	  glömmer	  
ofta	  bort	  läxorna	  om	  hen	  inte	  har	  förankrat	  dem	  hos	  klassläraren	  som	  också	  
påminner	  dem.	  
	  	  	  	  Musiklärare	  A	  beskriver	  att	  läxor	  är	  något	  som	  förekommer	  endast	  i	  enstaka	  
fall.	  Hen	  beskriver	  att	  det	  finns	  ett	  samarbete	  med	  klasslärarna	  och	  att	  eleverna	  
i	  enstaka	  fall	  har	  fått	  exempelvis	  sångtexter	  som	  läs-‐	  eller	  skrivläxa.	  Både	  
Musiklärare	  A,	  B	  och	  C	  använder	  skriftliga	  prov	  vid	  vissa	  områden	  som	  rör	  
teoretiska	  delar	  av	  musikämnet.	  Musiklärare	  B	  berättar	  att	  prov	  och	  läxor	  inte	  
är	  något	  som	  hen	  använder	  sig	  av	  i	  större	  bemärkelse.	  Läxor	  används	  inte	  över	  
huvud	  taget	  i	  årskurs	  6.	  Musiklärare	  B	  säger	  att	  hen	  inte	  har	  ”gjort	  sedvanliga	  
prov	  så,	  jag	  har	  inte	  checkat	  av	  det	  så	  på	  det	  viset	  utan	  det	  är	  nog	  det	  jag	  ser	  och	  
hör	  i	  klassrummet	  (...)	  faktiskt”.	  
	  	  	  	  Samtliga	  musiklärare	  försöker	  anpassa	  bedömningsmetoderna	  efter	  vad	  som	  
passar	  eleverna	  bäst	  genom	  att	  exempelvis	  låta	  elever	  med	  svårigheter	  att	  
uttrycka	  sig	  skriftligt	  istället	  redovisa	  muntligt.	  Musiklärare	  D	  påpekar	  dock	  att	  
det	  är	  lättare	  att	  använda	  sig	  av	  skriftliga	  bedömningsmetoder	  och	  att	  det	  är	  
”svårt	  att	  hitta	  den	  tiden”	  som	  krävs	  för	  att	  låta	  elever	  visa	  sin	  kunskap	  på	  andra	  
sätt	  än	  det	  från	  början	  tänkta.	  Vidare	  berättar	  Musiklärare	  D	  att	  hen	  
kontinuerligt	  följer	  upp	  var	  i	  lärprocessen	  eleverna	  befinner	  sig.	  	  

4.3.7	  Minne	  och	  magkänsla	  
Musiklärare	  B	  berättar	  att	  ”papper	  och	  penna”	  tillsammans	  med	  ”nån	  sorts	  magkänsla”	  
är	  de	  främsta	  verktygen	  i	  hens	  bedömning	  av	  elevernas	  olika	  kunskaper.	  När	  hen	  talar	  
om	  magkänsla	  förklarar	  hen	  att	  den	  nog	  grundas	  i	  den	  erfarenhet	  hen	  har	  med	  sig	  av	  
yrket	  men	  att	  den	  är	  svår	  att	  formulera	  i	  ord	  och	  skriva	  ner.	  Vidare	  påpekar	  hen	  att	  
bedömningsmatriser	  skulle	  vara	  till	  stor	  hjälp	  och	  att	  de	  är	  ”på	  väg”	  i	  arbetet	  med	  att	  
utforma	  sådana.	  Hen	  betonar	  också	  vikten	  av	  att	  komma	  ihåg	  i	  arbetet	  med	  att	  skriva	  
omdömen	  och	  sätta	  betyg.	  
	  	  	  	  När	  jag	  frågar	  Musiklärare	  D	  om	  minnet	  och	  förmågan	  att	  komma	  ihåg	  är	  viktiga	  delar	  
av	  bedömningsarbetet	  svarar	  hen	  att	  det	  är	  det,	  men	  att	  dokumentera	  och	  anteckna	  så	  
fort	  hen	  har	  tid	  eftersom	  hen	  menar	  att	  hen	  inte	  skulle	  komma	  ihåg	  annars.	  Hen	  berättar	  
att	  hen	  en	  gång	  blandat	  ihop	  två	  elever	  och	  skrivit	  att	  den	  ena	  hade	  arbetat	  med	  saker	  
som	  den	  inte	  hade	  arbetat	  med.	  Därför	  är	  hen	  noggrann	  med	  dokumentationen.	  
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	  	  	  	  Musiklärare	  C	  menar	  att	  minnet	  och	  ”att	  komma	  ihåg”	  är	  viktiga	  verktyg	  i	  
bedömningsarbetet	  eftersom	  hen	  endast	  har	  några	  minuter	  mellan	  varje	  lektion	  och	  
omöjligt	  hinner	  anteckna	  allt.	  Musiklärare	  A	  berör	  inte	  minne	  eller	  magkänsla	  under	  
intervjun.	  

4.3.8	  Tankar	  kring	  bedömning	  inför	  skrivande	  av	  omdömen	  och	  betygssättning	  
När	  det	  gäller	  arbetet	  inför	  betygsättning	  beskriver	  Musiklärare	  A	  hur	  hen	  skriftligt	  
delar	  in	  eleverna	  i	  grupper	  för	  att	  få	  överblick	  över	  vilka	  som	  når	  upp	  till	  vilka	  
betygssteg	  för	  att	  på	  så	  sätt	  sätta	  så	  rättvisa	  betyg	  som	  möjligt.	  Hen	  beskriver	  även	  att	  
hen	  försöker	  bortse	  från	  vilka	  som	  till	  exempel	  går	  på	  musikskolan	  och	  spelar	  ett	  
instrument	  och	  satt	  betygen	  enbart	  utifrån	  det	  de	  gör	  på	  musiklektionerna	  i	  skolan.	  
	  	  	  	  Musiklärare	  B	  berättar	  att	  när	  betyg	  ska	  sättas	  och	  omdömen	  skrivas	  ligger	  minnet	  
och	  de	  anteckningar	  och	  den	  dokumentation	  som	  gjorts	  tillsammans	  med	  återblick	  på	  
genomförda	  undervisningsmoment	  till	  grund	  för	  att	  hen	  sedan	  försöker	  forma	  en	  bild	  av	  
en	  elevs	  alla	  kunskaper	  i	  ämnet	  och	  formulera	  den	  i	  omdömet.	  Hen	  försöker	  ”få	  nån	  
känsla	  av	  hur	  det	  möter	  upp	  mot	  kunskapskraven”.	  Musiklärare	  C	  säger,	  som	  nämnt	  
ovan,	  att	  hen	  skulle	  haft	  ”noll	  koll”	  inför	  omdömesskrivningen	  i	  höstas	  om	  anteckningar	  
ej	  gjorts	  och	  att	  hen	  omöjligt	  skulle	  kunna	  ha	  så	  många	  elevers	  olika	  kunskapsnivåer	  i	  
minnet.	  

4.4	  Lärares	  resonemang	  kring	  bedömning,	  betygssättning	  och	  
kursplan	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  lärarnas	  resonemang	  kring	  ämnet	  bedömning	  i	  musik.	  Deras	  
åsikter	  om	  bedömning,	  betygsättning,	  målstyrd	  undervisning	  och	  kursplanen	  i	  musik	  
samt	  resonemang	  kring	  hur	  kursplanen	  ska	  tolkas	  presenteras.	  Avsnittet	  avslutas	  med	  
en	  presentation	  av	  områden	  som	  lärarna	  anser	  försvårar	  undervisning	  och	  
bedömningsarbete.	  

4.4.1	  Åsikter	  om	  bedömning,	  betygsättning,	  målstyrd	  undervisning	  och	  
kursplanen	  i	  musik	  
Flera	  av	  musiklärarna	  är	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  motståndare	  till	  betyg.	  Musiklärare	  B	  
ifrågasätter	  betygens	  nödvändighet	  och	  funktion	  över	  huvud	  taget	  på	  grundskolenivå.	  
Hen	  säger:	  
	  

Jag	  tycker	  inte	  att	  det	  behövs	  över	  huvud	  taget.	  För	  vi	  ska	  (...)	  den	  funktion	  jag	  
ser	  det	  är	  som	  en	  utslagsfunktion	  inför	  högre	  studier,	  och	  det	  kan	  man	  lösa	  på	  
andra	  sätt	  genom	  inträdesprov	  eller	  (…)	  grundskolan	  är	  ju	  till	  för	  att	  fostra	  
samhällsmedborgare,	  som	  det	  står	  i	  del	  ett	  och	  två	  av	  läroplanen,	  att	  va	  
schyssta	  mot	  varann	  och	  vilja	  ta	  till	  sig	  ny	  kunskap	  och	  va	  nyfikna	  och	  öppna	  
och	  vilja	  liksom	  nånting	  och	  (…)	  bli	  nyfikna	  och	  få	  nåt	  driv,	  så.	  Men	  jag	  förstår	  
inte	  hur	  det	  här	  systemet	  bidrar	  till	  att	  dom	  ska	  få	  den	  livsglädjen	  och	  
nyfikenheten.	  Det	  tycker	  jag	  inte	  (…)	  det	  var	  ingen	  (…)	  alltså	  det	  har	  inte	  blivit	  
bättre	  i	  och	  med	  det.	  Jag	  förstår	  liksom	  inte	  vart	  (…)	  vad	  vi	  tror	  att	  vi	  ger	  
barnen.	  (Musiklärare	  B)	  
	  

Musiklärare	  B	  tror	  att	  kursplanen	  i	  musik	  i	  lgr11	  har	  goda	  intentioner	  men	  tycker	  att	  det	  
är	  svårt	  att	  på	  ett	  bra	  sätt	  ge	  tydliga	  förklaringar	  till	  eleverna	  om	  vad	  som	  krävs	  av	  dem.	  
Orsaken	  till	  att	  hen	  inte	  använder	  sig	  av	  sedvanliga	  prov	  som	  bedömningsmetod	  är	  att	  
hen	  anser	  att	  det	  inte	  är	  ett	  bra	  tillvägagångssätt,	  eller	  som	  hen	  uttrycker	  det:	  ”det	  är	  
inga	  provscheman	  och	  så	  (...)	  och	  jag	  tror	  vi	  ska	  bort	  från	  det	  också.	  Vi	  kan	  inte	  hålla	  på	  
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så.	  Som	  det	  var	  för	  fem	  år	  sen”.	  Hen	  menar	  att	  musikläraryrket	  har	  förändras	  mycket	  de	  
senaste	  åren	  och	  ställer	  sig	  på	  det	  stora	  hela	  negativ	  till	  målstyrd	  undervisning	  och	  
menar	  att	  en	  segregering	  sker	  mellan	  de	  barn	  och	  ungdomar	  som	  förstår	  och	  klarar	  av	  
skolans	  arbetssätt	  och	  de	  som	  inte	  gör	  det.	  Hen	  säger	  att	  det	  är	  dessa	  elever	  ”som	  tappar	  
gnistan	  eller	  sugen	  eller	  inte	  förstår	  vad	  det	  handlar	  om”.	  Musiklärare	  B	  tycker	  att	  det	  
största	  problemet	  med	  bedömning	  utifrån	  lgr11:s	  kunskapskrav	  är	  att	  hen	  inte	  får	  
”jämka”,	  och	  syftar	  då	  på	  betygsstegens	  funktion.	  Som	  exempel	  nämner	  hen	  att	  om	  elev	  
uppfyller	  alla	  kunskapskrav	  utom	  ett	  för	  till	  exempel	  betyget	  C	  så	  ska	  hen	  ändå	  ge	  eleven	  
betyget	  D.	  Hen	  jämför	  med	  tidigare	  kursplan	  och	  beskriver	  att	  där	  kunde	  en	  förmåga	  
uppväga	  en	  brist	  så	  att	  ett	  högre	  betyg	  ändå	  kunde	  sättas.	  
	  	  	  	  Musiklärare	  A	  är	  mycket	  stor	  motståndare	  till	  betygsättning	  och	  bedömning	  av	  elevers	  
kunskaper	  i	  estetiska	  ämnen.	  Hen	  menar	  att	  hen	  egentligen	  inte	  anser	  sig	  ha	  rätten	  att	  
bedöma	  någon	  annan	  när	  det	  gäller	  musikämnet	  eftersom	  det	  är	  så	  subjektivt	  vad	  
kunskap	  i	  musik	  egentligen	  är:	  
	   	  

Det	  kan	  vara	  när	  en	  elev	  som	  tycker	  att	  (...)	  han	  njuter	  i	  fulla	  drag	  och	  jag	  
kanske	  tycker	  att	  nämen	  det	  där	  är	  (...)	  jättedåligt	  och	  urkasst	  men	  eleven	  
njuter	  i	  fulla	  drag	  (...)	  ska	  jag	  sitta	  där	  då	  och	  kapa	  honom	  vid	  fotknölarna	  för	  
att	  jag	  inte	  tycker	  att	  det	  är	  nog	  bra	  (...)	  Nej,	  jag	  tycker	  inte	  jag	  har	  rätt	  till	  det	  
egentligen.	  Så	  jag	  är	  mycket	  stor	  motståndare	  till	  betygen	  alltså,	  jag	  kan	  inte	  
hjälpa	  det	  men	  jag	  är	  det	  (...)	  för	  mig	  vore	  den	  perfekta	  bedömningen	  det	  här	  
att	  har	  du	  visat	  att	  du	  är	  där	  på	  lektionerna	  och	  att	  du	  gör	  ditt	  allra	  bästa	  då	  
ska	  du	  ha	  ett	  godkänt	  betyg,	  varken	  mer	  eller	  mindre,	  och	  det	  ska	  inte	  
generera	  om	  det	  nu	  är	  10,	  15,	  20	  poäng	  spelar	  ingen	  roll,	  men	  det	  ska	  vara	  
godkänd	  eller	  icke	  godkänd.	  Har	  du	  inte	  vart	  där	  eller	  bara	  struntar	  i	  det,	  nä	  
då	  ska	  du	  inte	  ha	  godkänt	  naturligtvis,	  men	  dom	  två	  kriterierna.	  För	  sen	  vill	  du	  
ägna	  dig	  åt	  detta	  så	  måste	  du	  göra	  ett	  arbetsprov	  för	  att	  ta	  dig	  in	  på	  en	  
musikhögskola.	  (Musiklärare	  A)	  

	  
Musiklärare	  C	  ser	  problem	  i	  att	  all	  tillgänglig	  kunskap	  som	  finns	  hos	  en	  elev	  ska	  
användas	  vid	  betygssättning	  och	  ifrågasätter	  huruvida	  det	  är	  något	  positivt	  i	  ett	  ämne	  
som	  musik.	  Hen	  menar	  att:	  
	  

En	  elev	  kan	  ju	  visa	  jättebra	  under	  dom	  här	  ensembleveckorna	  att	  dom	  kan	  
byta	  mellan	  ackord,	  och	  sen	  när	  man	  ska	  göra	  det	  efter	  sex	  månader	  så	  kan	  
dom	  inte.	  Men	  då	  måste	  jag	  ändå	  ge	  den	  godkänt	  för	  att	  den	  har	  kunnat	  det	  för	  
sex	  månader	  sen	  (...)	  och	  det	  tycker	  jag	  är	  lite	  fel	  för	  att	  då	  besitter	  man	  ju	  inte	  
den	  kunskapen,	  utan	  (…)	  då	  har	  man	  bara	  kunnat	  den	  då	  liksom.	  (Musiklärare	  
C)	  
	  

Musiklärare	  C	  tycker	  det	  skulle	  vara	  bättre	  att	  endast	  bedöma	  de	  teoretiska	  delarna	  i	  ett	  
ämne	  som	  musik.	  Hen	  ställer	  sig	  kritisk	  till	  att	  bedöma	  elevernas	  spel	  på	  instrument	  
eftersom	  de	  flesta	  bara	  har	  musiklektionerna	  på	  sig	  och	  att	  de	  allra	  flesta	  saknar	  
instrument	  att	  öva	  på	  i	  hemmet.	  För	  att	  illustrera	  jämför	  hen	  med	  att	  alla	  får	  med	  sig	  en	  
mattebok	  hem	  från	  skolan	  och	  menar	  att	  ”det	  finns	  ingen	  som	  kan	  lära	  sig	  ett	  instrument	  
på	  bara	  några	  lektioner”.	  
	  	  	  	  Också	  Musiklärare	  D	  resonerar	  kring	  att	  hen	  ser	  musikämnet	  som	  en	  helhet,	  ett	  
övningsämne	  och	  en	  process.	  Hen	  är	  orolig	  för	  att	  ämnet	  blir	  ”för	  teoretiskt”.	  	  
	  

Hela	  tiden	  man	  går	  i,	  om	  vi	  nu	  säger	  fram	  till	  årskurs	  6,	  dom	  växer	  som	  
individer	  och	  dom	  vågar	  ingenting	  i	  början	  och	  sen	  vågar	  dom	  lite	  mer,	  och	  att	  
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hela	  tiden	  då	  hålla	  på	  att	  bedöma	  så	  små	  (...)	  i	  så	  många	  små	  moment,	  det	  
tycker	  inte	  jag	  är	  så	  viktigt,	  och	  då	  kanske	  man	  kan	  tycka	  att	  jag	  att	  det	  här	  
med	  betygsättning	  och	  bedömning	  som	  (...)	  med	  en	  klackspark,	  det	  gör	  jag	  inte	  
men	  jag	  lägger	  inte	  så	  stor	  vikt	  vid	  (...)	  smådetaljer	  utan	  försöker	  se	  det	  i	  det	  
stora.	  (Musiklärare	  D)	  

	  
Musiklärare	  D	  tycker	  att	  kravet	  på	  att	  eleverna	  ska	  reflektera	  över	  sitt	  eget	  och	  andras	  
musicerande	  är	  för	  svårt	  för	  eleverna	  då	  de	  inte	  tänker	  på	  ett	  vis	  som	  gör	  att	  de	  är	  
mogna	  för	  att	  reflektera	  över	  sitt	  eget	  musicerande.	  Hen	  uttrycker	  deras	  reflektion	  på	  
följande	  vis:	  ”ja,	  hur	  gick	  det	  att	  spela	  piano?	  ja	  men	  -‐	  det	  var	  kul!	  Alltså	  liksom	  jag	  tror	  
inte	  att	  dom	  tänker	  mer	  än	  om	  det	  var	  kul	  eller	  tråkigt”.	  Också	  Musiklärare	  A	  och	  D	  
anser	  att	  kravet	  att	  eleverna	  ska	  resonera	  kring	  sitt	  eget	  musicerande	  är	  för	  svårt.	  
Musiklärare	  A	  ställer	  sig	  frågan	  om	  hur	  mycket	  av	  den	  redan	  korta	  lektionstiden	  som	  
ska	  läggas	  på	  prat,	  reflektion,	  resonerande	  och	  analyserande	  när	  det	  inte	  är	  det	  barnen	  
själva	  vill	  och	  tycker	  är	  roligt.	  Hen	  beskriver	  hur	  det	  gör	  att	  hen	  som	  lärare	  är	  rädd	  att	  
förstöra	  den	  lust	  till	  musik	  som	  kanske	  har	  väckts	  hos	  elever.	  Musiklärare	  D	  menar	  att	  
eleverna	  är	  för	  små	  och	  saknar	  ordförråd	  för	  att	  ”göra	  en	  analys	  av	  sitt	  eget	  spel”	  och	  
tycker	  det	  känns	  som	  att	  det	  kravet	  är	  skrivet	  för	  äldre	  elever.	  Musiklärare	  A	  resonerar	  
kring	  begreppet	  självbedömning	  och	  berättar	  att:	  
	  

Dom	  fick	  göra	  en	  självbedömning	  här	  i	  höstas,	  och	  jag	  höll	  ju	  på	  att	  svimma	  
liksom	  (...)	  dom	  hade	  förväntat	  sig	  (...)	  ja	  hälften	  av	  dom	  hade	  förväntat	  sig	  att	  
”jag	  får	  nog	  ett	  A,	  för	  jag	  tycker	  ju	  att	  det	  är	  jätteroligt	  med	  musik”.	  Det	  (...)	  det	  
är	  det	  som	  betyder	  nåt	  för	  dom,	  att	  dom	  brinner	  för	  det,	  sen	  om	  dom	  är	  
duktiga	  eller	  inte	  i	  dom	  olika	  grejerna	  det	  tänker	  inte	  dom	  på	  över	  huvud	  
taget.	  Så	  den	  biten	  tycker	  jag	  är	  jättesvår.	  (Musiklärare	  A)	  	  
	  

4.4.2	  Resonemang	  kring	  hur	  kursplanen	  och	  betygskriterierna	  i	  musik	  ska	  tolkas	  
Samtliga	  musiklärare	  resonerar	  kring	  kunskapskravens	  värdeord	  ”i	  viss	  mån”	  och	  alla	  
uttrycker	  en	  osäkerhet	  kring	  vad	  de	  betyder.	  Musiklärare	  B	  berättar	  att	  hen	  upplever	  
det	  som	  svårt	  att	  förhålla	  sig	  till	  värdeorden	  i	  sin	  bedömning.	  Musiklärare	  C	  tycker	  det	  
är	  jättesvårt	  att	  veta	  vilken	  nivå	  undervisningen	  ska	  läggas	  på.	  Hen	  tycker	  ordvalet	  är	  
märkligt	  och	  ifrågasätter	  om	  det	  över	  huvud	  taget	  existerar	  något	  som	  att	  i	  viss	  mån	  följa	  
rytm	  och	  tonhöjd	  vid	  gemensam	  sång,	  eller	  som	  hen	  skrattar	  och	  uttrycker	  det:	  ”vadå	  i	  
viss	  mån	  (...)	  antingen	  följer	  man	  väl	  det	  eller	  så	  gör	  man	  det	  väl	  inte”.	  Ett	  av	  
kunskapskraven	  för	  att	  nå	  betygen	  E,	  C	  och	  A	  är	  att	  eleven	  i	  någon	  mån,	  relativt	  säkert	  
eller	  med	  säkerhet	  följer	  rytm	  och	  tonhöjd	  vid	  gemensam	  sång,	  och	  det	  är	  detta	  
Musiklärare	  C	  ifrågasätter	  ovan.	  Både	  musiklärare	  A,	  C	  och	  D	  ställer	  samma	  
frågeställning	  kring	  spel	  på	  instrument,	  Musiklärare	  C	  säger	  att:	  
	  

Spelar	  i	  viss	  mån	  med	  timing,	  ja	  men	  antingen	  spelar	  man	  i	  timing	  eller	  så	  
spelar	  man	  inte	  i	  timing,	  det	  finns	  väl	  inget	  som	  heter	  i	  viss	  mån	  av	  timing...	  det	  
måste	  ju	  va	  då	  att	  dom	  typ	  byter	  vartannat	  ackord	  i	  timing	  och	  vartannat	  inte.	  
(Musiklärare	  C)	  

	  
Musiklärare	  D	  säger	  att	  ”man	  måste	  ju	  spela	  med	  timing	  när	  man	  spelar	  annars	  fungerar	  
det	  ju	  inte.	  Så	  att	  det	  där	  förstår	  jag	  inte	  riktigt”,	  och	  tycker	  att	  formuleringen	  i	  viss	  mån	  
borde	  ändras.	  Att	  en	  elev	  spelar	  ackord	  i	  viss	  mån	  med	  timing	  tolkar	  Musiklärare	  A	  som	  
att	  denne	  byter	  mellan	  ackord	  i	  en	  låt	  i	  puls	  men	  att	  bytet	  inte	  måste	  ske	  utan	  paus	  
emellan,	  utan	  att	  det	  räcker	  om	  eleven	  hinner	  spela	  till	  exempel	  ett	  pulsslag	  per	  ackord.	  
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Vid	  spel	  på	  trumset	  tolkas	  samma	  värdeord	  som	  att	  om	  eleven	  håller	  puls	  på	  endast	  en	  
trumma	  så	  spelar	  hen	  i	  viss	  mån	  med	  timing.	  
	  	  	  	  Musiklärare	  C	  och	  D	  resonerar	  också	  kring	  hur	  hela	  det	  obligatoriska	  innehållet	  ska	  
tolkas.	  Musiklärare	  C	  beskriver	  en	  osäkerhet	  kring	  huruvida	  hela	  det	  obligatoriska	  
innehållet	  ska	  genomföras	  varje	  år	  och	  säger	  att:	  
	  

Det	  är	  ju	  smart	  att	  börja	  bygga	  redan	  från	  fyran,	  för	  att	  sen	  komma	  upp	  till	  
sexan,	  men	  jag	  kan	  heller	  inte	  smälla	  in	  allting	  varje	  år	  för	  att	  då	  blir	  det	  ju	  för	  
mycket	  och	  så	  blir	  det	  upprepning	  och	  så	  där.	  (Musiklärare	  C)	  	  

	  
Även	  Musiklärare	  D	  resonerar	  kring	  att	  musiklärare	  tolkar	  det	  centrala	  innehållet	  på	  
olika	  sätt	  och	  att	  en	  del	  tror	  att	  man	  ska	  genomföra	  hela	  det	  centrala	  innehållet	  varje	  år,	  
medan	  andra,	  däribland	  hen	  själv,	  menar	  att	  det	  inte	  är	  möjligt	  tidsmässigt.	  
	  	  	  	  Både	  Musiklärare	  C	  och	  D	  lyfter	  fram	  positiva	  sidor	  av	  kursplanen.	  Musiklärare	  C	  
menar	  att	  det	  nog	  underlättar	  för	  elever	  på	  olika	  skolor	  när	  de	  kommer	  upp	  till	  
högstadiets	  musikundervisning	  om	  alla	  har	  fått	  något	  så	  när	  samma	  musikundervisning	  
under	  låg-‐	  och	  mellanstadiet.	  Att	  kursplanen	  är	  en	  hjälp	  i	  planering	  och	  utformning	  av	  
undervisningen	  är	  också	  något	  som	  nämns.	  Musiklärare	  D	  tycker	  att	  kursplanen	  är	  
konkret	  och	  ser	  det	  som	  något	  positivt.	  	  

4.4.3	  Områden	  som	  enligt	  lärarna	  försvårar	  undervisning	  och	  bedömningsarbete	  
Musiklärare	  C	  berättar	  att	  hen	  gärna	  skulle	  vilja	  träffa	  andra	  musiklärare	  för	  att	  
diskutera	  exempelvis	  hur	  andra	  tolkar	  kunskapskravens	  värdeord	  och	  vad	  de	  förväntar	  
sig	  av	  sina	  elever.	  Hen	  nämner	  även	  kravet	  på	  att	  eleverna	  ska	  reflektera	  över	  sitt	  eget	  
och	  andras	  musicerande	  som	  ett	  ämne	  där	  behov	  av	  diskussion	  med	  andra	  musiklärare	  
finns.	  Också	  Musiklärare	  A	  uttrycker	  ett	  behov	  av	  att	  få	  träffa	  andra	  musiklärare,	  och	  
menar	  att	  bedömningsarbetet	  försvåras	  av	  att	  hen	  inte	  har	  någon	  ämneskollega	  på	  sin	  
arbetsplats.	  Hen	  berättar	  att	  hen	  diskuterat	  mycket	  med	  slöjdlärarna	  på	  skolan	  och	  att	  
hen	  har	  fått	  en	  del	  hjälp	  av	  dem,	  men	  att	  diskussioner	  med	  en	  ämneskollega	  skulle	  göra	  
arbetet	  med	  bedömning	  mycket	  lättare.	  
	  	  	  	  Samtliga	  musiklärare	  upplever	  att	  de	  har	  för	  lite	  tid	  i	  förhållande	  till	  sina	  
arbetsuppgifter.	  Att	  det	  oftast	  inte	  är	  något	  mellanrum	  mellan	  lektionerna	  är	  något	  alla	  
musiklärarna	  ser	  som	  ett	  problem,	  då	  det	  är	  då	  anteckningar	  och	  dokumentation	  som	  en	  
hjälp	  i	  bedömningsarbete	  kan	  utföras.	  Musiklärare	  D	  berättar	  också	  att	  tidsbristen	  kan	  
handla	  om	  att	  de	  elever	  som	  inte	  klarar	  av	  skriftliga	  prov	  behöver	  extra	  tid	  för	  muntliga	  
motsvarigheter,	  och	  att	  den	  tiden	  är	  svår	  att	  hitta.	  Problem	  med	  tidsbrist	  är	  kopplat	  till	  
storleken	  på	  undervisningsgrupperna,	  vilket	  Musiklärare	  C	  lyfter:	  	  
	  

På	  tok	  för	  stora	  klasser	  för	  att	  läroplanen	  ska	  komma	  till	  sin	  rätt	  (…)	  alltså	  
kraven	  ja	  man	  kan	  väl	  ha	  dom	  men	  (…)	  man	  måste	  titta	  på	  hur	  det	  ser	  ut	  i	  
skolorna.	  Och	  som	  nästa	  år	  då	  kommer	  jag	  få	  26	  stycken	  fyror	  och	  dom	  
kommer	  inte	  delas	  upp	  i	  två	  klasser.	  Men	  när	  vi	  ska	  ha	  ensemble,	  jag	  kommer	  
säga	  att	  nu	  delar	  vi	  för	  att	  jag	  kan	  inte	  ha	  26	  elever	  när	  det	  finns	  tio	  gitarrer,	  
det	  är	  sexton	  elever	  som	  inte	  kommer	  ha	  nånting	  att	  göra	  (…)	  Men	  då	  är	  det	  ju	  
så	  här	  att	  om	  jag	  skulle	  säga	  att	  då	  tar	  vi	  varannan	  vecka,	  njae	  men	  dom	  har	  
rätt	  till	  40	  minuter	  musik.	  Ja	  men	  det	  blir	  inte	  40	  minuter.	  Det	  blir	  ju	  kanske	  
(…)	  ja	  det	  blir	  ju	  max	  20	  minuter.	  (Musiklärare	  C)	  

	  
Både	  Musiklärare	  C	  och	  D	  menar	  att	  det	  som	  kursplanen	  i	  musik	  uttrycker	  som	  kunskap	  
och	  vad	  som	  är	  viktigt	  att	  kunna	  inom	  ämnet	  många	  gånger	  inte	  stämmer	  överens	  med	  
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var	  de	  personligen	  anser	  viktigt.	  Musiklärare	  C	  nämner	  vid	  flera	  tillfällen	  under	  
intervjun	  att	  det	  ibland	  upplevs	  som	  att	  det	  som	  hen	  tycker	  är	  viktigt	  och	  väljer	  att	  lägga	  
stor	  vikt	  vid	  i	  undervisningen	  sen	  inte	  alls	  finns	  med	  i	  kunskapskraven	  och	  därmed	  
heller	  inte	  ska	  bedömas.	  Vidare	  tycker	  hen	  att	  det	  är	  märkligt	  att	  det	  inte	  står	  något	  om	  
rörelse	  i	  kunskapskraven	  och	  att	  det	  är	  alldeles	  för	  stort	  fokus	  på	  att	  kunna	  spela	  olika	  
instrument	  och	  på	  musicerande	  i	  ensembleform.	  Hen	  upplever	  också	  att	  det	  centrala	  
innehållet	  med	  sina	  obligatoriska	  delar	  är	  väldigt	  konkret	  beskrivet	  i	  jämförelse	  med	  
kunskapskraven,	  och	  att	  detta	  försvårar	  bedömningsarbetet	  och	  arbetet	  med	  
betygsättning.	  Samtliga	  musiklärare	  lyfter	  problem	  med	  att	  uppfylla	  kursplanens	  krav	  
vad	  gäller	  det	  obligatoriska	  innehållet	  att	  använda	  digitala	  verktyg,	  då	  skolorna	  saknar	  
sådan.	  	  

4.5	  Sammanfattning	  
Att	  musik	  ska	  vara	  lustfyllt	  och	  att	  det	  gemensamma	  musicerandet	  ses	  som	  kärnan	  i	  
ämnet	  är	  gemensamt	  för	  flera	  av	  lärarna.	  Samtliga	  lärare	  lägger	  stor	  vikt	  vid	  gemensam	  
sång	  och	  musicerande	  i	  ensembleform,	  och	  även	  teoretiska	  delar	  av	  ämnet	  samt	  lyssning	  
får	  stort	  fokus.	  Inom	  några	  områden	  liknar	  lärarnas	  berättelser	  varandra	  i	  allra	  högsta	  
grad.	  Det	  ena	  rör	  kursplanens	  punkt	  om	  användandet	  av	  digitala	  verktyg,	  där	  samtliga	  
lärare	  berättar	  att	  deras	  skolor	  saknar	  utrustning	  för	  att	  kunna	  genomföra	  arbete	  med	  
sådana.	  Det	  andra	  rör	  kursplanens	  punkt	  om	  reflektion,	  resonemang	  och	  analys	  där	  
samtliga	  lärare	  anser	  att	  eleverna	  i	  årskurs	  6	  är	  för	  små	  för	  att	  kunna	  resonera	  kring	  sitt	  
eget	  musicerande.	  
	  	  	  	  De	  bedömningsstrategier,	  metoder	  och	  verktyg	  för	  bedömning	  som	  alla	  intervjuade	  
lärare	  berättar	  att	  de	  använder	  är	  klassrumsobservationer,	  anteckningar	  och	  skriftlig	  
dokumentation	  samt	  prov	  och	  redovisningar	  i	  större	  eller	  mindre	  utsträckning.	  Också	  
framföranden	  och	  enskilda	  uppspel	  används	  till	  viss	  del	  som	  situationer	  för	  bedömning.	  
Klassrumsobservationer	  är	  den	  bedömningsmetod	  som	  används	  flitigast	  av	  samtliga	  
lärare	  och	  alla	  lyfter	  problem	  med	  att	  tid	  mellan	  lektionerna	  då	  anteckningar	  kan	  föras	  
ofta	  saknas	  helt.	  Vissa	  av	  lärarna	  har	  strukturerade	  system	  för	  anteckningar	  och	  
dokumentation	  medan	  andra	  inte	  har	  det.	  En	  slutsats	  som	  skulle	  kunna	  dras	  utifrån	  
detta	  är	  att	  de	  lärare	  som	  saknar	  utarbetade	  system	  för	  anteckningar	  och	  
dokumentation	  har	  stor	  tillit	  till	  sin	  egen	  förmåga	  att	  komma	  ihåg	  ögonblicksintryck.	  
Därmed	  kan	  det	  kanske	  också	  antas	  att	  deras	  minne	  och	  magkänsla	  till	  stor	  del	  blir	  
avgörande	  för	  hur	  elevernas	  betyg	  och	  omdömen	  kommer	  att	  se	  ut,	  medan	  de	  lärare	  
som	  är	  noggranna	  med	  att	  anteckna	  och	  dokumentera	  förlitar	  sig	  mer	  på	  sina	  
anteckningar,	  sin	  dokumentation	  och	  elevernas	  resultat	  och	  redovisningar	  än	  på	  sitt	  
minne	  och	  sin	  magkänsla,	  då	  elevernas	  kunskaper	  ska	  bedömas	  och	  betygsättas.	  
	  	  	  	  Alla	  de	  intervjuade	  lärarna	  ser	  svårigheter	  med	  att	  bedöma	  utifrån	  kursplanen	  i	  
musik.	  Samtliga	  tar	  upp	  kunskapskravens	  värdeord	  ”i	  viss	  mån”	  (Skolverket	  2011a).	  Alla	  
är	  osäkra	  på	  vad	  dessa	  värdeord	  egentligen	  betyder	  och	  tycker	  att	  de	  är	  svåra	  att	  
förhålla	  sig	  till	  i	  bedömningsarbetet.	  Musiklärare	  B	  tycker	  att	  det	  största	  problemet	  med	  
bedömning	  utifrån	  lgr11:s	  kunskapskrav	  är	  att	  hen	  inte	  får	  jämka,	  och	  menar	  då	  det	  
faktum	  att	  en	  elev	  kan	  ha	  nått	  A-‐nivå	  inom	  alla	  områden	  utom	  ett	  där	  hen	  bara	  når	  E-‐
nivå	  och	  kan	  därför	  inte	  få	  ett	  högt	  betyg.	  Musiklärare	  C	  ser	  problem	  i	  att	  all	  tillgänglig	  
kunskap	  som	  en	  elev	  visat	  upp	  ska	  användas	  vid	  betygssättning	  och	  ifrågasätter	  
huruvida	  det	  är	  något	  positivt	  i	  ett	  ämne	  som	  musik.	  Detta	  kan	  kopplas	  till	  Musiklärare	  
D:s	  resonemang	  kring	  begreppet	  grundkunskap.	  Hen	  menar	  att	  kunskap	  egentligen	  är	  
det	  någon	  lärt	  sig	  och	  kommer	  ihåg	  en	  längre	  tid.	  Frågan	  blir	  således	  om	  det	  verkligen	  är	  
rätt	  att	  väga	  in	  den	  så	  kallade	  kunskapen	  vid	  betygssättning,	  när	  eleven	  i	  realiteten	  inte	  
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besitter	  den.	  Flera	  av	  lärarna	  lyfter	  problem	  med	  att	  inte	  ha	  någon	  ämneskollega	  på	  sin	  
skola	  att	  diskutera	  undervisning	  och	  bedömning	  med.	  
	  	  	  	  Majoriteten	  av	  lärarna	  är	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  motståndare	  till	  betyg.	  Flera	  av	  dem	  
ifrågasätter	  betygens	  nödvändighet	  och	  funktion	  över	  huvud	  taget	  inom	  grundskolan,	  
och	  andra	  tycker	  det	  skulle	  vara	  bättre	  att	  endast	  bedöma	  de	  teoretiska	  delarna	  inom	  
musikämnet.	  Flera	  av	  lärarna	  återkommer	  under	  intervjuerna	  till	  att	  kunskap	  inom	  
musikämnet	  bara	  kan	  nås	  över	  tid	  och	  att	  arbetet	  är	  en	  process.	  De	  ser	  ingen	  stor	  poäng	  
i	  att	  bedöma	  och	  betygsätta	  små	  delar	  och	  ställer	  sig	  negativa	  till	  målstyrd	  undervisning	  
i	  ett	  ämne	  som	  musik.	  Lärarna	  uttrycker	  också	  en	  oro	  för	  att	  musikämnet	  –	  som	  de	  
menar	  är	  ett	  praktiskt	  ämne	  med	  gemensamt	  musicerande	  i	  centrum	  –	  blir	  allt	  för	  
teoretiskt,	  och	  i	  längden	  kanske	  för	  mycket	  inriktat	  på	  sådant	  som	  är	  enkelt	  att	  mäta	  och	  
bedöma.	  	  
	  	  	  	  Utifrån	  lärarnas	  berättelser	  kan	  slutsatsen	  dras	  att	  det	  som	  kursplanen	  uttrycker	  som	  
krav	  på	  kunskaper	  och	  färdigheter	  inte	  alltid	  stämmer	  överens	  med	  vad	  lärarna	  anser	  
som	  viktiga	  kunskaper	  och	  färdigheter.	  Kursplanens	  syn	  på	  musikämnet	  och	  på	  kunskap	  
speglar	  således	  inte	  lärarnas	  syn	  på	  kunskap.	  
	  	  	  	  Lärarna	  har	  under	  intervjuerna	  gett	  relativt	  få	  konkreta	  svar	  på	  hur	  de	  arbetar	  med	  att	  
bedöma	  sina	  elevers	  kunskaper.	  Deras	  berättelser	  kom	  ofta	  mer	  att	  handla	  om	  tankar	  
och	  inställningar	  till	  bedömning	  och	  musikämnet	  i	  stort	  samt	  hur	  de	  ser	  på	  vad	  som	  är	  
viktigt	  i	  arbetet	  med	  musikundervisning	  och	  bedömning	  av	  kunskaper	  och	  färdigheter.	  
Kanske	  kan	  här	  dras	  en	  slutsats	  kring	  att	  lärarna	  tycker	  det	  är	  svårt	  att	  sätta	  ord	  på	  hur	  
de	  bedömer	  kunskaper	  och	  färdigheter	  som	  i	  sig	  anses	  svåra	  att	  beskriva	  med	  ord.	  	  
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5	  Diskussion	  
	  
Detta	  kapitel	  inleds	  med	  en	  resultatdiskussion	  som	  knyter	  ihop	  resultatkapitlet	  med	  
bakgrundskapitlet.	  Därefter	  följer	  mina	  egna	  reflektioner	  kring	  arbetet,	  arbetets	  
betydelse	  samt	  förslag	  till	  fortsatt	  forskning.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  
I	  detta	  avsnitt	  diskuteras	  studiens	  resultat	  i	  relation	  till	  tidigare	  forskning,	  litteratur	  och	  
teoretiska	  utgångspunkter.	  

5.1.1	  Verktyg,	  metoder	  och	  strategier	  för	  bedömning	  
I	  resultatet	  framkommer	  att	  de	  verktyg	  och	  metoder	  för	  bedömning	  som	  används,	  i	  
större	  eller	  mindre	  utsträckning,	  av	  alla	  de	  intervjuade	  musiklärarna	  är	  
klassrumsobservationer,	  anteckningar	  och	  skriftlig	  dokumentation,	  prov	  och	  
redovisningar	  samt	  magkänsla	  och	  minne	  –	  förmågan	  att	  komma	  ihåg	  –	  som	  ett	  led	  i	  
bedömningsarbetet.	  Även	  om	  klassrumsobservationer	  är	  den	  metod	  som	  används	  i	  
störst	  utsträckning	  av	  samtliga	  musiklärare,	  finns	  det	  två	  riktningar	  i	  lärarnas	  
bedömningsstrategier.	  Den	  första	  grenen	  karaktäriseras	  av	  att	  anteckningar,	  
dokumentation,	  redovisningar	  och	  resultat	  är	  grundläggande	  i	  bedömningsarbetet,	  och	  
den	  andra	  av	  att	  minne	  och	  magkänsla	  ligger	  till	  grund	  för	  bedömningens	  utgång.	  För	  att	  
knyta	  an	  till	  Becevics	  (2011)	  studie	  skulle	  kunna	  sägas	  att	  två	  av	  lärarna	  har	  en	  intuitiv	  
bedömningsstrategi,	  och	  således	  grundar	  bedömningen	  på	  sin	  intuition	  och	  känsla	  av	  
elevernas	  prestationer,	  och	  de	  två	  andra	  har	  en	  kontinuerlig	  bedömningsstrategi	  och	  
därmed	  samlar	  in	  stort	  bedömningsunderlag	  i	  form	  av	  provresultat	  och	  resultat	  på	  
redovisningar,	  anteckningar	  om	  spelfärdigheter	  och	  så	  vidare.	  I	  likhet	  med	  lärarna	  i	  
Andersson	  och	  Elcars	  (2010)	  samt	  Påhlssons	  (2011)	  studie,	  framkommer	  det	  också	  i	  
min	  studie	  att	  flera	  av	  lärarna	  ser	  kontinuerliga	  anteckningar	  och	  dokumentation	  under	  
och	  i	  anslutning	  till	  lektionerna	  som	  helt	  nödvändiga	  verktyg	  i	  bedömningsarbetet.	  
	  
I	  bedömningsstödet	  i	  musik	  står	  att	  diskussion	  mellan	  lärare	  och	  elev	  både	  främjar	  
elevens	  lärande	  och	  ökar	  lärarens	  bedömningsunderlag	  (Skolverket	  2011d).	  I	  resultatet	  
i	  föreliggande	  studie	  framkommer	  att	  endast	  en	  av	  de	  intervjuade	  lärarna	  använder	  sig	  
av	  samtal	  med	  eleverna	  som	  ett	  led	  i	  bedömningsarbetet,	  och	  att	  ingen	  av	  lärarna	  
använder	  sig	  av	  själv-‐	  eller	  kamratbedömningar.	  Dessa	  förhållningssätt	  strider	  mot	  
Olssons	  (2010)	  resonemang	  då	  han	  menar	  att	  så	  kallade	  metakognitiva	  samtal	  
tillsammans	  med	  själv-‐	  och	  kamratbedömningar	  är	  nödvändiga	  komplement	  till	  lärarens	  
bedömningar.	  	  

5.1.2	  Kursplanens	  ämnessyn	  och	  syn	  på	  kunskap	  i	  musik	  i	  förhållande	  till	  lärarnas	  
ämnessyn	  och	  syn	  på	  kunskap	  i	  musik	  
Att	  musik	  ska	  vara	  lustfyllt,	  att	  undervisningen	  är	  rolig,	  att	  alla	  elever	  deltar	  och	  får	  
känna	  att	  de	  lyckas	  är	  centralt	  för	  merparten	  av	  musiklärarna	  i	  föreliggande	  studie.	  I	  
Zandéns	  (2010)	  avhandling	  Samtal	  om	  samspel	  konstateras	  att	  de	  områden	  som	  lärarna	  
i	  studien	  uppfattar	  som	  kvaliteter	  ofta	  skiljer	  sig	  mycket	  från	  kursplanernas	  
kunskapskriterier.	  En	  av	  skillnaderna	  som	  framkommit	  är	  elevernas	  spelglädje,	  som	  av	  
de	  deltagande	  lärarna	  ses	  som	  en	  högt	  värderad	  kvalitet,	  men	  ej	  nämns	  alls	  i	  
kursplanerna.	  Denna	  skillnad	  är	  tydlig	  också	  i	  föreliggande	  studie	  där	  det	  ses	  som	  viktigt	  
att	  musikundervisningen	  är	  lustfylld,	  vilket	  inte	  lyfts	  av	  kursplanen	  i	  lgr11	  (Skolverket	  
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2011a).	  Även	  kring	  frågan	  om	  huruvida	  elevernas	  kunskaper	  i	  att	  reflektera,	  resonera	  
och	  analysera	  är	  viktiga	  kvaliteter	  eller	  ej,	  finns	  stora	  skillnader	  mellan	  musiklärarnas	  
uppfattningar	  och	  kursplanens	  kunskapskriterier.	  Ett	  av	  de	  långsiktiga	  målen	  som	  
beskrivs	  i	  kursplanens	  syfte	  är	  att	  eleverna	  ska	  utveckla	  förmågan	  att	  analysera	  och	  
samtala	  om	  musikens	  uttryck	  i	  olika	  sociala,	  kulturella	  och	  historiska	  sammanhang.	  
Denna	  förmåga	  ifrågasätts	  av	  musiklärarna	  i	  denna	  studie,	  och	  flera	  av	  lärarna	  
ifrågasätter	  om	  det	  verkligen	  är	  viktigt	  att	  eleverna	  kan	  reflektera	  kring	  musik	  när	  de	  är	  
tolv	  år,	  och	  om	  det	  inte	  är	  viktigare	  att	  eleverna	  har	  roligt.	  
	  	  	  	  Då	  det	  gemensamma	  musicerandet	  ses	  som	  kärnan	  i	  ämnet	  hos	  flertalet	  av	  de	  
intervjuade	  lärarna,	  och	  samtliga	  musiklärare	  lägger	  stor	  vikt	  vid	  gemensam	  sång	  och	  
gemensamt	  musicerande	  i	  ensembleform,	  skulle	  kunna	  sägas	  att	  de	  värdesätter	  det	  som	  
Swanwick	  (1994)	  kallar	  intuitiv	  kunskap.	  Den	  intuitiva	  kunskapen	  är	  den	  känslomässiga	  
sidan	  av	  musik	  som	  kunskapsområde	  och	  erfarenheter	  av	  musik	  som	  klingande	  
fenomen.	  Den	  andra	  sidan	  av	  kunskap	  i	  musik	  kallar	  Swanwick	  för	  logisk-‐analytisk	  
kunskap,	  och	  består	  av	  den	  intellektuella	  och	  verbala	  sidan	  av	  musik.	  Hanken	  och	  
Johansen	  (1998)	  skriver	  att	  en	  stor	  del	  av	  den	  musikaliska	  kunskapen	  är	  så	  kallad	  tyst	  
kunskap,	  direkt	  knuten	  till	  erfarenheter,	  som	  ej	  går	  att	  uttrycka	  verbalt,	  men	  ändå	  ska	  
räknas	  som	  kunskap.	  Detta	  leder	  till	  problem	  då	  kunskap	  i	  musik	  ska	  mätas	  och	  
formuleras	  i	  omdömen	  och	  betyg	  samt	  uttryckas	  i	  kursplaner	  och	  styrdokument.	  
Resultatet	  i	  föreliggande	  studie	  visar	  att	  flera	  av	  musiklärarna	  är	  oroliga	  för	  att	  
musikämnet	  håller	  på	  att	  bli	  allt	  för	  teoretiskt,	  och	  i	  längden	  kanske	  för	  mycket	  inriktat	  
på	  sådant	  som	  är	  enkelt	  att	  mäta	  och	  bedöma.	  Att	  utveckla	  kunskaper	  i	  musikämnet	  är	  
inte	  alltid	  något	  som	  kan	  göras	  med	  hjälp	  av	  ord	  och	  beskrivningar.	  Olsson	  (2010)	  
menar	  att	  olika	  kunskapsuppfattningar	  synliggörs	  då	  estetiska	  ämnen	  ska	  regleras	  av	  
kursplaner,	  bedömas	  och	  betygsättas.	  Han	  menar	  att	  det	  som	  är	  enkelt	  att	  bedöma	  i	  ett	  
ämne	  också	  legitimerar	  ämnet,	  och	  menar	  att	  ett	  ämne	  legitimeras	  då	  det	  ges	  tydliga	  
kriterier	  för	  bedömning	  och	  betygsättning.	  
	  	  	  	  Utifrån	  musiklärarnas	  berättelser	  om	  vad	  de	  anser	  vara	  viktig	  kunskap	  i	  musik	  skulle	  
slutsatsen	  kunna	  dras	  att	  de	  värdesätter	  kunnande,	  techne,	  högre	  än	  vetande,	  episteme.	  
Flera	  av	  lärarna	  beskriver	  hur	  de	  väljer	  att	  arbeta	  med	  teoretiska	  delar	  av	  ämnet	  under	  
bestämda	  tidsperioder	  för	  att	  sedan	  lämna	  området,	  medan	  praktiska	  delar	  -‐	  sång	  och	  
musicerande,	  puls-‐	  och	  rytmövningar,	  lyssnande	  och	  så	  vidare	  –	  finns	  med	  kontinuerligt	  
genom	  läsåret.	  Enligt	  den	  platonska	  kunskapssynen	  står	  teori,	  intellektuellt	  arbete,	  över	  
praktik,	  manuellt	  arbete,	  och	  på	  grund	  av	  att	  denna	  syn	  så	  länge	  dominerat	  har	  den	  
praktisk-‐produktiva	  kunskapen	  –	  kunnandet	  -‐	  nedvärderats	  skriver	  Gustavsson	  (2004).	  
Musiklärarna	  i	  föreliggande	  studie	  ser	  alltså	  den	  praktiska	  kunskapen	  och	  den	  
känslomässiga,	  intuitiva,	  kunskapen	  som	  överlägsna	  den	  teoretiska,	  intellektuella	  
kunskapen	  när	  det	  gäller	  musikämnet.	  	  

5.1.3	  Syn	  på	  bedömning,	  betygsättning,	  målstyrd	  undervisning	  samt	  process,	  
produkt	  
Resultatet	  visar	  att	  merparten	  av	  musiklärarna	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  är	  motståndare	  till	  
betyg	  och	  målstyrd	  undervisning.	  Olsson	  (2010)	  menar	  att	  musiklärares	  motvillighet	  till	  
betyg	  och	  bedömning	  kan	  grundas	  i	  att	  det	  enkelt	  bedömningsbara	  i	  ett	  ämne	  ger	  ämnet	  
legitimitet.	  Att	  estetiska	  ämnen	  syftar	  till	  att	  beskriva	  det	  obeskrivliga	  innebär	  
problematik	  då	  kunskaper	  och	  färdigheter	  så	  ofta	  redovisas	  genom	  språkliga	  tester	  och	  
prov	  inom	  skolvärlden,	  vilket	  kanske	  också	  bidrar	  till	  musiklärares	  motvilja	  till	  
betygsättning.	  
	  	  	  	  Resultatet	  i	  föreliggande	  studie	  visar	  också	  att	  flera	  av	  musiklärarna	  ser	  tillägnandet	  



	   45	  

av	  kunskap	  och	  färdigheter	  i	  musik	  som	  en	  process.	  Prov	  och	  redovisningar	  används	  sen	  
som	  ett	  summativt	  komplement	  till	  det	  kontinuerliga	  formativa	  bedömningsarbetet,	  och	  
ses	  som	  en	  kontroll	  på	  att	  elever	  tillägnat	  sig	  kunskaper	  och	  färdigheter	  inom	  ett	  visst	  
arbetsområde.	  Olssons	  (2010)	  artikel	  visar	  på	  vikten	  av	  att	  både	  lärandeprocessen	  och	  
lärandets	  resultat	  bedöms.	  Enligt	  Gustavsson	  (2002)	  bygger	  den	  estetiska	  kunskapen	  på	  
fria	  processer	  av	  skapande	  och	  sökande,	  vilket	  står	  i	  kontrast	  till	  skolans	  målstyrda	  
verksamhet.	  Han	  menar	  att	  det	  inte	  är	  någon	  idé	  att	  söka	  om	  den	  sökande	  redan	  från	  
början	  vet	  vad	  svaret	  blir.	  Detta	  kan	  också	  ses	  som	  en	  orsak	  till	  varför	  många	  lärare	  
inom	  estetiska	  ämnen	  har	  en	  motvilja	  till	  bedömning	  och	  betygssättning.	  	  

5.1.4	  Bedömning	  utifrån	  kursplanen	  i	  musik	  
I	  resultatet	  framkommer	  att	  samtliga	  musiklärare	  ser	  svårigheter	  med	  att	  bedöma	  sina	  
elevers	  kunskaper	  utifrån	  kursplanen	  i	  lgr11.	  Flera	  av	  lärarna	  menar,	  i	  enlighet	  med	  
lärarna	  i	  Annika	  Benzingers	  (2012)	  undersökning,	  att	  flera	  av	  kursplanens	  
kunskapskrav	  är	  för	  högt	  satta.	  
	  	  	  	  Samtliga	  musiklärare	  lyfter	  också	  brist	  på	  tid	  och,	  i	  vissa	  fall,	  resurser	  som	  områden	  
som	  försvårar	  undervisningen	  och	  bedömningsarbetet.	  Också	  detta	  stämmer	  överens	  
med	  Benzingers	  (2012)	  resultat.	  Lärarna	  i	  Benzingers	  undersökning	  menar	  att	  kraven	  i	  
lgr11	  i	  relation	  till	  bristen	  på	  tid	  kommer	  att	  leda	  till	  fler	  kontrollerande	  och	  skriftliga	  
uppgifter	  i	  musikämnet.	  Detta	  speglar	  den	  oro	  (som	  finns	  hos	  lärarna	  i	  föreliggande	  
studie)	  att	  musikämnet	  –	  som	  lärarna	  menar	  är	  ett	  praktiskt	  ämne	  med	  gemensamt	  
musicerande	  i	  centrum	  –	  blir	  allt	  för	  teoretiskt.	  
	  	  	  	  Samtliga	  musiklärare	  resonerar	  kring	  kunskapskravens	  värdeord,	  och	  alla	  är	  osäkra	  
på	  vad	  de	  egentligen	  betyder.	  I	  resultatet	  framkommer	  det	  att	  lärarna	  tycker	  det	  är	  svårt	  
att	  förhålla	  sig	  till	  värdeorden	  i	  bedömningsarbetet.	  Värdeorden	  i	  kunskapskraven	  är	  
det	  som	  skiljer	  de	  olika	  betygsstegen	  från	  varandra.	  Skillnaden	  mellan	  betygen	  E,	  C	  och	  
A	  kan	  exempelvis	  vara	  att	  eleven	  kan	  göra	  något	  på	  enkel	  nivå,	  utvecklad	  nivå	  eller	  på	  
välutvecklad	  nivå	  eller	  med	  viss	  säkerhet,	  med	  relativt	  god	  säkerhet	  eller	  med	  god	  
säkerhet	  (Skolverket	  2011a).	  Dessa	  formuleringar	  kan,	  i	  enlighet	  med	  Olssons	  (2010)	  
resonemang	  ovan,	  ses	  som	  försök	  till	  att	  uttrycka	  kunskaper	  som	  ej	  går	  att	  beskriva	  med	  
ord.	  Att	  bedöma	  estetiska	  kunskaper	  utifrån	  kriterier	  som	  grundar	  sig	  i	  den	  platonska	  
kunskapstraditionen	  är	  således	  något	  som	  är	  mycket	  svårt	  att	  göra.	  Också	  detta	  speglar	  
musiklärarnas	  oro	  för	  att	  det	  de	  ser	  som	  centrala	  delar	  och	  viktiga	  kunskaper	  inom	  
musikämnet	  knuffas	  åt	  sidan	  för	  mer	  teoretiska	  områden.	  
	  	  	  	  Ytterligare	  ett	  område	  där	  musiklärarna	  ifrågasätter	  kursplanens	  bedömningssystem	  
är	  att	  all	  tillgänglig	  information	  om	  en	  elevs	  kunskaper	  i	  ämnet	  ska	  utnyttjas	  då	  betyg	  
ska	  sättas.	  Det	  innebär	  att	  hela	  elevens	  kunskapsbas	  i	  ämnet	  ska	  ligga	  till	  grund	  för	  
betyget	  som	  ges,	  inte	  enbart	  det	  eleven	  lärt	  sig	  under	  terminen.	  Samtidigt	  står	  det	  på	  
skolverkets	  hemsida	  att	  det	  är	  de	  kunskaper	  eleven	  har	  vid	  betygstillfället	  som	  ska	  
betygsättas	  (Skolverket	  2011c).	  Frågan	  musiklärare	  ställer	  sig	  är	  om	  detta	  verkligen	  är	  
något	  positivt	  i	  ett	  övnings-‐	  och	  färdighetsämne	  som	  musik.	  Detta	  är	  ännu	  ett	  problem	  
då	  kunskaper	  i	  musik	  ska	  mätas	  och	  betygsättas	  på	  samma	  premisser	  som	  andra	  ämnen,	  
till	  exempel	  matematik	  och	  språk.	  	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  
Generellt	  stämmer	  de	  uppfattningar,	  åsikter	  och	  tankar	  kring	  bedömning	  som	  kommit	  
fram	  under	  arbetets	  gång	  överens	  med	  de	  jag	  själv	  hade	  innan	  studiens	  genomförande.	  
Kanske	  kan	  detta	  bero	  på	  att	  jag	  själv	  har	  några	  års	  erfarenhet	  av	  att	  arbeta	  som	  
musiklärare	  i	  årskurs	  6,	  och	  därför	  har	  fått	  en	  god	  inblick	  i	  vad	  det	  innebär	  att	  bedöma	  
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elevers	  kunskaper	  i	  musik.	  Efter	  att	  ha	  genomfört	  intervjuerna	  och	  studerat	  litteratur	  
och	  forskning	  inom	  området	  har	  jag	  dock	  fått	  ett	  vidare	  perspektiv	  och	  en	  mer	  öppen	  
inställning	  till	  olika	  verktyg	  och	  metoder	  som	  kan	  användas	  i	  arbetet	  med	  bedömning.	  
	  	  	  	  Under	  intervjuerna	  har	  jag	  upplevt	  det	  som	  svårt	  att	  få	  musiklärarna	  att	  ge	  konkreta	  
svar	  på	  exakt	  hur	  de	  arbetar	  med	  att	  bedöma	  sina	  elevers	  kunskaper	  i	  musik.	  Deras	  
berättelser	  kom	  ofta	  mer	  att	  handla	  om	  tankar	  och	  inställningar	  till	  bedömning	  och	  
musikämnet	  i	  stort	  samt	  hur	  de	  ser	  på	  vad	  som	  är	  viktigt	  i	  arbetet	  med	  
musikundervisning	  och	  bedömning	  av	  kunskaper	  och	  färdigheter.	  Jag	  upplevde	  det	  
stundtals	  som	  svårt	  att	  styra	  samtalen	  så	  att	  de	  enbart	  behandlade	  ämnet	  bedömning	  
och	  kunskapssyn.	  Lärarna	  ville	  gärna	  berätta	  om	  sin	  syn	  på	  kursplanen	  och	  vad	  de	  
tycker	  om	  betyg	  och	  bedömningssituationerna	  istället	  för	  att	  faktiskt	  berätta	  om	  hur	  
själva	  bedömningsarbetet	  går	  till.	  Under	  arbetets	  gång	  har	  jag	  vid	  flera	  tillfället	  tänkt	  att	  
en	  observationsstudie	  kanske	  hade	  varit	  ett	  bra	  komplement	  till	  intervjuerna,	  men	  det	  
hade	  blivit	  ett	  alldeles	  för	  omfattande	  arbete.	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  
Min	  förhoppning	  är	  främst	  att	  detta	  arbete	  ska	  kunna	  hjälpa	  musiklärare	  i	  sitt	  eget	  
bedömningsarbete.	  Studien	  vänder	  sig	  även	  till	  musiklärare	  och	  lärare	  i	  andra	  estetiska	  
ämnen	  under	  utbildning.	  Utbildning	  i	  hur	  estetiska	  kunskaper	  bedöms	  är	  något	  jag	  
saknat	  under	  mina	  år	  på	  musikhögskolan,	  och	  kanske	  kan	  detta	  arbete	  vara	  ett	  bidrag	  
inom	  ämnet.	  
	  	  	  	  Jag	  hoppas	  att	  detta	  arbete	  ska	  kunna	  bidra	  med	  metoder	  och	  verktyg	  som	  kan	  
användas	  i	  bedömningsarbete.	  Min	  förhoppning	  är	  också	  att	  musiklärare	  och	  andra	  
intresserade	  genom	  denna	  studie	  ska	  ifrågasätta	  sin	  egen	  syn	  på	  kunskap	  och	  
bedömning	  inom	  estetiska	  ämnen.	  	  

5.4	  Fortsatt	  forskning	  
Här	  följer	  ett	  antal	  frågeställningar	  som	  uppstått	  under	  arbetsprocessen	  med	  denna	  
studie,	  och	  som	  det	  skulle	  vara	  intressant	  att	  få	  veta	  mer	  om.	  
	  
	  –	  Hur	  bedöms	  sådant	  som	  är	  svårt	  att	  mäta	  och	  svårt	  att	  formulera	  i	  ord?	  Det	  vore	  
intressant	  att	  få	  läsa	  undersökningar	  om	  hur	  lärare	  bedömer	  praktiska	  och	  konstnärliga	  
värden	  i	  estetiska	  ämnen.	  
	  
–	  Använder	  sig	  musiklärare	  av	  bedömningsmatriser,	  och,	  i	  så	  fall,	  hur	  formuleras	  dessa?	  
	  
–	  Hur	  avgörande	  är	  ämneskollegor	  för	  bedömningens	  utgång?	  Lärarna	  i	  föreliggande	  
studie	  ser	  problem	  i	  att	  inte	  ha	  någon	  ämneskollega	  att	  diskutera	  bedömning	  med	  på	  sin	  
arbetsplats.	  Detta	  vore	  värdefullt	  att	  få	  veta	  mer	  om,	  exempelvis	  hur	  olika	  musiklärare	  
inom	  en	  kommun	  nätverkar.	  	  
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