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SAMMANFATTNING 
Utifrån tidigare forskning och skolverkets rapporter tycks det finnas en stor utmaning i 
skärpunkten mellan det som styrdokumentens kriterier språkligen förmår uttrycka, och 
de ämnesspecifika kvaliteter och kriterier som musiklärare enskilt, och som yrkeskår 
utifrån detta förväntas kunna formulera. Denna studies syfte var därför att undersöka 
hur musiklärare tolkar och tillämpar kunskapskrav i musikämnet. Ett kunskapskrav i 
kursen Ensemble med körsång, 200p på gymnasiets estetiska program valdes ut för detta 
ändamål, varav följande forskningsfrågor ställdes: Hur tolkar musiklärare 
kunskapskravets innehåll? Samt hur går musiklärare tillväga när de bedömer elevers 
kunskaper i relation till kunskapskravet? Datainsamlingen skedde genom 
halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med fem musiklärare. Data bearbetades med 
tematisk analys och en teori om bedömningsmetoder. Studiens ena slutsats är att större 
vikt läggs vid det musikaliska hantverket och genrekunskap än det konstnärliga 
uttrycket i kunskapskravet, samt att detta i hög grad kan relateras till att konstnärligt 
uttryck anses vara ett svårtolkat begrepp. Studiens andra slutsats är att bedömning av 
kunskapskravet i huvudsak sker genom att observera elevers processer – från repetition 
till konsert, men att de bedömningar som görs av elevers konstnärliga uttryck i mångt 
och mycket, baserat på ovanstående tolkningsproblem, vilar på oklara grunder. Utifrån 
denna studie, och i relation till tidigare forskning och Skolverksrapporter, föreslås 
därför en nationell lärarsamverkan kring tolkning av kunskapskrav och möjliga 
tillvägagångssätt för bedömningar som leder till summativa beslut i musikämnet. Även 
en utvärdering av bedömningsstöd i musik på gymnasiet, där också en översyn av 
kunskapskravens formuleringar i musikämnet skulle kunna vara tänkbar. Sammantaget 
föreslås det senare vara en uppgift värdig Skolverket, som dessutom identifierat en 
bedömningsproblematik i musikämnet i sina rapporter. 
 
Nyckelord: Bedömning, Musik, Kunskapskrav, Ensemble med körsång 
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1 INLEDNING 
 
Att tolka kunskapskrav och bedöma i musikämnet är en grannlaga uppgift, inte minst eftersom 
det handlar om att kunna bedöma grader av kvalitet, och abstrakta begrepp så som elevers 
konstnärliga uttryck. Denna studie handlar om hur musiklärare tolkar och gör bedömningar 
utifrån ett kunskapskrav i Ensembleämnet på gymnasiet som kännetecknas av denna 
problematik. 
 
Den aspekt av läraruppdraget som handlar om betyg och bedömning har ofta upplevts som den 
största utmaningen bland musiklärare. Problematiken, som jag uppfattat den, handlar inte 
främst om att ämneskompetens saknas för att kunna värdera elevers kunskaper i och om musik, 
utan om att kunna göra bedömningar av komplexa kunskaper utifrån de formuleringar som finns 
att tillgå i kunskapskraven.  
 
I en aktuell skolverksrapport (Skolverket, 2015), konstateras att det råder en stor bedömnings- 
och betygssättningsproblematik i de estetiska ämnena. Tydligare formuleringar kring 
kunskapsinnehåll och kunskapskrav i 2011 års läroplan syns förvisso ha gett bedömningsarbetet 
större fokus, och även en starkare koppling till kursplanerna än vad som setts i tidigare 
nationella utvärderingar. Det framgår även att lärarna trots detta har olika förhållningssätt när 
de gör bedömningar. Skolverket (2015) ser en risk i att musikämnet tappar viktiga värden om 
bedömningen blir instrumentell och bygger på enskilda delar i bedömningsmatriser som är mer 
lättbedömda än andra, så som att låta tekniska färdigheter och hantverksmässiga kunskaper 
väga tyngre än till exempel estetiskt uttryck. I rapporten höjs samtidigt ett varningens finger för 
att en alltför informell inställning till bedömning, som inte är nära sammankopplad med 
styrdokumenten, skapar oklara bedömningsgrunder. Det nämns också att musiklärares 
bedömning ofta sker i samband med sång och spelframträdanden i slutet av ett moment, men 
att eleverna i betydligt mindre utsträckning än lärarna uppfattar dessa uppgifter som 
betygsgrundande bedömningsmetoder, utan snarare bara som sång och spel. I sammanhanget 
kan nämnas forskning av Zandén (2010), som pekar på att musiklärare saknar ett gemensamt 
ämnesspecifikt språk för att kunna uttrycka kvalitetsuppfattningar så som musikspecifika 
bedömningskriterier. Detta handlar om potentiella problem i bedömningarnas kvalitet; dess 
reliabilitet och validitet (Wikström, 2013). Dessa begrepp handlar om följande frågor: Går det 
att lita till de resultat som bedömningarna ger? Samt: Har det som ska mätas, faktiskt mätts? 
Mot bakgrund av detta väcks då frågan hur musikämnet bedöms i praktiken. 
 
Musikämnet på gymnasiet är indelat i 16 kurser, varav en av de kurser som är 
inriktningsgemensam för musikinriktningen är Ensemble med körsång, 200p. Kursen återfinns 
på en stor del av alla musiklinjer vilket gör att det kan vara särskilt relevant att studera denna 
kurs som utgångspunkt i undersökandet av musiklärares bedömningsarbete. Utifrån kursen 
Ensemble med körsång har ett av kunskapskraven valts ut som handlar om konstnärligt uttryck 
och genrekännedom, detta benämns hädanefter kunskapskravet. Kunskapskravet är beskrivet 
utifrån en praktisk, musicerande kontext. Det behandlar dels att kunna uppvisa ett konstnärligt 
uttryck, men också att kunna följa genrespecifika krav i ensemblespel, d.v.s. musicerande i 
grupp. Utifrån skolverkets beskrivning att estetiskt uttryck tycks vara särskilt svårt att bedöma, 
tycks det finnas en stor utmaning i skärpunkten mellan det som styrdokumentens kriterier 
språkligen förmår uttrycka, och de ämnesspecifika kvaliteter och kriterier som musiklärare 
enskilt, och som yrkeskår utifrån detta förväntas kunna formulera. Inte minst om de 
bedömningar som görs i musikämnet ska kunna motiveras som reliabla och valida.  
1.1 Syfte och forskningsfrågor 
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Syftet med denna studie är att undersöka hur musiklärare tolkar och tillämpar kunskapskrav i 
musikämnet.  
 
Detta genom att studera hur musiklärare, som undervisar i kursen Ensemble med körsång, 200p 
på gymnasiets estetiska program, tolkar och bedömer (enligt) ett specifikt kunskapskrav. 
Följande forskningsfrågor kommer besvaras: 
 

1. Hur tolkar musiklärare kunskapskravets innehåll? 
2. Hur går musiklärare tillväga när de bedömer de kunskaper och färdigheter som beskrivs 

i kunskapskravet? 
 
1.2 Avgränsning 
Denna studie avgränsas som beskrivet till att undersöka musiklärares tolkning av ett 
kunskapskrav i kursen Ensemble med körsång, och bedömningen av detta. Med musiklärare 
menas legitimerade lärare som undervisar på gymnasiets estetiska program och som undervisar 
samt har behörighet att undervisa i nämnda kurs. Genom att välja ett kunskapskrav där grader 
av kvalitet behöver definieras utifrån ett abstrakt begrepp så som konstnärligt uttryck, sätts 
fokus på något som är typiskt för ämnet, och som kan antas ha samband med den tolknings- 
och bedömningsproblematik som tidigare studier och Skolverksrapporter visat.  
 
1.3 Disposition 
Denna uppsats har följande disposition: I avsnitt 1 beskrivs studiens syfte och forskningsfrågor. 
I detta avsnitt förs även resonemang kring arbetets avgränsning. Avsnitt 2 beskriver teori och 
tidigare forskning som har betydelse för studiens syfte och forskningsfrågor. Avsnitt 3 redogör 
för studiens design, det vill säga tillvägagångssätt och genomförande samt beskrivning av 
metod för datainsamling och analys. I detta avsnitt diskuteras även styrkor och svagheter i de 
metoder som valts för denna studie. I avsnitt 4 redovisas analysen i relation till syfte och 
forskningsfrågor. Till sist, i avsnitt 5, diskuteras studiens resultat i relation till litteratur och 
tidigare forskning. I detta avsnitt presenteras även slutsatser och förslag till vidare forskning. 
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2 TIDIGARE FORSKNING OCH BEDÖMNINGSTEORI 
 
I detta avsnitt presenteras teori och tidigare forskning som bedöms ha särskild relevans för 
studiens syfte och forskningsfrågor. 
 
2.1 Kunskapskravet 
Kunskapskravet är en del av de nationella kunskapskraven, vilka har som uppgift att precisera 
de mål som kursen omfattar samt uttrycka kvalitet i kunnande i förhållande till målen. Innehållet 
i detta ska användas av läraren vid betygssättning, samt för att allsidigt värdera elevens hela 
kunskap, även den som kommit läraren till känna på annat sätt än genom undervisningen 
(Skolverket 2012a; Skolverket, 2011b). Kunskapskravet står att läsa i ämnesplanen för musik, 
vilken är fristående från läroplanen (Lgy11) och finns tillgänglig på Skolverkets hemsida.  
 
Kunskapskravet är inordnat i tre betygsnivåer; E, C och A, där E är lägsta godtagbara 
kunskapsnivå. Det finns även nivåer däremellan som kan användas, dessa benämns D och B 
och har ingen egen beskrivning i kunskapskraven, utan handlar om att måluppfyllelse till 
övervägande del uppnåtts i nästa högre nivå. Innehållet består dels av kunskapsaspekter, vilka 
är samma sett till alla tre betygsnivåer, och kunskapsprogression, vilken är tänkt att spegla 
nyanser av kunskapens kvalitet. Kunskapskravet har två kunskapsaspekter; konstnärligt uttryck 
och genrespecifika krav. Utifrån dess formulering, framträder kunskapsprogressionen i två 
kvalitetsnivåer: 
 
(E) I sitt musicerande uppvisar eleven        (C/A) I sitt musicerande uppvisar eleven  
ett visst konstnärligt uttryck   ett konstnärligt uttryck 
 
 (E/C) I sitt musicerande följer eleven  (A) I sitt musicerande följer eleven  
med viss säkerhet genrespecifika krav.  med säkerhet genrespecifika krav.  
 
I en matris (tabell 1) där hela kunskapskravet sätts samman utifrån de tre betygsstegen blir 
kvaliteterna i de två delarna överlappande. 
 
Tabell 1. Matris över kunskapskravets tre betygsnivåer 
 

2.1.1 Betydelsen av genrespecifika krav 
Som beskrivs ovan specificerar kunskapskravet att eleverna ska kunna följa genrespecifika krav 
i sitt musicerande. Detta beskrivs i läroplanen som ”fördjupade kunskaper i musik från olika 
tider och kulturer” (Skolverket, 2011b, s.44), och kopplas vidare i ämnesplanen ihop med 
begreppet genrebreddning.  
 
Det finns begränsad forskning om genre specifikt för musikämnet, däremot talar Fornäs (1992) 
om stilproduktion som en kommunikativ praxis och ett mångtydigt fenomen. 
Intersubjektiviteten i olika stilar och kulturella uttryck gör att det dels handlar om det 
gemensamma och kollektiva, det som framträder med viss beständighet utefter estetiska och 
sociala mönster, det vi delar med andra och som utgör medel för samvaro och kommunikation. 
Men också det personliga och nyskapande som gör att stilproduktion ständigt förändras. 

E C A 
 
I sitt musicerande uppvisar eleven ett visst 
konstnärligt utryck och 
 

I sitt musicerande uppvisar eleven ett konstnärligt utryck och 

 
följer genrespecifika krav med viss säkerhet 
 

 
följer genrespecifika krav med säkerhet 
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Begreppet genre har dock i sin språkliga betydelse; ”avgränsat område” eller ”inskränkande till 
vissa bestämda verkningsmedel eller visst framställningssätt eller präglat av en viss bestämd 
smak eller stil” (Genre, 1928), en starkare koppling till den gemensamma förståelsen än den 
individuella tolkningen. Varken i kunskapskrav eller i övriga styrdokument anges vilka 
musikstilar eller genres som undervisningen ska behandla, vilket i linje med Fornäs (1992) 
pekar på ambitionen att ge en vid definition, tillika möjligheten till öppen tolkning av så väl 
hantverksbegreppet, som genrebegreppet för den enskilde musikläraren.  
 
2.1.2 Betydelsen av konstnärligt uttryck 
Utifrån ämnesplanen i musik beskrivs att eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och 
värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga 
skapandet. Dessa förmågor skulle kunna ses utifrån begreppet metakognition, då det handlar 
om att utveckla någon slags musikalisk medvetenhet. Metakognition beskrivs på olika sätt i 
tidigare forskning, i denna studie antas definitionen så som beskriven i Imsen (2006), ”att vara 
medveten om sina egna tankeprocesser” (s.273). Det är också möjligt att göra tolkningen att 
konstnärligt uttryck handlar om en aspekt av ett hantverkskunnande; att kunna uttrycka sig 
musikaliskt i relation till redan existerande genrer och musikstilar.  Inte minst kan denna 
tolkning framhävas genom det centrala innehållet i kursen Ensemble med körsång, där det står 
att undervisningen ska behandla konstnärlighet och genrer i olika tider och kulturer, stildrag 
och kännetecken.  
 
I tidigare forskning beskrivs att konstupplevelsen dels ”är ett rent smakomdöme, dels ett 
kunskapsomdöme” (Bale, 2010 s. 87-88). Utifrån detta perspektiv krävs ett begrepp om, någon 
slags referens till vad konst är och kan vara, för att inte upplevelsen av konst ska reduceras till 
endast subjektivt tycke och smak. Enligt beskrivningen av konstupplevelse i Bale (2010) torde 
musiklärares utmaning i att definiera och bedöma konstnärligt uttryck ligga i att hitta en balans 
mellan de två delar som nämns – smak och kunskap. Inte minst för att kunna formulera och 
konkretisera kvaliteter och kriterier som är så pass vida att de kan användas till att bedöma olika 
typer av konstnärliga uttryck, och samtidigt precisa nog att de kan svara mot de krav på kvalitet 
och transparens i bedömningen som bland annat beskrivs i läroplanens kapitel om betyg och 
bedömning (jfr Skolverket, 2011b s.14-16).  
 
I sitt examensarbete har Fransson (2013) gjort en litteratur- och begreppsstudie av 
kunskapsformer och hur de betonas i skolverkets kursplan för ämnet musik, samt hur de kan 
relateras till skolverkets offentliga dokument kring bedömning i musikämnet. Han menar att 
det finns en betoning i kursplan och dokument på det hantverksmässiga framför det 
konstnärliga, samt att den konstnärliga kunskapen inte är den samma som den 
hantverksmässiga. De kunskapsformer som Fransson identifierat som framträdande är förutom 
musikaliskt hantverk och uttryck även musikalisk kommunikation. Kommunikation, ”inte 
nödvändigtvis verbalt, men att eleven visar på ett uttryck eller lyckas förmedla en känsla genom 
sitt spel” (s.34). Fransson (2013) hävdar, i linje med Bale (2010), att upplevelsen av konst 
handlar om smak och hantverksmässig kunskap, varav lärares uppdrag därav blir att skapa 
bedömningssituationer där inte bara hantverket är i fokus, utan att elevernas förmåga att 
uttrycka sig konstnärligt även sätts på prov.  
 
2.2 Att fylla kriterier med musikaliskt innehåll 
Att tolka kunskapskrav handlar om att konstruera ämnesspecifika kriterier och kvaliteter 
(Skolverket, 2012b). Formulering av dessa kräver ett språk ämnat för detta. Detta är även tydligt 
utefter skollagen (SFS 2010:800 3 kap. 15-17 §) som föreskriver att den undervisande läraren 
visserligen har beslutanderätt när det kommer till betygssättning av elevernas kunskaper i 
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relation till kunskapskraven, men behöver också kunna redovisa grunderna som tillämpas vid 
betygssättningen.  
 
Inom musikämnet finns få studier av större omfattning av lärares bedömningsarbete i relation 
till rådande läroplan. Ett aktuellt och mycket viktigt arbete är dock Zandéns (2010) 
doktorsavhandling, där kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om gymnasieelevers 
ensemblespel har undersökts. Studien visar att musiklärare tycks sakna ett gemensamt 
ämnesspecifikt språk för att uttrycka kvalitetsuppfattningar. Resultaten pekar också på att de 
kvaliteteter och kriterier som musiklärare gemensamt formulerar, (självständighet, 
initiativkraft, glädje, autenticitet, engagemang och uttryck tas upp som exempel) fungerar dåligt 
som musikspecifika bedömningskriterier då de är så pass generella att de lika väl skulle kunna 
uppnås inom andra ämnen än musik. Dessa bedömningskriterier har dessutom en vag koppling 
till kunskapskraven, menar Zandén. Vidare framhäver han problematiken i att musiklärare, som 
ett av de viktigaste kriterierna, förväntar sig att eleverna självständigt ska kunna göra egna 
estetiska val utifrån givna preferenser och instruktioner, som bryter mot konventioner och 
därigenom uttrycker originalitet. Detta, menar Zandén, kräver av läraren så väl en djup 
stilförtrogenhet tillika stor musikalisk referensram som innefattar kunskap om de konventioner 
som bryts. Likaså en god kännedom om elevers enskilda kunnande för att överhuvudtaget 
uppfatta kvaliteter i det autonoma. Zandén gör i detta en skillnad på de kriterier som kan anses 
vara generella och de som är kontextuella. Kontextuella kriterier, menar han är kriterier som 
ges en specifik mening i ett visst sammanhang. Han nämner att det centrala för lärare i att kunna 
göra detaljerade bedömningar i ett tillsynes svårbedömt ämne som musik, är att ge de kriterier 
som konkretiseras en betydelse – ett sammanhang.  
 
2.3 Olika aspekter av bedömning 
Bedömningsmetoder 
Det finns ett mycket stort antal olika bedömningsmetoder som en lärare kan använda för att ta 
reda på elevens kunskaper. En bedömningsmetod kan sammanfattas som det instrument som 
en lärare använder sig av för att ta reda på vad en elev kan (Wikström, 2013; Korp, 2011; 
Shepard, 2000, Chappuis, Stiggins, Chappuis & Arter, 2004). Chappius et al. (2004) menar att 
alla variationer av bedömningsmetoder faller inom fyra kategorier, enligt följande teoretiska 
ramverk: 
 
1. Selected response and short answer 

Vilket kan förstås som: Traditionella, skriftliga prov 
2. Extended written response 

Vilket kan förstås som: Uppsatser, essäer, rapporter, processbeskrivningar 
3. Performance assessment 

Vilket kan förstås som: Praktiska uppgifter, tillämpningsuppgifter, observation 
4. Personal communication  

Vilket kan förstås som: Personlig kommunikation, muntliga frågor 
 
Utifrån detta ramverk kan nämnas några bedömningsmetoder med relevans för ensembleämnet 
beskrivna i skolverkets dokument och i litteraturen: 
 
Performance assessment. I ensembleämnet handlar många examinationer om någon form av 
uppspel eller konsert, där eleverna framför musik inför publik. Denna bedömningsmetod, som 
är ett tillämpningsprov kan även benämnas autentiskt prov (Korp, 2011). Det som särskiljer 
provformen är att autentiska prov ska ha en ”betydelse utanför utbildningssituationen” (Korp, 
2011 s.62). Tillämpningsprov, menar Korp, ger ofta läraren möjlighet till direkt mätning, en 
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direkthet i bedömningen där elevens kunskap visas direkt i handling och därmed kan 
observeras, mätas och bedömas utan omvägar. Även projektarbeten kan ses som en form av 
performance assessment. Skolverket (2011a) 
 
Personal communication. Olsson (2010) nämner bland annat lärarledda metakognitiva samtal 
som så väl en metod för lärande, som en alternativ, och mer informell bedömningsmetod för 
lärare att få bevis på elevers kunskap. För att detta ska vara en användbar bedömningsmetod, 
menar Olsson att det förutsätter att samtalen har ett syfte, och utgår ifrån ämnesspecifika 
kriterier, för att innehållet inte ska bli en fråga om allmänt tyckande och resonemang om 
musikaliska framföranden. 
 
Utifrån tidigare forskning och bedömningsteori beskrivs att olika bedömningsmetoder har olika 
fördelar, och kan anses vara olika lämpliga att använda beroende på vad kunskapsmätningen 
(provet) syftar till att visa på och användas till, samt vilken typ av kunskap det handlar om. Att 
som tumregel använda sig av olika bedömningsmetoder och former kan därför vara av vikt för 
att eleverna bäst ska kunna komma till sin rätt, och i det; att bedömningens relevans och 
tillförlitlighet därmed ges möjlighet att bli så hög som möjligt (Chappius et al., 2004; Wikström, 
2013; Korp, 2011).  
 
Bedömningens kvalitet: Validitet, reliabilitet och likvärdiga bedömningar 
Wikström (2013) beskriver hög eller god validitet i bedömningssammanhang som att mäta ”rätt 
sak på rätt sätt” (s.44). Alltså att läraren har fått rätt information om en elevs kunskap, använt 
uppgifter och metoder som är lämpliga för att mäta kunskapen, samt har tillräckliga kunskaper 
för att avgöra detta. God reliabilitet i bedömningar handlar enligt Wikström (2013) om 
tillförlitlighet. Att en tillförlitlig och tillräcklig mängd information om elevens kunskap samlats 
in och att bedömningen inte är beroende av bedömningstillfälle eller den som utför 
bedömningen. Wikström menar att ju mindre tolkningsutrymme som bedömningarna sker 
inom, desto högre samstämmighet. Samstämmigheten i lärares bedömningar handlar om grad 
av interbedömarreliabilitet (Wikström, 2013). Ett tillvägagångssätt för lärare att öka validiteten 
och reliabiliteten i de bedömningar som görs är att samverka och sambedöma med andra lärare 
(Skolverket, 2014; Skolverket 2012b).  
 
Bedömning i skolan handlar om bedömning av kunskap utifrån kriterier. Enligt Wolming 
(1998) uppstår det ett validitetsproblem ifall kriterier inte kan definieras noggrant, och om 
tolkningen varierar är kriteriet i sig inte reliabelt, det vill säga tillförlitligt. Därigenom kan heller 
inte bedömning utifrån kriterier nå god validitet.  
 
Bedömningens syfte: formativ och summativ bedömning 
Beroende på vilket sätt bedömningar av elevkunskap är tänkta att användas, kan de ses som så 
väl bedömning för lärande som bedömning av lärande. När en bedömning syftar till att stödja 
lärande benämns det vanligen som formativt. När en bedömning syftar till att konstatera ett 
kunskapsläge så som det visar sig vid tillfället för bedömningen, benämns det vanligen som 
summativt (Wiliam & Leahy, 2015). En bedömning är sällan uteslutande av det ena eller andra 
slaget under undervisningens gång (Korp, 2011). Detta betyder inte att summativ och formativ 
bedömning kan användas hursomhelst. Bedömning som är tänkt att användas i formativa syften 
skall användas formativt. Detta inbegriper återkoppling som innehåller klargörande av mål och 
riktlinjer för hur elever ska gå vidare för att nå målen (Wiliam & Leahy, 2015). I denna studie 
fokuseras de bedömningar som görs som har som funktion att ge belägg inför summativa beslut 
om elevers måluppfyllelse, till exempel inför betygssättning. 
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Bedömningens karaktär: formell och informell bedömning 
Enligt Korp (2011) och även Shepard (2000), kan bedömning som lärare gör utan att ha ett 
uttalat och till eleverna kommunicerat bedömningssyfte benämnas informell bedömning, medan 
det som kan benämnas formell bedömning handlar om att en uttalad, specifik 
bedömningssituation skapats. Sandberg (1996) har gjort omfattande analyser av musiklärares 
tolkning av utvärderingsbegreppet i musikämnet, och hävdar att ”bedömningen av 
musikundervisning kan skifta mellan process- eller produktinriktad utvärdering samt mellan 
informell eller formell grund för bedömning” (s.184). Sandberg (1996) menar att allt för 
informella och processinriktade bedömningsmetoder, så som observationer av elevernas 
reaktioner eller att lyssna när eleverna spelar eller sjunger under lektionen skapar svag kontroll 
över elevers kunskapsutveckling och den egna undervisningen. Han menar å andra sidan att allt 
för produktinriktade och formella bedömningsmetoder, så som förberedda prov, frågeformulär 
och enkäter riskerar att bli instrumentella, och därmed förlora dimensioner utifrån musikalisk 
helhet. Sandberg (1996) hävdar vidare att ett informellt och processinriktat förhållningssätt 
sannolikt är det vanligaste bland musiklärare, men att lärares iakttagelser av 
undervisningsprocessen inte sker på ett systematiserat och genomtänkt sätt vilket därigenom 
gör det svårt att använda dessa som redskap för bedömning i relation till uppsatta mål och 
kriterier. 
 
 
3 METOD 
 
Detta avsnitt beskriver studiens genomförande och de metoder som använts och valts för att nå 
syftet och besvara forskningsfrågorna, och avslutas med en redogörelse för etiska överväganden 
samt diskussion av studiens styrkor och svagheter. Att efterfråga musiklärares tolkningar- och 
beskrivningar av ett kunskapskravs innebörd och hur bedömning utefter detta sker i deras 
respektive praktiker handlar om att intressera sig för och vilja förstå subjektiva uppfattningar. 
Så som forskningsfrågorna har formulerats, krävdes ett tillvägagångssätt som går på djupet för 
att förstå bakomliggande resonemang och strategier utifrån de tolkningar och tillämpningar 
lärare gör, därför bedömdes en kvalitativ ansats vara lämplig. 
 
3.1 Datainsamling 
Metoden som har använts för att samla in data är halvstrukturerad livsvärldsintervju (Kvale & 
Brinkmann, 2009), vilken har som mål att ”erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld 
i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen” (s.19). Denna typ av intervju utförs 
enligt en intervjuguide som baseras på vissa teman och förslag till frågor. Intervjun skrivs 
vanligen ut, och analyseras därefter. Inför intervjuerna designades intervjuguiden (Bilaga 1) med 
utgångspunkt i studiens syfte och de forskningsfrågor som formulerats. I konstruerande av 
exempelfrågorna användes även begrepp från bedömningsteorin så som bedömningsmetod, 
reliabilitet och validitet (jfr Chappius et al., 2004; Korp, 2011; Wikström, 2013), som stöd i att 
kunna ställa relevanta frågor i relation till framförallt studiens andra forskningsfråga. Frågorna 
i intervjuguiden hade därför som funktion, likt Kvale och Brinkmanns beskrivning, att vara ett 
underlag för samtalet, ett manus utifrån vilket ambitionen var att samtalen kunde bli på många 
sätt, men inte hur som helst, eller handla om vad som helst. Som ensam intervjuare gav denna 
struktur så väl en frihet, som en trygghet i att kunna hålla utsatt färdriktning under samtalets 
gång; balansen mellan att förhålla sig ”tematiskt till kunskapsproduktionen och dynamiskt till 
att skapa en god intervjuinteraktion” (Kvale & Brinkmann, s.146). 
 
3.2 Urval 
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Till denna studie valdes sex deltagare ut enligt specifika urvalskriterier (Bilaga 3). Samtliga 
deltagare är legitimerade lärare med behörighet att undervisa i ensembleämnet, samt att de har 
god erfarenhet av att undervisa i kursen liksom att bedöma och betygsätta enligt kursens 
kunskapskrav. För att så många olika röster som möjligt, utifrån det begränsade antalet, skulle 
kunna bidra till studien, gjordes en prioritering att få spridning i ålder (30 – 50 år), musikalisk 
bakgrund (utbildade vid olika skolor och med olika instrumentspecialiseringar) samt få en jämn 
fördelning mellan män och kvinnor. Deltagarna arbetar också i olika kommuner, från Luleå i 
norr, till Göteborg i söder. 
 
Att fastställa antalet intervjupersoner till kvalitativa studier av detta slag, samt hur de bör väljas 
ut, är en avvägning där en tar hänsyn till ett flertal faktorer. Att nå mättnad är en sådan faktor, 
det vill säga att bedömningen gjorts att ytterligare intervjuer skulle ge föga ny kunskap. Den tid 
och de resurser som omger studien är ytterligare faktorer (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Langemar (2010) talar om att uppnå god kvalitativ representativitet genom att göra ett urval 
som kan ge så väl bredd som djup i de data som erhålls. Hon menar också att det kan vara att 
föredra att handplocka deltagare som tros kan ge den bästa informationen framför att göra ett 
slumpmässigt urval. Utifrån detta gjordes en bedömning att denna information fanns att tillgå 
bland befintliga kontakter. Samtliga deltagare som tillfrågades har därför någon slags relation 
till mig, antingen i form av före detta kollegor eller före detta studiekamrater. Deltagarna 
kontaktades via sociala medier, och kontakten skedde efter detta per mail. I slutändan föll en 
av deltagarna bort av personliga skäl, men bedömningen gjordes utifrån den insamlade 
informationen att materialet utifrån fem intervjuer var tillräckligt rikt i relation till syfte och 
forskningsfrågor för att kunna gå vidare till analys. Dock innebar detta bortfall att studien gavs 
fler manliga deltagare än kvinnliga. Deltagarna benämns framgent som Musiklärare 1, 2, 3, 4 
och 5. 
 
3.3 Genomförande 
Fem intervjuer genomfördes vid separata tillfällen via videosamtal, denna intervjuform beskrivs 
av Kvale och Brinkmann (2009) som enskilda datorstödda intervjuer. Varje samtal tog ungefär 
en timme att genomföra, och samtliga intervjuer skedde under en treveckorsperiod där 
tillfällena styrdes av deltagarnas tillgänglighet och möjlighet att prata ostört. Fyra av 
intervjuerna gjordes per telefon, och en via dator. Intervjuerna spelades in med mikrofon på 
dator via ett ljudbehandlingsprogram för bästa möjliga ljudkvalitet, och möjlighet till 
efterbehandling om så skulle vara nödvändigt för att ljudmässigt kunna urskilja nyanser i 
samtalen. Innan varje intervju informerades deltagarna om syftet med studien, sekretess och att 
intervjun skulle spelas in. De informerades också om att deltagandet var frivilligt, och att de 
när som helst kunde avbryta sin medverkan om de så önskade. Samtliga deltagare hade även 
getts möjlighet att ta del av denna information i ett brev (Bilaga 2) som mailats ut innan 
intervjutillfället. En noggrann transkribering gjordes samma dag som genomförandet, vilket 
gav en bra överblick kring vad samtalen i slutänden behandlat. Frågeexemplen i intervjuguiden 
ramade in samtalet innehållsmässigt, även om samtalen tog olika riktning beroende på de 
följdfrågor som aktualiserades. I intervjuerna ombads musiklärarna att vara så tydliga som 
möjligt genom att använda sig av konkreta exempel i sina beskrivningar. Sammanfattande 
frågor ställdes kontinuerligt för att säkerställa förståelsen för musiklärarnas utsagor. 
 
3.4 Bearbetning av data 
I analysen av det insamlade intervjumaterialet har två olika metoder använts, detta beskrivs i 
Langemar (2010) som kombinerad analys. Metoderna är: Tematisk analys (Braun & Clarke, 
2006), samt en operationalisering av ett ramverk med fyra kategorier av bedömningsmetoder 
som definierats av Chappius et al. (2004). 
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Tematisk analys 
Den tematiska analysmetoden valdes för att på ett systematiskt sätt finna gemensamma och 
skilda meningar genom att koncentrera insamlad data. Detta sker genom att röra sig fram och 
tillbaka mellan delar och helhet, för att slutligen kunna urskilja mönster som kan presenteras i 
relation till det syfte och de forskningsfrågor som konstruerats. För att kunna sätta förkunskap 
och förutfattade meningar åt sidan, skrevs alla tankar som hade att göra med egna tolkningar av 
utsagornas mening och betydelse ned innan analysarbetet började. Målet i detta var inte att 
ignorera, utan att medvetandegöra, det vill säga att kunna minimera subjektivt inflytande. Detta 
kan beskrivas som parantesisering eller bracketing. (Tufford & Newman, 2010 s.81). Det första 
steget som togs var att göra en genomlyssning av intervjuerna mot det transkriberade materialet 
för att säkerställa att det talade ordets detaljrikedom fångats även i text. Det andra steget var att 
skapa en matris med två kolumner, i vilken kodning av materialet kunde ske. Varje urklipp som 
valts ut kopplades till den deltagare som uttalat sig genom en numrering (musiklärare) 1 – 5 för 
att i fortsättningen kunna hålla koll på var dessa kom ifrån. Nästa steg var att ge varje urklipp 
en första betydelse – en kod. Koden fungerade som en kort sammanfattande beskrivning av 
urklippet och skrevs in i en tredje kolumn. Följande (tabell 2) är ett exempel från 
kodningsprocessen: 
 
Tabell 2. Exempel på kod och urklipp från kodningsprocessen 

Kodning Urklipp Deltagare 
 
Skillnad mellan att utföra 
en medveten och 
omedveten musikalisk 
handling. 

Jag mötte en elev häromdagen som skulle just låta trött, 
slö, obrydd i sin sång på en specifik låt. Men det var ju 
bara det att eleven var trött, slö och obrydd, vilket 
gjorde att uttrycket saknade närvaro. Det är en skillnad, 
att göra något omedvetet, och att utföra en medveten 
handling där det finns en tanke, en närvaro. 

X 

 
När alla intervjuer gåtts igenom noggrant, och passager kodats, påbörjades arbetet med att se 
vilka urklipp och kodningar som kunde höra samman – tematiseringen. En ny matris skapades 
med fyra kolumner där urklipp och kodningar fördes samman till ett mer övergripande tema. I 
denna process gicks även hela materialet över igen för att se om något missats i relation till de 
teman som började framträda. Följande (tabell 3) är ett exempel som gör ett nedslag i 
tematiseringsprocessen: 
 
Tabell 3. Exempel på tematisering, kod och urklipp från tematiseringsprocessen 

 
För att ett tema skulle bedömas vara giltigt gjordes en bedömning utifrån två kriterier:  
 

1. Det är innehållsligt separat från andra teman. 
2. Det bidrar till en begriplig och rättvis helhetsberättelse av samtalen. 

 
Det tillvägagångssätt som användes i denna bedömning, som också beskrivs av Braun & Clarke 
(2006), var att undersöka om ett tema kunde förhålla sig till dessa kriterier. I det fall ett tema 
kunde beskrivas tydligt med några meningar, utan att innehållsmässigt falla in i ett annat tema, 
eller för den delen sticka ut allt för mycket från helhetsberättelsen, fick det därmed anses vara 
lämpligt att använda. 

Tema Kodning Urklipp/Citat Deltagare 
 
Hantverksaspekter 
 

Få det att låta genretroget Spelmässigt…det ska liksom inte låta swingtrummor 
utav hårdrocken [skratt] att man fattar det liksom. 

X 

att få det att låta enligt genre…det ska ju låta jazz, det ska 
ju låta ”den här artisten”, och det ska ju tillexempel kunna 
låta svensk visa 

X 

Hålla sig inom musikaliska 
ramar 

När det kommer till genrespecifika krav, då är det ju att 
kunna förhålla sig musikaliskt till det som vi gett ramarna 
kring. Så har vi gjort 

X 
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Följande teman identifierades: 
 
TEMA 1 Hantverksaspekter 

Musikaliska verktyg, reproduktion, uttrycka sig genretroget 
TEMA 2 Metakognitiva aspekter 

Musikalisk medvetenhet, musikalisk tolkning 
TEMA 3 Sociala och kommunikativa aspekter 

Kommunicera känslor, musikaliskt självförtroende 
TEMA 4 Musikalisk kontext 

Musik som behandlas undervisningen 
TEMA 5 Bedömningsmetoder 

Prov, examinationer, observationer och samtal 
 
Det fjärde temat, som behandlar musikaliska kontexter, beskrivs mycket kortfattat i resultatet, 
då innehållet i temat bedömdes hamna utanför det som studien avsåg att undersöka. Dock 
redovisas det som ett tema. 
 
För att på lämpligast vis kunna presentera det innehåll ur materialet som framträtt som det femte 
temat, gjordes bedömningen att använda teorin kring bedömningsmetoder av Chappius et al. 
(2004). Tillvägagångssättet för detta beskrivs enligt nedan: 
 
Operationalisering av Chappius et al:s (2004) bedömningsmetoder 
Det femte temat handlar om de olika bedömningsmetoder som musiklärarna beskrivit att de 
använder sig av. Bedömningsmetodsteorin har i analysen använts för att kategorisera dessa. 
Följande operationalisering gjordes i relation till de data som samlats in: 
 
Tabell 4. Operationalisering av bedömningsmetoder enligt Chappius et al. (2004). Höger kolumn visar exempel 
på olika typer av prov, uppgifter och examinationer som ingår i kategorierna och som har relevans för 
musikämnet. 
 
3.5 Metoddiskussion 
Så som beskrivet i inledningen av detta avsnitt valdes en kvalitativ metod utifrån vad som 
bedömdes vara lämpligt i relation till forskningsfrågorna och den information som 
efterfrågades. En kvantitativ ansats hade också varit möjlig för att besvara frågan om hur lärare 
bedömer, exempelvis genom enkäter (Johansson och Svedner, 2010). Detta hade samtidigt ställt 

krav på musiklärarnas kunskap kring olika bedömningsmetoder, vilket efter genomförda 
intervjuer kan konstateras troligen hade blivit ett problem. Sett till de metoder som valdes, 
ställde datainsamlingen höga krav på mig som forskare, att så väl vara lyhörd som att hålla 
fokus genom hela samtalet. Ur ett kritiskt perspektiv kunde tendenser skönjas, när materialet 
lyssnades igenom, att min egen musiklärarerfarenhet och förkunskap i någon grad var 
förblindande, att en del av utsagorna kanske hade behövt fler följdfrågor för att verkligen förstå 
meningen i. Detta handlar i någon mån om studiens innehållsvaliditet (Wikström, 2013), där en 
kan fråga sig om det finns frågor kvar som hade behövt ställas. Utifrån helheten är upplevelsen 

Kategorier av bedömningsmetoder 
(Chappius et al., 2004) Olika typer av prov, uppgifter och examinationer 

1. Selected response and short answer 
Traditionella prov, datoriserade eller med papper och penna där 
ett antal frågor ställs och ska besvaras. Antingen via korta svar 
eller flerval. 

2. Extended written response Uppsatser, essäser, rapporter, processbeskrivningar 

3. Performance assessment Konserter, uppspel, projektarbeten, repetitioner 

4. Personal communication Personlig kommunikation, frågor till elever 
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av samtalen dock mycket bra, och till viss del tyder också det resultat som följer i nästa avsnitt 
på att det kanske inte var helt lätt för musiklärarna att ge tydliga svar av andra anledningar. Att 
genomföra en studie som denna med endast fem deltagare vilka även, som beskrivits, valts 
utifrån befintliga kontakter, kan ur ett kritiskt perspektiv diskuteras. Dels utifrån huruvida de 
röster som framkommit i studien kan representera musiklärare i en vidare mening (går knappast 
att hävda utifrån ett så litet antal deltagare), men också vilken inverkan relationen mellan 
intervjuaren och den som blir intervjuad möjligen har haft så väl i samtalen som i efterhand; i 
analysen. Utifrån en medvetenhet kring dessa potentiella svagheter i studien har dock åtgärder 
vidtagits för att öka studiens kvalitet, det vill säga dess validitet respektive reliabilitet. Dessa är 
att hänsyn tagits till att få så många olika röster som möjligt i urvalet, att intervjuerna 
genomförts på samma sätt, att intervjuerna spelats in med god kvalitet och därefter noggrant 
transkriberats. Beskrivningar av hur olika metoder använts i arbetet samt hur förkunskap och 
förutfattade meningar på ett systematiserat sätt kan medvetandegöras (jfr bracketing Tufford & 
Newman, 2010), är även ett led i att öka arbetets transparens och därigenom i viss mån ge 
möjlighet för annan forskare att upprepa tillvägagångssättet. 
 
 
4 RESULTAT 
 
Nedan redovisas det resultat som analysen gett. Resultatet presenteras i tur och ordning i 
relation till forskningsfrågorna: tolkning av kunskapskravets innehåll (4.1) och 
tillvägagångssätt för bedömning av elevers kunskaper i relation till kunskapskravet (4.2). Tema 
1 till och med 4 används som underrubriker till första forskningsfrågan, och tema 5 till den 
andra. 
 
4.1 Hur tolkar musiklärare kunskapskravets innehåll? 
Tabell 5. Tematisk karta över de fyra teman som behandlas i relation till musiklärarnas tolkningar av 
kunskapskravets innehåll 

 
Tema 1: Hantverksaspekter 
När musiklärarna ombads att definiera kunskapskravets innehåll, kom många av utsagorna att 
handla om det musikaliska hantverket. I detta tema beskrivs kunskapskravet i termer om 
musikaliska verktyg, reproduktion och att uttrycka sig genretroget. 
 
Det framgick av utsagorna att musiklärarna unisont ser musikgenrer som klingande ramverk 
inom vilka vissa typer av musikaliska uttryck har sin tillhörighet, och att varje genres uttryck 
är sammankopplat till musikaliska verktyg i form av vissa sätt att spela, sjunga och skapa ljud 
på: 

 
”Genre handlar i sammanhanget om att förstå och ha verktyg att hålla sig inom olika musikaliska 
ramar. Att kunna veta när du förhåller dig inom och utanför dessa liksom.” (Musiklärare 1) 

Musiklärarnas tolkning av kunskapskravet – Tematisk karta tema 1 - 4 
Tema: Undertema: Kunskapskravet: 
1. Hantverksaspekter                                        Musikaliska verktyg 

Att kunna uppvisa ett konstnärligt 
uttryck och följa genrespecifika 

krav i sitt musicerande. 

Reproduktion 
Uttrycka sig genretroget 

2. Metakognitiva aspekter Musikalisk medvetenhet 
Musikalisk tolkning 

3. Sociala och kommunikativa aspekter Kommunicera känslor 
Musikaliskt självförtroende  

4. Musikalisk kontext Musik som behandlas i 
undervisningen, vad och varför 
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Stilistiskt och reproduktivt musicerande nämndes också av samtliga musiklärare som en viktig 
del av kunskapskravet. En musiklärare ger följande beskrivning: 
   

”När de försöker kopiera det de hör […] vad gör trummisen? Vad gör basisten? […] lär de sig 
också vad som händer inom en genre, och hur man utför det hantverksmässigt.” (Musiklärare 2) 
 

Musiklärarna var samstämmiga i att begreppet konstnärligt uttryck är svårtolkat och därmed 
svårbedömt som enskilt kriterium. En musiklärare (1) uttryckte att det är synd att konstnärligt 
uttryck finns med i kunskapskraven då begreppet är ”alldeles för flummigt” och bygger på en 
”subjektiv upplevelse”. En annan musiklärare (3) biföll i kritiken och menade att det, om en 
skulle dra det till sin spets, skulle vara fullt möjligt att göra tolkningen att ett konstnärligt uttryck 
uppvisas ”så fort du tar upp ett instrument, även om du gör det för första gången”. Att bedöma 
elevers konstnärliga uttryck i denna kurs problematiserades även utifrån att eleverna är unga 
och oerfarna musiker. En musiklärare (5) ställde sig frågande till hur hen överhuvudtaget ska 
kunna ställa krav på elevers konstnärlighet när det handlar om ”utbildning på den här nivån?”. 
Hen menar att det dessutom finns en ”betoning på genrekunskapen” i styrdokumenten. 
 
När musiklärarna ombads att definiera innehållet konstnärligt uttryck framträdde en gemensam 
diskurs där konstnärligt uttryck smälter samman med genrekunskap och musikaliskt hantverk 
och bildar någon form av genretroget uttryck. En musiklärare (4), menade till exempel att: 
”Vara lysande inom en genre betyder inte att du har ett bra konstnärligt uttryck i andra genres 
där du kanske inte har lika god kunskap.” 
 
Kunskapen i att endast kunna uppvisa de hantverksmässiga aspekterna sågs av samtliga 
musiklärare som tillhörande en lägre betygsnivå av kunskapskravet. Det talades sammantaget 
mycket om att som elev kunna hantera att musicera inom olika genrer och att i sitt musicerande 
kunna använda sig av de verktyg och musikaliska uttryck som hör genren till. En musiklärare 
uttryckte följande, vilket var talande för samtliga utsagor:  
 

”För E-nivå, […] Alltså, spelar man en jazzballad, så ska det inte låta dödsmetall. Gör man det, 
då har man gjort fel egentligen. Och det där handlar ju också mycket om det konstnärliga 
uttrycket”. (Musiklärare 5) 

 
Nivån av elevers autonomi framhävdes också av samtliga musiklärare som en vattendelare 
mellan högre och lägre kvalitet. En lärare (3) beskriver att en lägre nivå i kunskapskravet 
handlar om att som elev ha ”frågor kvar”. En annan musiklärare (1) är inne på samma 
resonemang, men uttrycker det i termer av att ”inte arbeta självständigt i processen”. En 
musiklärare (4) uttryckte till skillnad från de andra att E-nivå handlar om att eleven ”ska ha 
närvaro och spela rätt när någon räknar in”. 
 
 
Tema 2: Metakognitiva aspekter 
I samtalen med musiklärarna kring kunskapskravets innehåll framkom även aspekter som här 
benämns metakognitiva. I detta tema beskrivs kunskapskravet i termer om musikalisk 
medvetenhet samt musikalisk tolkning. 
 
Musiklärarna menade unisont att det som i ett sammanhang kan anses vara genrespecifikt, kan 
i andra musikaliska sammanhang få annan betydelse, och att genrekunskap och uttryck därmed 
kan användas på olika sätt. Så väl till att vara genretrogen, som beskrivet i temat ovan, som att 
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medvetet kunna blanda olika uttryck. Musikalisk medvetenhet var återkommande i alla samtal. 
En musiklärare talar om lyssnandets betydelse för denna förmåga: 
 

”På min skola, i kollegiet pratar vi mycket om att man också ska lyssna en massa. Man behöver 
inte lyssna på något specifikt, som vi anger. Men i alla fall att man hittar några artister, referenser 
som man kan lyssna på och inspireras av och förstå […] att hur dom på skivan hanterar materialet, 
är bara ett av många sätt, och reflektera över det.” (Musiklärare 3) 

 
En annan musiklärare beskriver den praktiska erfarenhetens betydelse: 
 

”Man måste på nåt sätt ändå hålla på en hel del med reproduktion för att lära sig hantverk. För att 
förstå de genrespecifika kraven för att sen kunna bryta ner dom till något eget.”  
(Musiklärare 5) 

 
Två av musiklärarna, 1 och 4, talade om medvetenhet kring ”process” och ”riktning”. 
Musiklärare 4 uttryckte att ett konstnärligt uttryck handlar om att ”ha en medveten process” i 
meningen ”en uppfattning om vart du ska”. Musiklärare 1 menade att ”någonstans måste det ju 
finnas längst vägen man går, att det man väljer att göra – det gör man fullt ut”. 
 
Vid några tillfällen gavs exempel på ”musikalisk tolkning” och att kunna ”göra något eget” 
inom givna genreramar. Följande citat gör ett nedslag bland dessa utsagor: 
 

”Konstnärlighet kan ju handla om att skapa motsatser […] exempelvis genom att kunna sätta in 
musik i nya sammanhang där man medvetet kombinerar uttryck från olika tider. Att kunna 
uttrycka en tid som är nu, fast med musik från förr till exempel.” (Musiklärare 2) 

 
Kunskapen i att även kunna uppvisa de metakognitiva aspekterna så som beskrivna, sågs av 
samtliga musiklärare som tillhörande en högre betygsnivå av kunskapskravet än de 
hantverksmässiga. Men att hantverket, enligt musiklärarna, i stor utsträckning lägger en viktig 
grund och utvecklas vart eftersom medvetenheten ökar. Det talades mycket, som beskrivet, om 
medvetenhet och att kunna göra medvetna musikaliska och konstnärliga val. En musiklärare (4) 
menade till exempel att A-nivå handlar om att eleven ska kunna ha en ”egen ryggsäck med 
verktyg” som den kan välja bland beroende på vilken musik som ska spelas.  
 
En annan aspekt som framhävdes för de högre betygsnivåerna i alla samtal var elevers 
autonomi, det vill säga förmåga till självständigt arbete. Någon musiklärare var inne på att 
självständigheten först kan vara relevant att beakta i slutet av kursen när kunskapen förmodas 
vara som störst, medan majoriteten av utsagorna inte lika tydligt preciserade denna 
kunskapsprogression. Resonemang utifrån detta kunde i samtalen exempelvis låta såhär:  
 

”För A-nivå skulle man kunna sätta dom med en helt egen uppgift egentligen, och de skulle själva 
kunna skapa en uppgift, med någorlunda samma resultat som kommer av lärarledd undervisning”. 
(Musiklärare 3) 

Tema 3: Sociala och kommunikativa aspekter 
När musiklärarna berättade om sina tolkningar av kunskapskravets innehåll föll många av 
beskrivningarna in i temat sociala och kommunikativa aspekter. I detta tema beskrivs 
kunskapskravet i termer om att kommunicera känslor och musikaliskt självförtroende. 
 
Flera musiklärare talade på något sätt om att kommunicera känslor i eller genom musiken. Att 
kommunicera känslor som finns i musiken kunde i samtalen handla om fånga en karaktär, att 
gestalta musik så som den är skriven.  
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”Vad handlar låten om? Handlar den om otrohet måste du ju låta förbannad.” (Musiklärare 4) 
 
Att kommunicera en känsla genom musiken kunde å andra sidan definieras som att ge 
lyssnaren en emotionell upplevelse. 
 

”När alla bitar sitter på plats, då blir man ju berörd. Då blir det musik.” (Musiklärare 2) 
 
”Det handlar om hur gött det känns i kroppen när det brakar loss liksom.” (Musiklärare 5) 
 

Flera musiklärare uttryckte även en problematik i att bedöma musikaliska uttryck, då det är 
”svårt att distansera sig från sin egen smak”. I motsats till ovanstående citat uttryckte en av 
musiklärarna (1) att ett konstnärligt uttryck hos elever inte alls bör handla om att kunna ge en 
emotionell upplevelse, då upplevelsen av musik är alldeles för personlig och subjektiv för att 
kunna bedömas på det viset i skolan. Hen menar att: ”Jag är inte säker på att jag går igång på 
och ryser om det är en stil jag inte gillar”. 
 
Musiklärarna uttryckte enigt att musik i skolan är en social aktivitet. Många utsagor beskrev 
vikten av en trygg social miljö där eleverna kan bygga upp ett ”musikaliskt självförtroende”. 
Inte minst för att de ska våga ta steget utanför sina ramar och uttrycka sig ”personligt och 
konstnärligt” och tro på sina musikaliska tankar och idéer. De menar att det i processen därför 
är viktigt att det inte bara handlar om rätt eller fel. Följande utsaga gör ett nedslag i detta:  
 

”Social gemenskap står väldigt högt som mål bland andra mer specificerade mål i 
kunskapskraven. Dels för att de får ett bättre självförtroende av det, och blir lite mera säkra på sig 
själva i att kunna uppträda inför andra grupper. Vilket hjälper dom att våga sig på ett konstnärligt 
uttryck, att göra grejer som kanske skulle kunna kännas obekvämt och löjligt.” (Musiklärare 2) 

 
När musiklärarna talade om dessa aspekter fanns ingen tydlig definition av vad som ansågs vara 
av en lägre betygsnivå respektive en högre. Det var också svårt att uppfatta vad som faktiskt 
sågs som viktiga kvaliteter specifikt för kunskapskravet, och vad som ansågs vara av allmän 
vikt i musicerandet. Musiklärarna uttrycket att dessa aspekter spelade roll för hur 
kunskapskravet bedöms, och att goda sociala och kommunikativa förmågor i hög grad hölls 
högt, medan det å andra sidan talades väldigt lite om när eleverna till exempel inte uppvisade 
dessa förmågor. Möjligen att det var svårt för musiklärarna att formulera, eller att det 
åtminstone var komplext att ge konkreta exempel som skilde olika sociala och kommunikativa 
förmågor åt i kvalitet. 
 
Tema 4: Musikalisk kontext 
När musiklärarna ombads att definiera kunskapskravets innehåll, kom flera av utsagorna att 
också handla om de musikaliska kontexter som finns i ensembleundervisningen. Inom detta 
tema beskrevs kunskapskravet i termer om vilken musik som behandlas i undervisningen och 
varför. Då detta till stor del varken handlade om tolkningar som kan härledas specifikt till 
kunskapskravet eller hur lärare bedömer kunskapskravet, utan snarare mer om ett allmänt 
kursupplägg för ensemblekursen, gjordes bedömningen att detta tema innehållsligt hamnar 
utanför det som studien syftar till att undersöka. Temat står med i resultatet endast som en 
redovisning för vad som uppkommit i samtalen. Temats specifika innehåll kommer därför inte 
att tas upp i diskussionen. 
 
4.2 Hur går musiklärare tillväga när de bedömer elevers kunskaper i 
relation till kunskapskravet? 
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Tabell 6. Sammanställning av de bedömningsmetoder som framkom i musiklärarnas beskrivningar, samt av 
vem eller vilka bedömningsmetoderna nämnts. Bedömningsmetoderna är inordnade i kategorier enligt 
Chappius et al. (2004) utefter den operationalisering som beskrivs i 3.4 (tabell 4) 
 
Tema 5: Bedömningsmetoder 
När musiklärarna ombads att berätta om hur de går tillväga när de bedömer elevers kunskaper 
i relation till kunskapskravet, kom många av utsagorna att handla om vilka bedömningsmetoder 
de använder, hur de används och till viss del varför dessa väljs. I detta tema presenteras dessa i 
relation till den bedömningsmetodsteori som beskrivits tidigare. 
 
Performance assessment 
Samtliga musiklärare beskrev att de allra flesta bedömningarna görs genom att observera 
eleverna när de spelar eller sjunger, på lektionerna (i repetitionsarbetet), men också när de 

framför inövad musik på konsert eller uppspel. Utifrån samtalen framträdde delvis olika 
meningar kring dessa två delar och bedömning. 
 
En musiklärare menade att det var framförandena som var den betygsgrundande examinationen: 
 

”Snarare bedöms genrekunskapen och det konstnärliga uttrycket utefter det man ser att eleven 
presterar på konserten än de tankar och känslor och kunskapsproduktionen som leder till 
slutprodukten.” (Musiklärare 4) 

 
En annan musiklärare tyckte att hela processen hänger ihop: 
 

”Det är ett processämne framför allt. Att de har många chanser på sig. Det är vi noga med att säga 
att dom här avstämningarna, som vi kallar det – är verkligen bara avstämningar i en uppgiftsmatris 
för det man har […] blocket man har gjort. Det säger ingenting om slutgiltiga betyget.” 
(Musiklärare 1) 

 
Övriga musiklärare framhöll, liksom musiklärare 1, att processen är en integrerad del av det 
slutgiltiga framförandet och vice versa. En musiklärare (3) menade att vad eleven uppvisar på 
uppspel eller konsert, ska vara ”en bekräftelse” av något du redan fått veta under repetitionerna. 
En annan musiklärare (5) var av samma åsikt och uttryckte att en stark insats under processen 
kan ”styrka” en svag insats på konserten, men att det är svårare tvärtom. Hen förklarar: 
 

Bedömningsmetoder i musiklärarnas utsagor enligt Chappius et als (2004) definition. 
Selected response 
and short answer 

Extended written 
response Performance assessment Personal communication 

 
 Skriftlig utvärdering 

(Musiklärare 3) 
 
Låttextskrivning 
(Musiklärare 1) 
 

Offentliga konserter och lektionsuppspel  
(Samtliga musiklärare) 
 
Processarbete 
(Samtliga musiklärare) 
 
Projektarbete 
(Musiklärare 3,4) 
 
Videodagbok 
(Musiklärare 1) 
 
Låtskrivande 
(Musiklärare 1) 
 
Videoinspelning av konserter 
(Musiklärare 3) 
 

Muntlig utvärdering 
(Samtliga musiklärare) 
 
Samtal med eleverna 
(Samtliga musiklärare) 
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”Man kan ju ha en dålig dag, och spela skitdåligt på konserten också […] däremot om det har låtit 
fördjävligt i tio veckor, och på konserten lyckas man hitta ett korn liksom, då kan man ju börja 
fundera” (Musiklärare 5) 

 
Den processbedömning som nämndes under samtalen handlade till stor del om feedback till 
eleverna. Det framkom även att anteckningar om elevprestationer under processen kunde vägas 
in vid betygssättningen, samt att mycket av den betygsgrundande informationen om elevernas 
kunskaper inte skrevs ned. En anledning till detta, som angavs, var att det inte var ”nödvändigt” 
i och med en ”tät kontakt och nära relation med eleverna”, en annan att det kan vara ”svårt att 
formulera vissa aspekter i skrift”: 
 

”Jag tror att de flesta av oss som jobbat länge […] man vet ju […] fast du kanske inte kan sätta 
ord på vad det är du betygssätter. Särskilt kanske det konstnärliga.” (Musiklärare 2) 

 
Helhetsintrycket av att samtala med musiklärarna om bedömning var att de kände sig trygga i 
de bedömningssätt som används, samt att de var av meningen att de inte hade några problem 
att skaffa sig goda bilder av elevernas kunskaper då gruppstorleken sällan beskrevs överstiga 
åtta i instrumentensemblen. 
 
En musiklärare (1) nämnde ”videodagbok” som bedömningsmetod för att samla information 
om elevernas process i de låtskrivningsuppgifter som getts. Låtskrivningsuppgifterna framkom 
också som en i sammanhanget unik metod för att bedöma kunskapskravet. En annan 
musiklärare (3) berättade att hen filmar alla konserter för att få underlag för så väl bedömning, 
som för diskussioner i konsertutvärderingarna med eleverna. Både musiklärare 3 och 4 nämnde 
projektarbete som en bedömningsmetod. Musiklärare 3 nämnde ett samarbete mellan alla 
estetiska inriktningar (teater, musik, estetik och media samt bild) där en större föreställning 
sätts upp efter ett processarbete på tio veckor. Hen menade att ”där blir ett konstnärligt uttryck 
ganska tydligt […] man ser ju tydligt vilka elever som sticker ut och kan förhålla sig i ett 
projekt”. Musiklärare 4 nämnde ett projekt med lokala artister, där eleverna under ett block får 
arbeta tillsammans med en låtskrivare och artist för att sedan framföra dennes musik 
tillsammans på scen. 
 
Personal communication 
En del av de bedömningsmetoder som musiklärarna nämnde, kan kategoriseras som olika typer 
av interaktioner med eleverna. Det kunde handla om spontana frågor till eleverna under 
lektionen som syftar till att få syn på hur medvetna eleverna är om vad de gör, eller muntliga 
utvärderingar så som lärarstyrda samtal om kvaliteter i grupp eller enskilt. Dessa samtal, 
menade lärarna kunde ske så väl enskilt med eleven, som i gruppen. Samtliga lärare beskrev att 
de inte talar om de konstnärliga aspekterna alls innan eleverna gjort momentet, medan 
genrekunskapen blir tydlig i och med den musik som arbetas med. En lärare beskrev: 
 

Egentligen, får du en bra diskussion kring betygskriterierna först när de har gjort alla mål. Då tror 
jag att de kan förstå. Hur jag förklarar det innan […] ja det gör jag nog inte direkt. Utan det kanske 
jag gör under processen. (Musiklärare 1) 

 
Flera lärare beskrev att mycket information om elevernas kunskaper kommer till dem på annat 
sätt än på lektionerna, men att det inte är oproblematiskt att förhålla sig till vad som ska tas 
hänsyn till i bedömning och betygssättning ur rättvisesynvinkel. En musiklärare sa: 
 

”Du befinner dig på en skola och springer på dom här eleverna hela tiden […] om du har en 
grupp på tjugo elever, säg att en fyra – fem kommer nyttja replokalerna, de kommer spela in i 
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studio med olika band på skoltid och fritid, med sina kompisar […] Går det att vara oberoende 
som lärare och inte räkna in det du ser och hör? Jag vet inte, jag tror inte. det” (Musiklärare 3) 

 
När lärarna beskrev de muntliga bedömningsmetoderna var upplevelsen att dessa inte 
kommunicerades som bedömningssituationer för eleverna, möjligen i viss mån de muntliga 
utvärderingar som beskrevs. Hur informationen som metoderna beskrevs ge används vid 
betygssättningen var dock inte entydigt, men som citatet ovan antyder, och som även blev 
tydligt i andra utsagor, tas den med som underlag. 
 
Extended written response 
Två av lärarna (1 & 3) beskrev att de använde sig av skriftliga uppgifter för att mäta elevernas 
kunskaper. Musiklärare 1 använde, som nämnts, låtskrivningsuppgifter, där en del av uppgiften 
går ut på att skriva en låttext. Hen menade att detta visar så väl på elevens förmåga att uttrycka 
sig, som att kunna förhålla sig till vissa genrespecifika textverktyg. Musiklärare 3 nämnde att 
hen ibland använder skriftliga uppgifter där eleverna får reflektera över sin insats i ett moment 
eller på en konsert som komplement till muntliga utvärderingar, men tillägger samtidigt att: 
”Jag kan nog ändå inte komma på någon elev som har uttryckt sig bättre i skrift än i tal.” 
 
Utöver det som faller inom ramen för tillvägagångssätt för bedömning, angav samtliga lärare 
att bedömningen diskuteras tillsammans med andra kollegor i ämneslaget. Många beskrev att 
de undervisar tillsammans med en kollega, eller åtminstone har kursen tillsammans med andra 
kollegor på samma schemaposition. Eleverna tycks dessutom ofta möta olika lärare inom 
samma kurs, varför det beskrevs nödvändigt att som senast vid betygssättningen sätta samman 
dessa lärares bedömningar. I dessa sambedömningar beskrevs insamlad information, så som 
anteckningar och inspelningar av konserter och uppspel, ömsom kunna omvärdera och ömsom 
bekräfta den bedömning som huvudansvarig lärare gjort. Det tycks vidare av utsagorna att döma 
snarare handla om att höja en elevs betyg än att sänka när sambedömning och betygskonferenser 
sker. 
 
 
5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
5.1 Resultatdiskussion 
I följande avsnitt redovisas en analys och diskussion av studiens resultat i relation till 
bedömningsteori, tidigare forskning och styrdokument. Avsnittet är strukturerat utefter de två 
forskningsfrågor som ställts med resultatets teman respektive kategorier av 
bedömningsmetoder enligt Chappius et al. (2004) som underrubriker.  
 
 
5.1.1 Tolkning av kunskapskravets innehåll 
Hantverksmässiga aspekter 
Studiens resultat visar att musiklärarna är eniga i att kunskapskravet främst handlar om ett 
musikaliskt hantverk. Hantverk i form av att ha tillägnat sig, och kunna tillämpa olika 
musikaliska verktyg i de skilda musikaliska sammanhang där de hör hemma. Detta går i linje 
med det som läroplanen (Skolverket, 2011b) beskriver som genrebreddning, liksom det 
Fransson (2013) identifierat som en av tre centrala kunskapsformer i musikämnet. 
 
Samtliga musiklärare anser också att konstnärligt uttryck som begrepp är mycket svårtolkat 
tillika svårt att använda i bedömningen som enskilt kriterium. Det framträder en gemensam syn 
där ett visst konstnärligt uttryck kopplas samman med att musicera enligt de genrespecifika 
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krav som ramar in varje musikgenre. I denna syn framgår att de elever som kan utföra det 
hantverk som musikaliskt förväntas inom en genre, också bedöms ha ett visst konstnärligt 
uttryck. Detta pekar sammantaget på den bedömningsproblematik kring estetiska uttryck i 
musikämnet som bland annat nämns i rapportens inledning. 
 
I jämförelse med det centrala innehållet för kursen Ensemble med körsång, som beskriver att 
undervisningen ska behandla konstnärlighet och genrer, i olika tider och kulturer samt stildrag 
och kännetecken, skulle detta dock kunna anses vara en rimlig tolkning då betoningen i denna 
formulering kan tyckas ligga på just det hantverksmässiga snarare än det konstnärliga. 
Betoningen på det hantverksmässiga är också en generell uppfattning av styrdokumenten i 
relation till musikämnet i Fransson (2013). Ser en till vad Bale (2010) och Fransson (2013) 
menar, att upplevelsen av konst handlar om så väl smak som hantverksmässig kunskap, kan 
denna tolkning möjligen problematiseras, då smak (och tycke) i ett stilistiskt och reproduktivt 
musicerande kan tyckas ha ett begränsat utrymme, och att tyngdpunkten i detta snarare ligger i 
att följa de musikaliska regler som ges av de förlagor som imiteras. Vidare hävdar Fransson 
(2013) att den konstnärliga och hantverksmässiga kunskapen är två skilda kunskaper, vilket inte 
musiklärarna i denna studie uttrycker. 
 
Utgår en i stället från Fornäs (1992), som menar att det alltid finns en personlig och nyskapande 
dimension i att utöva stilproduktion eftersom vi är skilda individer och därför inte rakt av kan 
kopiera varandras uttryck, är resonemanget dock tillbaka där det startade.  
 
Utifrån dessa perspektiv kan en möjlig slutsats vara att det finns en viss dimension av personlig 
smak i att ta sig an och tillämpa ett befintligt utryck, även om tyngdpunkten i detta ligger på det 
hantverksmässiga. Denna lösning på problemet i att kunna använda begreppet konstnärligt 
uttryck för de lägre betygsnivåerna kan dock tyckas till viss del vara motiverad utifrån att 
kunskapskravet formulerar konstnärligt uttryck på E-nivå med värdeordet viss. 
 
Resultatet visar att musiklärarna ansåg att elever som bedömdes ha kunskaper motsvarande de 
lägre kvalitetsnivåerna uppvisade lägre grad av självständighet i sitt arbete än de elever som 
uppnår de högre betygsstegen. Detta, i relation till tidigare forskning, kommer att behandlas 
under nästa rubrik. 
 
Metakognitiva aspekter 
Musiklärarna anser att kunskapskravet handlar om något mer än bara de hantverksmässiga 
aspekterna, även om det uttrycks att dessa utgör någon slags grund för så väl goda 
genrekunskaper som ett konstnärligt uttryck. I hög grad framhåller musiklärarna musikalisk 
medvetenhet, och musikalisk tolkning, där förmågan att kunna göra välgrundade, och till viss 
del egna musikaliska val kopplas samman som kriterier för en högre kvalitetsnivå tillika de 
högre betygsstegen. Enligt Imsens (2006) definition av metakognition; medvetenhet kring sina 
egna tankeprocesser, skulle de förmågor som musiklärarna talar om, kunna beskrivas som 
metakognitiva. Utifrån formuleringar kring konstnärlighet i ämnesplanen, som talar om 
förmågan att reflektera över och värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning, skulle 
slutsatsen även kunna dras att musiklärarna uttolkar kriterier som i detta hänseende går i linje 
med styrdokumentens formuleringar – i alla fall att de anger kriterier som överensstämmer med 
vad styrdokumenten beskriver.  
 
I resultatet beskrivs de metakognitiva aspekterna, som tidigare nämnts, i kontexten ”högre 
kvalitet” och ”de högre betygsstegen”. Underförstått råder ett motsatt förhållande för de lägre 
kvaliteterna; att elever som inte kan uppvisa goda metakognitiva förmågor når de lägre 
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betygsstegen i kunskapskravet, men detta går egentligen inte att uttala sig med säkerhet om, då 
det inte framgår av resultatet. Detta skulle möjligen kunna tolkas som att musiklärarna gör en 
tydlig skillnad mellan vad elever på E-nivå respektive A-nivå ska kunna, men inte i samma 
utsträckning kan definiera mellannivåerna.   
 
Elevers förmåga till självständighet i sitt arbete bedöms av musiklärarna som avgörande för ett 
högre betyg. Lärares krav på elevers självständiga arbete och förmåga att göra självständiga 
estetiska val kan dock problematiseras, så som i Zandén (2010). Han menar att lärare, för att 
kunna avgöra grad av autonomi hos en elev, behöver ha god kunskap så väl om alla de 
konventioner som eleven förhåller sig till och eventuellt bryter mot, som elevens enskilda 
kunnande.  
 
Utifrån resultatet, som ensidigt bygger på lärarnas egna utsagor, är det svårt att uttala sig om 
ifall lärarna har dessa kunskaper. En utsaga anger att elever som kan uppvisa en hög grad av 
självständighet i princip skulle kunna ”skapa en uppgift, med någorlunda samma resultat som 
kommer av lärarledd undervisning”, vilket skulle kunna tolkas som att självständighet i någon 
mån handlar om att eleven i sitt arbete inte är i behov av lärarens hjälp för att komma fram till 
musikaliska slutsatser som läraren anser är av hög kvalitet. I ett vidare perspektiv kan de 
metakognitiva aspekterna som behandlas; medvetande, tolkning och självständighet ses som 
mycket generella, och därmed knytas an till den kanske viktigaste slutsatsen i Zandéns (2010) 
avhandling, att musiklärare tycks sakna ett språk för att beskriva ämnesspecifika kriterier och 
kvaliteter. Användningen av de metakognitiva aspekterna, så som beskrivna, som kriterier för 
bedömning torde dessutom kunna leda till att bedömningarnas grunder inte blir helt enkla att 
redogöra för.  
 
Sociala och kommunikativa aspekter 
Musiklärarna tycks även i viss mån ställa upp kriterier som handlar om sociala och 
kommunikativa aspekter. Det framgår dock inte vilken betydelse dessa ges i relation till 
bedömning och betygssättning. De kommunikativa och sociala aspekterna beskrivs bland annat 
i termer om att kunna kommunicera känslor, vilket också nämns i Fransson (2013) som just en 
kommunikativ förmåga. Resultatet visar dock att musiklärarna är kluvna till huruvida just denna 
förmåga ska ingå i kunskapskravets tolkning och därmed bedömningen. Argument framförs att 
det i konstupplevelsen finns en allt för stor subjektivitet tillika en personlig smak som riskerar 
att förminska ett uttryck som inte läraren gillar. Musiklärare av en annan åsikt menar att 
förmågan att kommunicera känslor i stor utsträckning är en central kvalitet i ett musikaliskt och 
därigenom konstnärligt uttryck. Paralleller kan återigen dras till Bales (2010) smak- och 
kunskapsomdöme, och att dimensionen subjektiv smak skulle kunna ses som bidragande till så 
väl en tolknings- som bedömningsproblematik när det kommer till att värdera elevers 
konstnärliga uttryck.  
Utifrån Wolmings (1998) bedömningsteoretiska perspektiv, att ett kriterium som ska användas 
behöver vara reliabelt för att bedömningar som görs utefter detta ska kunna vara valida, skulle 
det utefter ovanstående beskrivning kunna ifrågasättas ifall de bedömningar som görs av elevers 
konstnärliga uttryck kan ses som valida och reliabla om tolkningen av kriteriet i hög grad 
varierar och möjligen också står i stark relation till lärarens personliga musiksmak snarare än 
vedertagen kunskap om olika musikaliska uttryck. 
 
Zandén (2010) talar om generella kriterier och kontextuella kriterier och beskriver autenticitet 
som ett generellt kriterium med svag anknytning till musikämnet. Detta kan jämföras med när 
musiklärarna i denna studie talar om självförtroende. Även om musikaliskt självförtroende 
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beskrivs som ett övergripande mål utanför kunskapskraven, framkommer även att musiklärarna 
anser att självförtroende är en stor del i förmågan att uttrycka sig konstnärligt.  
 
Ovanstående leder tankarna till att det självförtroende som eleverna uppvisar i sitt musicerande, 
trots allt tas med i de bedömningar som musiklärarna gör. Sammantaget tycks de vaga och 
blandade beskrivningarna kring de sociala och kommunikativa aspekterna som musiklärarna 
angett i deras tolkningar av kunskapskravet även här till viss del bekräfta det som Zandéns 
(2010) slutsatser kring svårigheter att konkretisera ämnesspecifika kriterier och kvaliteter. 
 
5.1.2 Tillvägagångssätt för bedömning i relation till kunskapskravet 
Selected response and short answer samt Extended written response 
Studiens resultat visar att musiklärarna tillsammans använder tre av fyra kategorier av 
bedömningsmetoder utifrån Chappius et al:s (2004) ramverk i sina bedömningar av elevernas 
kunskaper i relation till kunskapskravet. Av dessa tre var personal communication samt 
performance assessment vanligast förekommande.  Den enda kategorin som inte brukas enligt 
resultatet är den som handlar om traditionella prov, det vill säga som benämns selected response 
and short answer. Detta kan möjligen förklaras i och med den praktiska aspekten ”musicerande” 
i kunskapskravets formulering; ”I sitt musicerande uppvisar…”, men utifrån att så väl skriftlig 
utvärdering (extended written response), som muntlig utvärdering (personal communication) 
angavs som bedömningsmetoder kan frånvaro av traditionella prov dock vara värd att lyfta 
fram. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att det i de estetiska ämnena knappast kan 
påstås finnas en vana av att använda sig av traditionella prov. Den forskning som tagits upp i 
denna rapport som beskriver bedömning i relation till musikämnet (Korp, 2011; Olsson, 2010; 
Sandberg, 1996) styrker denna tes i och med att bedömningsmetoder inom denna kategori inte 
nämns. Sandberg (1996) poängterar dessutom att användandet av allt för formella och 
produktinriktade metoder kan riskera att bedömningen blir allt för instrumentell, och därmed 
kan dimensioner förloras utifrån musikalisk helhet.  
 
Gällande kategorin extended written response kan utifrån resultatet nämnas att två av lärarna 
beskrev att de skapade uppgifter där eleverna uppgavs få uttrycka sig i text. En lärare lät sina 
elever skriva låttexter, medan en annan använde sig av skriftliga utvärderingar i slutet av ett 
moment. Så som de beskrivs, tycks bara låttextuppgiften ges någon form av värde i 
bedömningen, då musikläraren som använder sig av skriftliga inlämningar uttryckte att högre 
kvalitet kan nås i elevernas muntliga svar än i de skriftliga. Utifrån tidigare forskning och 
bedömningsteori menar Wikström (2013) att provet behöver ha validitet för att tolkningarna 
och användningen av resultatet också ska kunna ha det. I jämförelse med detta, och i relation 
till att ingen annan musiklärare använder sig av skriftliga utvärderingar, skulle en tolkning 
möjligen kunna vara att musiklärarna inte ser denna bedömningsmetod som valid i relation till 
den information som metoden bedöms kunna generera. Det skulle dock lika gärna, enligt 
Wikströms (2013) resonemang, kunna handla om bristande kvalitet i provkonstruktionen. Det 
vill säga; som en frågar, får en svar. 
   
En tolkning är att det inom det musikaliska hantverket i ensembleämnet traditionellt ligger ett 
större fokus på de praktiska aspekterna än de teoretiska. Dessutom, med anknytning till den 
språkliga problematik som diskuterats tidigare i detta avsnitt, kan det tyckas orimligt att 
eleverna ska besitta förmågor som tycks vara bristfälliga hos lärarna. Att skriva texter till musik 
kan däremot tyckas vara en lämpligare ingång till att kunna mäta elevernas kunskaper i relation 
till kunskapskravet, då detta handlar om andra dimensioner av språkbehandling än att formulera 
sig i skrift om musikaliska insatser.  
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Personal communication 
Resultatet visar att bedömningar i viss utsträckning görs när moment eller framföranden 
utvärderas muntligt, samt i olika typer av andra samtal med eleverna, till exempel under 
lektionerna. Utifrån resultatet går det inte uttala sig om huruvida dessa bedömningar tas med 
eller inte i det betygsunderlag som sedan ska summeras. Däremot nämndes återkoppling och 
feedback, vilket kan jämföras med det som William och Leahy (2015) beskriver som formativ 
bedömning och även det som i teori och tidigare forskning beskrivs som informella 
bedömningar (Olsson, 2010; Shepard, 2000; Korp, 2011).  
 
Musiklärare tycks kunna få information om elevers kunskaper i relation till kunskapskravet på 
annat sätt än genom undervisningen genom att befinna sig i en skolmiljö där eleverna musicerar 
på egna initiativ. Det uttrycktes att det kan vara svårt att inte ta med allt som ”syns och hörs” i 
bedömningen i de fall musikläraren ges kunskap om elevprestationer utanför undervisningen. 
Enligt läroplanen (Skolverket, 2011b) och Skolverket (2012a) ska läraren i sin bedömning och 
betygssättning ta med även denna typ av information, frågan är bara hur detta tar sig uttryck i 
en formaliserad bedömningskontext, och vilka elevtyper som möjligen kan vinna respektive 
förlora på denna skolverksformulering. Hur dessa bedömningar används och i vilken grad står 
obesvarat i de resultat som studien gett. Ifall de bedömningarna som görs inte sker på samma 
grunder, kan det heller inte ses som likvärdiga, och att graden av interbedömarreliabilitet 
därmed också blir låg enligt den definition som ges av Wikström (2013). 
 
Att musiklärare ges många tillfällen att se och höra eleverna, inte bara på lektionerna är något 
många musiklärare säkert kan känna igen sig i. Som nämnt kan det vara särskilt intressant på 
vilket sätt musiklärare hanterar den information om elevers kunskaper som blir synliga utanför 
ramarna för ordinarie undervisning. Alla elever kanske inte har samma utgångsläge i att 
exempelvis våga eller vilja söka kontakt med sin eller sina lärare utanför lektion. De relationer 
som skapas mellan lärare och vissa elever kan, om inte läraren agerar professionellt, även skapa 
en situation där dessa elever förfördelas betygsmässigt baserat på subjektiva och relationella, 
snarare än prestationsrelaterade grunder.  
 
Performance assessment 
Resultatet visar tydligt att de allra flesta bedömningsmetoder som musiklärarna beskriver 
handlar om performance assessment, men att det skiljer sig mellan de olika musiklärarna sett 
till vilka bedömningsmetoder som sägs användas.  En av musiklärarna nämner videodagbok 
och låtskrivaruppgifter, och en annan nämner videoinspelningar av konserter. Två av lärarna 
beskriver projektarbeten som bedömningsmetod, medan alla musiklärare nämner att de 
använder sig av konserter och lektionsuppspel i sin bedömning. Konserter och uppspel tycks i 
stort vara de uttalade examinationer där elevernas kunskaper mäts. Detta gör att de enligt 
bedömningsteori kan benämnas formella i sin karaktär (Korp, 2011; Shepard, 2000), samt ha 
ett summativt syfte (William & Leahy, 2015).  
 
Arbetet under processen, det vill säga elevmusicerandet på lektion, beskrevs som ett viktigt 
tillfälle att utöva samla in information om elevers kunskaper. Musiklärarna anger att de för 
anteckningar eller lägger vad de ser och hör på minnet. Dels för att kunna ge återkoppling (jfr 
formativ bedömning, William & Leahy, 2015) men också som underlag för betygssättning. 
Utifrån tidigare forskning menar Sandberg (1996) att det senare kan skapa en problematik i 
form av svag kontroll över så väl elevernas kunskapsutveckling som undervisningen om inte 
det finns ett genomtänkt och systematiserat sätt att göra detta på. Detta kan också beskrivas 
utifrån bedömningsteorin som låg validitet och reliabilitet i bedömningar (Wikström, 2013). 
Att föra anteckningar för att kunna återkoppla skulle kunna ses som så väl genomtänkt som 
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systematiserat, däremot kanske inte att slentrianmässigt lägga saker på minnet och sedan 
använda vid betygssättningen. Musiklärarna uttryckte dock en trygghet i de bedömningssätt 
som de använder, dels för att de träffar eleverna ofta, men också för att de relativt små grupperna 
gör att kunskapsöverblicken blir god.  
 
Då en av bedömningskvalitetens grundpelare beskrivs handla om att ställa tillräckligt många 
frågor, eller som i detta fall att göra tillräckligt många bedömningar, skulle musiklärarnas 
resonemang möjligen kunna förstås. Dock väcks frågan huruvida trygghet i bedömningarna kan 
motiveras utifrån kvantitet, ifall de bedömningar som görs inte är väl genomtänkta och har en 
tydlig koppling till de kriterier och kvaliteter som uttolkats av kunskapskraven. Hur värderas 
exempelvis bedömningar - som inte vid bedömningstillfället är avsedda att användas summativt 
- i relation till annan bedömning som görs, när lärarna som beskrivet i viss grad använder dem 
vid betygssättning? Detta är särskilt intressant ifall summativa slutsatser i hög utsträckning dras 
kring information som är tänkt att användas formativt, då det i så fall snarare blir en fråga om 
lärares magkänsla än professionella bedömningsförmåga. 
 
Sammantaget indikerar tidigare forskning och bedömningsteori att det är viktigt att välja 
ändamålsenliga bedömningsmetoder, samt att nyttja en variation av olika tillvägagångssätt när 
information om elevers kunskaper ska tas fram och mätas. Inte minst för att validiteten och 
reliabiliteten ska kunna bli så hög som möjligt och för att eleverna ska ges möjlighet att visa 
hela sin kunskap (Wikström, 2013; Korp, 2011; Chappius et al, 2004). Sett till variationer i 
bedömningsmetoder kan noteras att två av lärarna använder nästan dubbelt så många olika 
metoder för bedömning än de andra tre. Hur detta enligt ovanstående påverkar bedömningarnas 
kvalitet i relation till kunskapskravet kan endast teoretiskt besvaras, då observation av 
undervisningen eller möjligen intervjuer med musiklärarnas elever hade varit nödvändig för att 
kunna föra ett mer nyanserat och grundat resonemang. En viss problematik skulle på sannolika 
grunder dock kunna hävdas i och med variationen i tolkningar och metod. Det skulle kunna ses 
som främjande för bedömningarnas kvalitet att söka flera olika vägar till elevers kunskaper, 
även om kvantitet, som tidigare nämnts, aldrig kan vara en garant för kvalitet. Möjligen bättrar 
det oddsen. Att musiklärarna lägger tonvikten vid den direkta mätningen som möjliggörs när 
eleverna spelar och sjunger, gör att det går att argumentera för att musiklärarna därmed mäter 
hantverk och uttryck rakt på sak, det vill säga väljer bedömningsmetoder som underlättar valida 
bedömningar enligt Wikström (2013) och Korp (2011). Det kan även tyckas att de muntliga 
metoder som beskrivs, har en viss direkthet i relation till det som är tänkt att mätas, då 
musiklärarna i sina tolkningar menar att kunskapskravet inte bara handlar om det klingande 
resultatet, utan även sociala-, kommunikativa- och metakognitiva aspekter och processer 
bakom de musikaliska val som eleverna gör. Slutligen nämner musiklärarna kollegial 
samverkan kring bedömningen och sambedömning vid betygssättningen, vilket enligt tidigare 
forskning (Wikström, 2013) och Skolverket (2014; 2012b) är ett sätt att öka samsynen, tillika 
reliabiliteten och därigenom likvärdigheten i de bedömningar som görs. Detta sammantaget 
tycks, i alla fall utefter de utsagor som framkommit i studien, vara ett vanligt arbetssätt i 
ensembleämnet, delvis för att eleverna i hög grad möter flera lärare i samma kurs. Ur ett kritiskt 
perspektiv verkar dock inte förmågan att konstruera formaliserade bedömningar öka i och med 
detta. Snarare väcks frågan: Gör fler kockar soppan bättre, om det inte finns något tydligt 
recept? 
 
5.2 Slutsatser 
Syftet med den här studien var att undersöka hur musiklärare tolkar och tillämpar kunskapskrav 
i musikämnet. Detta skedde genom att studera hur musiklärare, som undervisar i kursen 
Ensemble med körsång, 200p på gymnasiets estetiska program, tolkar och bedömer (enligt) ett 
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specifikt kunskapskrav som behandlar genrekunskap och konstnärligt uttryck. Följande 
forskningsfrågor ställdes: 
 

1. Hur tolkar musiklärare kunskapskravets innehåll? 
2. Hur går musiklärare tillväga när de bedömer elevers kunskaper i relation till 

kunskapskravet?  
 
Datainsamlingen skedde genom halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med fem musiklärare på 
gymnasiets estetiska program. Bearbetningen av datamaterialet skedde genom tematisk analys 
så som beskriven i Braun & Clarke (2006), samt en operationaliserad teori om 
bedömningsmetoder av Chappius et al. (2004). Analysen av intervjuerna presenterades sedan i 
resultatdelen. Resultatet har sedan analyserats och diskuterats i relation till den teori, tidigare 
forskning och de delar av styrdokumenten som tagits upp i rapporten, samt har egna 
kommentarer och tankar delgetts kring detta.  
 
Hur tolkar musiklärare kunskapskravets innehåll? 
 
Utifrån intervjusvaren framträder en brokig tolkning som dels vittnar om de 
tolkningssvårigheter som kunskapskravet kan generera, men även att musikämnet är komplext 
och har många dimensioner som kan ta sig olika uttryck. Den tolknings- och 
bedömningsproblematik som studien visar bekräftar i hög grad det som nämnts utifrån 
skolverkets rapporter för grundskolan, att estetiskt uttryck är svårbedömt och tenderar att få stå 
tillbaka för hantverksmässiga kunskaper. Till viss del kan resultatet även jämföras med 
slutsatser som görs i Zandén (2010), att musiklärare har svårigheter att formulera 
ämnesspecifika kontextuella kriterier och kvaliteter. Den kanske viktigaste slutsatsen som kan 
dras i relation till den första forskningsfrågan, är sammantaget att en större vikt läggs vid det 
musikaliska hantverket och genrekunskap än det konstnärliga uttrycket i kunskapskravet, samt 
att detta i hög grad kan relateras till att konstnärligt uttryck anses vara ett svårtolkat begrepp. 
 
Hur går musiklärare tillväga när de bedömer elevers kunskaper i relation till kunskapskravet? 
 
Möjligheterna att bedöma eleverna tycks vara många, även om metoderna för detta i stort inte 
tycks variera så mycket. De metoder som väljs skulle dock kunna anses ge en direkthet i 
mätningen av elevernas kunskaper. En stor del av bedömningen sker informellt. Dels i form av 
återkopplingar, men även för att generera underlag för betygssättning. De formella 
bedömningar som görs tycks ske främst vid konserter och uppspel. Detta går i linje med så väl 
Skolverkets rapporter som Sandbergs (1996) slutsatser. Studiens andra slutsats, i relation till 
den andra forskningsfrågan, är att bedömning av kunskapskravet i huvudsak sker genom att 
observera elevers processer – från repetition till konsert, men att de bedömningar som görs av 
elevers konstnärliga uttryck i mångt och mycket, baserat på ovanstående tolkningsproblem, 
vilar på oklara grunder. 
 
5.3 Vidare forskning 
Att bilda sig i musik är något större och mer komplext än vad det centrala innehållet och 
kunskapskraven kan fånga i text. Detta är något de flesta, om inte alla, musiklärare säkert kan 
hålla med om. Musik betyder olika saker för skilda individer och handlar i ett större perspektiv 
därmed inte om rätt eller fel, eller bättre och sämre, för vem kan med bestämdhet hävda 
tolkningsföreträde över någon annans tycke och smak? Denna utmaning friskriver dock inte 
musiklärare från det uppdrag som åligger alla lärare. Läraren står, oavsett ämne, ansvarig för 
att konstruera och genomföra undervisningen, så väl som att bedöma och betygssätta enligt de 
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nationella mål och riktlinjer som finns att tillgå. Betygen skall vara rättssäkra och likvärdiga 
oavsett vem som tar beslutet, och de nationella kunskapskraven ska användas för att uppnå 
detta. Utifrån denna studie kan blygsamma slutsatser dras i relation till dess omfattning, dock 
pekar resultaten på vad tidigare forskning och skolverksrapporter konstaterat – det råder en 
tolknings- och bedömningsproblematik i musikämnet. I denna studie framgår dock att 
musiklärarna trots detta känner sig trygga i de summativa beslut som tas, vilket väcker frågorna: 
Är musikbetygen, som eleverna får med sig från olika skolor verkligen jämförbara? Samt, är 
det rimligt att kunna uppnå en likvärdig och rättssäker bedömning och betygssättning utifrån 
kunskapskraven i musik så som de är formulerade? 
 
En skicklig och erfaren musiker finner lika mycket, om inte mer, av musiken i det outtalade och 
tolkningsbara, som i det som tydligt står i noterna. Oavsett vem som tolkar eller vilka 
musikaliska val som görs, ska den noterade musiken dock kunna förena en tolkning med en 
annan. Om en liknande yrkeskunskap förväntas av musiklärare när de tolkar kunskapskrav och 
bedömer utifrån dessa, tycks andra förutsättningar för detta krävas än de rådande. Utifrån detta 
föreslås därför följande: 

x Nationell lärarsamverkan kring tolkning av kunskapskrav och möjliga tillvägagångssätt 
för bedömningar som leder till summativa beslut. 

x Utvärdering av bedömningsstöd för musik på gymnasiet, möjligen i detta också en 
översyn av kunskapskravens formuleringar. Detta är förslagsvis en uppgift värdig 
Skolverket. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjuguide 
 
  

INTERVJUGUIDE 

Studiens syfte Forskningsfrågor Exempel på intervjufrågor 
(utan inbördes ordning och relevans) 

 
Undersöka hur musiklärare 
tolkar och bedömer (enligt) ett 
kunskapskrav som kan anses 
representera den 
bedömningsproblematik som 
är särskilt kännetecknande för 
musikämnet. 
  
Det aktuella kunskapskravet är 
formulerat enligt följande: 
 
------------------------------------ 
E  
I sitt musicerande uppvisar eleven 
ett visst konstnärligt uttryck och 
följer med viss 
säkerhet genrespecifika krav.  
 
C 
I sitt musicerande uppvisar eleven 
ett konstnärligt uttryck och 
följer med viss 
säkerhet genrespecifika krav. 
 
A 
I sitt musicerande uppvisar eleven 
ett konstnärligt uttryck och 
följer med säkerhet genrespecifika 
krav. 
 
 
 
 
 

 
Hur tolkar musiklärare 
kunskapskravets 
innehåll? 

Vilka ”kunnanden” identifierar du i 
kunskapskravet?  
- vad handlar de om? 
- Relation? hör samman? är motstridiga? 
- Sammanhang/Relation med andra delar 
av kunskapskraven? 
 
Hur har du kommit fram till 
tolkningen? 
- kollegialt(skolkultur), via 
utbildning(musikhögskola), egna 
(lärar)erfarenheter? Skolverket? 
Tillsammans med eleverna? 
 
Hur tar sig kunskapskravet uttryck i 
din undervisning? 
 
Vilka kvaliteter är knutna till de olika 
betygsnivåerna? 
- Vad skiljer kunnande motsvarande ett A 
från ett C och ett E osv…? 
 
 

 
Hur går musiklärare 
tillväga när de bedömer 
elevers kunskaper i 
relation till 
kunskapskravet? 

 
HUR? 
- Hur sker bedömningen?  
- Ge exempel på sammanhang/situationer 
där du ger eleverna möjlighet att visa sin 
kunskap. 
Vilka summativa 
bedömningsmöjligheter skapar du? 
- Hur värderar du dessa? 
 
- Hur sker dokumentation? 
- Enskild bedömning i 
gruppundervisning? 
 
VARFÖR? 
Varför väljs den mätmetod/de 
mätmetoder du använder?  
- Svagheter/Styrkor i 
bedömningsmetoden/metoderna? 
- (Reliabilitet) Hur vet du att den 
information som bedömningarna ger är 
tillförlitliga? 
- (Validitet) Hur vet du att du mäter det 
kunnande som är tänkt att mäta?  
 
- hur påverkas val av bedömningssätt 
(metod) av tolkningen av kunskapskravet?   
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Bilaga 2: Informationsbrev 
 
Informationsbrev 
 
Jag som genomför den här intervjun heter Joel Sjödin och är musiklärare på gymnasiet inom det estetiska 

programmet. Intervjun ingår i en kvalitativ studie och genomförs inom ramen för Examensarbete 15hp 

inom VAL-projektet vid Umeå Universitet under HT16. Studiens syfte är att undersöka musiklärares 

tolkning av, och bedömningsarbete utifrån följande kunskapskrav inom kursen Ensemble med körsång, 

200p:  

E C A 
I sitt musicerande uppvisar 
eleven ett visst konstnärligt 
uttryck och följer med viss 
säkerhet genrespecifika krav.  
 

I sitt musicerande uppvisar 
eleven ett konstnärligt uttryck 
och följer med viss 
säkerhet genrespecifika krav. 
 

I sitt musicerande uppvisar 
eleven ett konstnärligt uttryck 
och följer med 
säkerhet genrespecifika krav. 
 

 

Då jag är ute efter fördjupade intervjuer, samt med hänsyn till studiens och kursens omfattning kommer 

antalet informanter (personer som intervjuas) begränsas till 6 st. Samtliga intervjuer kommer ske enskilt 

och genomföras via videosamtal under oktober månad, 2016. Beräknad tidsåtgång per intervjutillfälle 

är ca 45 min – 1h. 

 

En ljudupptagning av intervjusamtalet kommer att spelas in och transkriberas. Intervjusamtalet kommer 

att behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen enskild individ kommer att kunna identifieras när 

presenteras, ett led i detta är att samtliga deltagares namn avidentifieras. Det är självklart frivilligt att 

delta i intervjun och en kan när som helst avbryta sitt deltagande utan att ange skäl för detta. Det skrivna 

materialet kommer endast att brukas inom denna studie och kommer tillsammans med inspelningarna 

att raderas efter godkänd slutrapport. Studien följer därmed de forskningsetiska reglerna från 

Vetenskapsrådet (2002). En presentation i sin helhet kommer ske av studien i december 2016, då det 

också kommer ges möjlighet att ta del av den om så önskas. 

 

Tack för att du ställer upp! 

Joel Sjödin 
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Bilaga 3: Urvalskriterier 
 
Gemensamt: 
Legitimerad gymnasielärare 
Behörig att undervisa i ämnet ensemble med körsång, 200p 

Enligt skollagen (2010:800) får endast lärare med legitimation och behörighet i ämnet bedriva och 
ansvara för undervisningen samt sätta betyg, då dessa bedöms ha den nödvändiga kompentensen som 
krävs för detta. Dock finns det lärare runt om i landet som av olika anledningar arbetar som lärare utan 
legitimation och behörighet. Baserat på skollagens definition av vilka kriterier som skall vara uppfyllda 
för att en lärare skall anses kunna bedriva utföra betyg- och bedömningsarbete, riktar jag mig till lärare 
som uppfyller ovan angivna kriterier i min undersökning. 

Varit ansvarig för undervisningen vid minst ett tillfälle för hela den kurs som arbetet fokuserar 
på, vilket innefattar planering, undervisning, bedömning och betygssättning för en eller flera 
elevgrupper från kursens första till sista termin. 

För att data jag samlar in skall vara trovärdig och valid, tänker jag mig att den bör baseras på erfarenhet 
av att undervisa i kursen.  

 
Särskilt: 
GEOGRAFI 
Spridning över landet på de lärare jag intervjuar.  
 
GENUS 
Det vore också önskvärt att få en jämn fördelning mellan män och kvinnor, och… 
 
ÅLDER 
…en god åldersspridning.  
 
BAKGRUND 
Olika ”instrumentspecialisering”. Enligt min erfarenhet är vanligen ensemblelärare, 
instrumentlärare också, vilket gör att jag tänker mig olika ingångar beroende på om du är 
’”sånglärare” eller ”trumlärare”.  
 
Övrigt: 
 
Är förtrogen med ett videosamtalsprogram så som FaceTime eller Skype. 

Intervjuer via videosamtal gör detta till ett viktigt kriterium. Åtminstone bör de som tackar ja till att 
intervjuas vara informerade om detta för att kunna göra bedömningen att tillvägagångssättet fungerar för 
dem. 

 
 


