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Sammanfattning 

 

Uppsatsen handlar om hur musiklärare arbetar med bedömning inom ensemblespel. 
Vad är det som lärarna prioriterar inom bedömningen av musicerande och vilka 
verktyg och metoder använder sig de av för att kunna göra en bedömning? Har alla 
musiklärare en gemensam syn på styrdokumenten? Får alla elever en likvärdig 
bedömning när de musicerar än vilken skola de går på? Jag har använt mig av en 
kvalitativ studie där jag har intervjuat sex stycken musiklärare om deras uppfattningar 
kring bedömning av musicerande. Jag har använt mig av hermeneutisk tolkning vid 
bearbetning av intervjuerna. Resultaten visar att musiklärarna har likheter på vad 
som ska prioriteras inom bedömning av ensemblespel. Tre stycken av de intervjuade 
musiklärarna hade slående likheter med varandra, därefter skiljer sig förfarande och 
verktyg för att bedöma elever mellan de andra musiklärarna. Resultatet diskuteras 
gentemot styrdokument och vad tidigare forskning har visat. Jag har även diskuterat 
utifrån mina egna erfarenheter och min blivande roll som lärare. Jag diskuterar även 
skillnader mellan de intervjuade musiklärarna och likvärdigheten mellan dem samt 
deras syn på likvärdighet. 
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1 Inledning 

Människan är en social varelse och därför är andra människor viktiga för oss, men människor 

som möts bedömer varandra. Vi gör ständigt bedömningar och är ständigt utsatta för sådana.1  

Under min Ck-32 VFU3 på lärarutbildningen hade jag som mål att utveckla min förmåga 

att bedöma och utvärdera elevers utveckling och lärande. Detta skulle ske genom att elever 

fick öva och träna en låt i en vanlig skolensembleuppsättning, som är piano, bas, gitarr, 

trummor och sång. Jag skulle använda mig av styrdokumenten för musikämnet, för att kunna 

se om eleverna hade uppfyllt de olika betygskriterierna och målen, men det jag upptäckte var 

att det inte fanns några konkreta betygskriterier för ensemblespel. I musikämnets karaktär och 

uppbyggnad beskrivs vokalt och instrumentalt musicerande som centrala begrepp. Där skall 

det enskilda och gemensamma musicerandet bygga upp kunskaper inom grundläggande 

begrepp som melodi, metrik och harmonik. Dessa tre grundläggande begrepp skall tillämpas 

för att ett bra lärande skall ske i musikutövandet. 4 När man väl kommer till målen för 

musikämnet berörs musicerandet mindre. I målen som skall ha uppnåtts i slutet av det nionde 

skolåret står det att ”eleven skall kunna delta i gruppmusicerande med melodi-, rytm- och 

ackordspel samt kunna reflektera över och bedöma utförandet.” 5 I bedömningens inriktning 

står det att ”I musicerande bedöms både den enskilda prestationen och elevens förmåga till 

samspel och interaktion med andra i musicerandet.” 6 I kriteriet för Väl godkänt står det att: 

”Eleven deltar i sång och spel på melodi-, rytm- och ackordinstrument i olika former av 

gruppmusicerande.” 7 För betyget Mycket väl godkänd skall ”eleven utföra sång eller spel på 

något instrument på en nivå som fungerar både i grupp och som soloinslag.”8 

Handledaren som jag hade under min senaste VFU -period hade tolkat och översatt nationella 

mål och betygskriterier från kurs- och läroplan till en lokal tolkning av dem, vilket staten hade 

i åtanke i en av utgångspunkterna i ansvarssystemet som riksdagen beslutade om 1991. Det 

kallas principen om deltagande målstyrning som beskriver det ”frirum” som skolan, lärarlaget 

                                                 
1Skolverket (2001), Bedömning och betygssättning, Stockholm, Skolverket  s.10 
2 Gemensamt moment för alla som läser inom lärarutbildningen. Förkortningen betyder ”centrala 

kunskapsområden”. 
3 Vfu står för verksamhetsförlagd utbildning. 
4 Skolverket (2000). Kursplanen i musik,  
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=23&skolform=11&id=3877&extraId=
2087 
5 Ibid. 
6 Ibid 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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och eleverna befinner sig i, när de lokalt ska tolka och översätta de mål som har formulerats 

nationellt.9  

Den tanke som växte hos mig var: Får alla elever en likvärdig bedömning oavsett vilken 

skola eller kommun de går i?  Kursplanen i musik kan inte vara precist formulerad för att 

likvärdigheten ska nås endast med hjälp den, om så vore fallet skulle detta påverka systemet 

negativt och strida mot andra grundläggande principer. 10 Det sägs att likvärdigheten endast 

kan uppnås av skolans aktörer själva. Detta genom professionella samtal mellan de som 

planerar och genomför undervisningen, och som bedömer elevens kunskapsutveckling och 

måluppfyllelse. Det är därför viktigt att lärare träffas på lokal, regional och nationell nivå. 11 

Det jag har märkt när jag har varit ute på skolor är att det inte är ovanligt med ensamma 

musiklärare på skolan, och följden av detta är att de inte har någon kollega att diskutera med, 

när det gäller likvärdighetsfrågor kring betygsättning i musik.    

Innan jag är färdigutbildad lärare vill jag utveckla mina kunskaper om hur musiklärare 

arbetar med tolkning av bedömningskriterier och hur de bedömer sina elevers musicerande, 

eftersom chansen är stor att jag också kommer att arbeta ensam.   

 

1.1 Bakgrund 

Musikämnet har förändrats det senaste decenniet och har påverkats både av 

läroplansförändringar och utvecklingen inom ungdoms- och mediekulturen. 12  Man kan 

förvänta sig att det nya styrsystemet i en mål- och resultatstyrd skola samt förändrade 

förutsättningar mellan skolor, gör att stora variationer uppträder vad gäller lokala mål, 

innehåll och genomförande av musikundervisningen på olika skolor. 13 Normerna för 

likvärdigheten anges i nationella målen för utbildningen. En likvärdig utbildning innebär inte 

att undervisningen ska utformas på samma sätt utan skolan måste ta hänsyn till elevernas 

olika förutsättningar och behov. Det finns likaså olika sätt att nå målen och dessa kan nås 

genom det som har bestämts i de nationella målen, 14 det vill säga vilka kvaliteter som 

undervisningen ska sträva mot. Innehåll och arbetsmetoder är vägarna till hur målen ska nås 

                                                 
9 Skolverket (2001), Bedömning och betygssättning, Stockholm, s. 25 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Skolverket (2005).  Nationella utv. i musik 2003, Stockholm. http://www.skolverket.se/publikationer?id=1422 

s.90 

13 Ibid. s. 90 
14 Skolverket (2006). Lpo 94  Stockholm, http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 s.4 
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och de bestäms däremot lokalt. De lokala mål som bestäms kan enligt NU-03 i musik bero på 

lärarens personliga kunskaps- och intresseprofil eller hur musiklärarens arbetssituation och 

arbetsvillkor ser ut.15 En annan faktor som kan påverka likvärdigheten är att lärarna använder 

läroplanen, lokala planer och andra måldokument i relativt liten utsträckning som 

utgångspunkt för undervisningen i musik.16  Ramfaktorer kan också styra 

undervisningssituationen och val av stoff till planeringsarbetet. T ex har lokaler och tid har 

lyfts fram av elever och lärare som begränsade faktorer för undervisningen, vilket har 

påverkat lärares möjligheter att kunna behandla kursplanens alla mål.17 I skollagen står det att 

”Utbildningen skall inom varje skolform ska vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet”.18  

Ändå uppträder stora variationer i musikundervisningens kvalitet. Såväl läroplan som skollag 

formulerar att utbildningen skall vara likvärdig.19  

Keith Swanwick anser att bedömning och utvärdering ska ske utifrån att eleverna får 

diskutera kring sina och andras prestationer i musicerandet. Ett sådant förfarande sägs 

utveckla elevernas musikaliska idéer och ge dem insikt i sitt musicerande samt ge dem 

möjligheter att fundera kring det stycke eller den låt de har spelat/framfört.20 Lars Lindström 

har en liknande syn på hur läraren ska bedöma och utvärdera eleverna inom estetiska ämnen. 

Lindström resonerar kring Arts Propel
21 som är en portfoliometodik där elever får 

kontinuerligt utvärdera och dokumentera det de gör inom sitt ämne. Reflektionerna kan 

handla om målsättningen för arbetet, vilket leder till att det är enklare för läraren att bedöma 

eleven. Bedömning ska inte bara ske vid det slutgiltiga resultatet utan också under 

inlärningsprocessen,22 som också dokumenteras i portfolion. Lindström sammanfattar 

bedömning med hjälp av portfolio: 

 

”Bedömning fyller en väsentlig uppgift i läroprocessen. Den skall inte bara vara en 

sak mellan läraren och eleven; minst lika viktigt är att eleverna ges möjligheter att 

värdera själva vad de och kamraterna åstadkommer.” 23 

                                                 
15 Skolverket (2005). NU- 2003. Stockholm. http://www.skolverket.se/publikationer?id=1385 s. 113 -114 

16 Ibid. s.113 -114 
17 Ibid. s. 113 -114 
18 Utbildningsdepartementet, Skollagen (1985:1100) kap 1. § 2 
19 Skolverket (2005). NU-2003 i musik, http://www.skolverket.se/publikationer?id=1422. s.90 

20 Swanwick, Keith (1999). Teaching music musically. London, UK RoutledgeFalmer, s.87 
21 Är en portfoliometodik som har utvecklats av Harvard Projekt Zero och Educational testing service i slutet av 
1980-talet 
22 Lindström, Lars (2005). Portföljmetodik i estetiska ämnen, Lindström, Lars & Lindberg, Viveca, Red. 

Pedagogisk bedömning, Stockholm: HLS Förlag. s. 173 - 188  
23 Lindström, Lars (2001). Produkt- och processvärdering i skapande verksamhet, Skolverket, Att bedöma eller 

döma, Stockholm, Skolverket s.122  
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Med portfoliometodiken får eleverna chansen att kunna göra det på ett bra och organiserat 

sätt. Frågan är bara i vilken utsträckning används portfoliometodiken i skolorna? 

Det finns många varierade faktorer som kan påverka bedömning och hur en lärare ska 

tolka nationella och lokala styrdokument. För att kunna undersöka hur lärare tolkar 

styrdokument och hur de bedömer elever måste jag även klargöra och förtydliga de fyra 

kunskapsbegreppen. I Lpo 94 står det:     

 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 

skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och 

om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga 

utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap 

kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste 

inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en helhet.24 

 

Kunskaper i musik kan konkret innebära att man kan spela ett instrument, sjunga eller dansa.  

Det kan vara att veta något om musik, t.ex. musikhistoria eller musikstilar och artister. Det 

kan vara att tyda och att kunna känna till musikens innehåll och estetiska uttryck.25 I NU-03 

står det att läsa om kunskaper i musik: ”Det kan vara genom praktiskt musicerande, 

musiklyssning eller musikskapande ha fått en förtrogenhet med olika musikformer eller att 

kunna granska olika musikföreteelser.”26  

Kunskaper inom musik kan också vara att återge andras musik, kunna improvisera eller skapa 

musik efter sina musikaliska föreställningar.27 Dessa perspektiv på musik kan ordnas in i fyra 

praktiska kunskapsbegrepp som är anslutna till det musikaliska innehållet. Dessa är: 

musicerande, musiklyssnande, musikkunnande och musikskapande.28 I musikämnet man också 

identifiera några kunskapsformer av mer generell karaktär. Det kan gälla såväl 

färdighetsbaserade moment eller mer faktainriktade kunskaper i musik som att kunna förstå 

och tolka musikens innehåll eller bli förtrogen med olika sorters musik. Dessa generella 

                                                 
24 Skolverket (2006). Lpo 94, http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069.  s.6 
25 Skolverket (2005). NU-03 i musik, http://www.skolverket.se/publikationer?id=1422, s. 26  

26 Ibid. s. 26 
27 Ibid. s. 26 
28 Ibid. s. 26 
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kunskaper kan benämnas färdighet, fakta, förståelse och förtrogenhet.29  Det finns en 

kunskapsmatris som beskriver sambandet mellan kunskapsbegreppen i musikaliska innehållet 

och de generella kunskapsbegreppen.    

 

Tabell 1. Kunskapsmatris i musik30
 

 

 Färdighet Fakta Förståelse Förtrogenhet 
 
Musicerande 

 

 
Sång och tal, spel 
på instrument, 
datorer och elektr 
instr, dans, 
rörelse, 
kroppsuppfattning 

 

 
Tal och röstvård, 
musikinstrument, 
olika musikaliska 
uttrycksformer 
och tekniker 

 

 
Erfarenheter och 
reflektioner över 
gemensamt 
musicerande, 
musikalisk 
uttrycksförmåga 

 

 
Musikalisk känsla, 
samspelsförmåga, 
timing, musikalisk 
utlevelse, 
kommunikation 
och 
gemenskap 

 
 
Musiklyssnande 

 

 
Lyssningsteknik, 
analys av musik, 
uppspelningsteknik, 
inspelningsteknik, 
medieteknik 

 

 
Musiktraditioner, 
musikstilar, epoker 
repertoarer, 
artister, 
massmediemusik, 
musikeryrken 

 

 
Reflektioner över 
musikens ”språk”, 
dess symboler och 
betydelser, tolkning 
av kulturella koder 

 

 
Musikupplevelse, 
historisk och nutida 
musikorientering, 
kritisk 
granskning och 
bedömning musik 

 
 
Musikkunnande 

 

 
Notskrivning, 
gehörsträning, 
harmonisering, 
arrangering, 
partiturläsning, 
kroppskännedom 

 

 
Notkunskap, 
musikteori, 
ackordlära, 
rytmlära, metrik, 
form och struktur, 
uttrycksformer 

 

 
Intellektuell 
bearbetning 
av musikföreteelser, 
förståelse 
av musikens 
betydelse 
bärande innebörder 

 

 
Stilartskänsla, 
trogenhet med 
musikhistoriska 
epoker och 
musikkulturer, 
recension 
av musik 

 
 
Musikskapande 

 

 
Bygga musik; ljud 
och musikskapande, 
improvisationsteknik 
kompositionsteknik 
fria rörelser o dans 

 

 
Musikens byggstenar; 
melodi, 
ackord, rytm, 
puls, dynamik, 
klangfärg, sound, 
modalitet 

 

 
Musikaliskt 
tänkande; 
musikens form 
och struktur, 
uttrycksformer/ 
uttryckssätt, 
kompositionsform 

 

 
Eget musikaliskt 
skapande, 
förverkligande 
av 
egna musikaliska 
tankar, och idéer, 
egen musikproduktion 

 

 
 

Musicerandet kommer att ligga i fokus i min undersökning, men även musiklyssnandet och 

musikskapandet berörs när det gäller ensemblespel. I den här uppsatsen kommer jag att 

undersöka hur musiklärare bedömer elever när de musicerar och vad som är i centrum för 

bedömningen.  Kan det vara att eleverna ska kunna ackord, höra harmoniska förändringar, 

minnas rytmer, uppleva och reagera på form, läsa noter, uppnå teknisk skicklighet, ha 

samspelsförmåga, erövra sociala kompetenser? Påverkar ensembleerfarenheter, instrumentala 

färdigheter, personligt uttryck vacker klang och visar tecken på hjälpsamhet eller intresse? 

Alla dessa olika kunskaper hittar man i de fyra kunskapsbegreppen (färdighet, fakta, 
                                                 
29 Ibid. s. 27 
30 Skolverket (2005). NU-2003 i musik, Stockholm, http://www.skolverket.se/publikationer?id=1422, s. 30 
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förståelse eller förtrogenhet). Läroplanskommitténs avsikt med de fyra kunskapsbegreppen 

var att visa mångfalden i kunskapens uttryck och hur de samspelar med varandra. De utgör 

delar i en helhet. Det är inte heller tänkt att kunskapsbegreppen ska vara knuta till 

kvalitetsbedömning och betyg utan att beskriva innebörden i det som eleverna ska lära sig på 

ett sätt som svarar mot mål att sträva mot i ämnet. 31  Vad är det som prioriteras när elever 

bedöms i ensemblespel? Är kunskapsbegreppen i åtanke när läraren sätter normen för 

betygkriterierna?  

 

1.2 Syfte 

Genom denna uppsats vill jag undersöka likvärdigheten mellan några musiklärares 

bedömning av elever när de musicerar, och hur dessa lärare går tillväga för att tolka och 

sammanställa styrdokumenten till de kriterier som de använder till bedömning inom 

ensemblespel. Min tanke med detta examensarbete att det kan ge mig fördjupade kunskaper 

inom bedömning som jag kan ha nytta av i mitt kommande yrkesliv.    

 

Frågeställningar 

Hur tolkar några musiklärare som undervisar i år nio kriterier för musicerande i 

styrdokumenten? 

 

Vad är det som bedöms hos eleverna i år nio när de musicerar? 

 

Finns likvärdighet i betygsättningen vad gäller ensemblespel bland de musiklärare som är 

intervjuade? 

 

                                                 
31  Carlgren, Ingrid (2001). Det nya betygssystemets tankefigurer 
och tänkbara användningar, Skolverket, Att bedöma eller döma, Stockholm, Skolverket s.21 -22 
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2 Metod  

Detta examensarbete är baserat på intervjuer som kommer att diskuteras gentemot de 

styrdokument som jag har presenterat i bakgrundsavsnittet. Jag använde mig av Steinar 

Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun. 32 Innan intervjuerna började jag med att 

formulera undersökningens syfte. ”Undersökningens varför och vad bör klargöras om hur – 

metoden – ställs.” 33 Undersökningens varför och vad hade jag tidigt klart för mig, vilket 

underlättade mitt val av metod. Sedan fortsatte jag med förarbetet kring intervjun, som bestod 

av en allmän planering och förberedelse av de metodiska förfaranden som användes för att 

erhålla den eftersträvande kunskapen”. 34
 

 2.1 Validitet och reliabilitet 

I detta examensarbete har jag intervjuat sex musiklärare och det resultat som jag kommer 

fram till kommer att vara baserat på dessa intervjuer. Resultatet visar endast vad de anser om 

bedömning, betyg och likvärdighet samt vad jag kommer fram till i mina tolkningar av 

resultatet angående likvärdighet.  Christer Stensmo35 anser i sin metodbok att 

forskningsfrågor bör vara öppna frågor. Öppna frågor har karaktären att ge intervjupersonen 

flera svarsmöjligheter. 36 Kvale behandlar problemet kring ledande frågor i 

intervjuundersökningar. Han menar på att ledande frågor kan påverka reliabiliteten negativt. 37  

I analysen kan min egen förförståelse påverka hur jag ser på resultatet eftersom jag har läst in 

mig i kursplaner och andra dokument angående likvärdighet och bedömning. Intervjuerna har 

jag gjort under förloppet av en vecka och jag märkte hur min intervjukompetens utvecklades 

efter varje intervju. Jag har slumpvist valt mina respondenter genom att gå in på olika F- 9 

och 6-9 skolors hemsidor och valt ut musiklärare utifrån deras e-postadresser. Jag har även 

utnyttjat kontakter från vfu och personliga kontakter. I min tolkning har jag ställt de 

intervjuade lärarnas svar mot varandra för att kunna mäta skillnader och likheter, för att kunna 

säga något om likvärdigheten i deras bedömning av musicerande.            

Intervjuerna spelades in med en bandspelare. Jag förehöll mig till Kvales intervjuguide 

där han ger förslag på hur man ska översätta forskningsfrågor till intervjufrågor och belyser 

                                                 
32 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur  
33 Kvale, Steinar s. 91 
34 Kvale, Steinar s. 95  
35 Stensmo, Christer. (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare. – en introduktion. s. 24 
36 Ibid. s. 24 
37 Kvale, Steinar s. 145 



 - 8 - 

olika typer av frågor. 38 De frågor som jag ställde till respondenterna berör hur de tolkar 

styrdokumenten för bedömning av musicerande och hur de går tillväga i själva bedömandet 

(se bilaga). Intervjusvaren som jag fick av mina respondenter transkriberade jag för att kunna 

tolka och kartlägga och för att senare kunna bearbeta det.      

  

2.2 Val av respondenter 

Det var sex respondenter och alla är musiklärare. De jobbar på F-9 och 6-9 skolor i olika 

kommuner i Norrland. Ett urvalskriterium var att alla respondenter skulle undervisa musik i år 

nio. Jag skickade ett introduktionsbrev till varje respondent med förfrågan om de ville 

medverka i studien. I brevet informerade jag dem om intervjun och om mitt arbete. Jag 

skickade ut förfrågningar om intervju till elva slumpvist utvalda musiklärare, men det var bara 

två stycken som hade möjlighet att medverka. De fyra resterande musiklärarna kontaktade jag 

via personliga kontakter.    

Presentation av de intervjuade lärarna 

- Anna är utbildad musiklärare och är ca 30 år.  Hon har arbetat några år inom skolan 

och hon undervisar musik i år fyra till nio. Skolan som hon jobbar på är en mellanstor 

F-9 skola som ligger i Norrland.  

- Erik, han är ca 30 år och är utbildad musiklärare. Han har arbetat som musiklärare sen 

några år tillbaka. Han jobbar på en ganska stor F-9 skola i Norrland. De klasser som 

han har musik i är från år sju till nio.  

- Tomas är en ganska nyexaminerad musiklärare som har jobbat något år. Han är ca 30 

år och han jobbar vid en mindre 6-9 skola Norrland.  

- Lars, han är utbildad musiklärare och är ca 30 år. Han undervisar vid en mellanstor 6-

9 skola i Norrland där han har jobbat i något år.  

- Kalle, han är en nyutbildad musiklärare som bara har jobbat en kortare tid. Han är ca 

25 år och han undervisar vid en 6-9 skola  

- Sara har arbetat länge inom skolan. Hon är ca 45 år och är utbildad musiklärare. Sara 

jobbar vid en liten F-9 skola i Norrland. 

 

                                                 
38 Kvale, Steinar s. 121 - 123 
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Forskningsetik      

Jag har utgått ifrån de fyra huvudkrav som det vetenskapliga rådet har sammanställt.39 Jag har 

informerat respondenterna som jag har intervjuat om mitt arbete och dess syfte samt att de har 

fått information om ljudupptagningar i samband vid intervjun och att de kommer att förstöras 

efter jag har nyttjat dem i mitt arbete. Respondenterna har även fått information om deras roll 

i arbetet och att deras deltagande är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

Jag har frågat de deltagande om deras samtycke att publicera deras intervjusvar och 

kommentarer i detta examensarbete. De respondenter som har ställt upp på intervju är helt 

anonyma. Deras namn och arbetsplatser kommer att fingeras på ett sådant vis att inte person 

eller skola kan identifieras.  

 

2.3 Databearbetning 

För att kunna tolka mitt insamlade material har jag valt att använda mig av hermeneutisk 

tolkning, vilket innebär att man först läser igenom intervjun för att skaffa sig en generell 

förståelse av materialet. Sedan går man vidare och fördjupar sig i vissa teman och särskilda 

uttryck för att hitta dess mening varefter man återvänder till den helhetliga meningen av 

intervjun.40 En förenklad sammanfattning om hermeneutisk tolkning är att man granskar 

texten noggrant för att nå en tydligare och djupare förståelse av delarna och helheten. Jag tog 

även hjälp av Kvales fjärde steg i hans beskrivning av analysens sex steg. Där beskriver han 

tre nivåer som kan urskiljas i analysarbetet. Den första nivåen är att strukturera 

intervjumaterialet, detta görs vanligen genom utskrift.41 Nästa nivå består av en kartlägga 

intervjumaterialet så att det blir tillgängligt för analys. Kartläggningen kan vara att hitta och 

eliminera överflödigt material som upprepningar och avvikelser samt hitta det väsentliga i 

materialet.42 Den tredje och sista nivån är själva analysarbetet där man granskar 

intervjumaterialet och kartlägger de intervjuades uppfattningar, och här tillämpas också den 

analysmetod som man har valt.43 

 

                                                 
39 Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
40 Kvale, Steinar. s.51 
41 Ibid. s. 51 
42 Ibid. s. 51 
43 Ibid. s. 51 
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3 Resultat 

I intervjuerna med de sex musiklärarna kunde jag tolka olika attityder och tankar kring 

bedömning av musicerade. Dessa tolkningar har jag delat in i tre kategorier, som jag nedan 

redovisar var för sig i den ordning de berör mina frågeområden. Redovisningen bygger på de 

skillnader och likheter som jag uttydde i respondenternas svar. Citat från informanterna 

hänvisar till de individuella transkriptionerna av intervjuerna som förvaras hos författaren. 

 

3.1 Tankar om bedömning 

Styrdokumenten tolkas av lärare innan de används i praktiken. Det flesta av de intervjuade 

lärarna tycker att det är svårt att få grepp om hur man ska tolka kriterierna, eftersom lärarna 

menar att de är otydliga och breda. Några av lärarna anser dock att kriterierna är bra och ger 

frihet till att forma en egen tolkning av dem.     

Sara är ganska nöjd med kriteriernas utformning. Hon anser att bredden i kriterierna är 

bra. Detta ger Sara möjligheter att välja vad hon vill fokusera på i sin undervisning och 

bedömning.  

 

Jag tycker att kriterierna är rätt så bra faktiskt, och sen är det så att vissa kriterier 

lägger man lite större vikt vid än andra. Det har väl lite med vilken bakgrund man 

själv har. Vad man känner sig trygg med så att säga. Men annars så tycker jag att 

kriterierna i sig är ganska breda. (Sara) 

 

Anna har en öppen inställning till bedömningskriterierna för musicerande. Hon har en mycket 

kortare erfarenhet inom skolan än Sara. Anna anser att kriterierna har en väldig spännvidd, 

med den åsikten är hon inne på samma resonemang som Sara, att kriterierna för bedömning är 

breda och öppna för egen tolkning. Anna uppfattar kriterierna på detta sätt:   

 

Kriterierna ser jag mer som en riktlinje och sen har jag format min tolkning av 

kriterierna… Vi har uppnåendemålen och strävansmålen att gå efter för att se vad 

eleverna ska ha klarat i slutet av nionde årskursen.  Sen får vi ju naturligtvis titta om 

eleverna har uppnått de mål för godkänt och väl godkänt. (Anna) 

 

Erik försöker konkretisera och tolka kriterierna på en lokal nivå. Där delar han upp dem 

i tre kategorier som är Ensemble, Skapande och Teori och lyssning. Han anser att det är 
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viktigt att ta hänsyn till lokala ramfaktorer. Erik anser även att formuleringarna är ganska 

otydliga när det gäller betygkriterier för bedömning av musicerande, vilket skiljer sig i 

jämförelse med Anna och Saras ståndpunkt.  

 

Jag har tolkat dem och jag tycker att det är lite svårt… eller det är ju känt att 

kriterierna är ganska otydligt formulerade för bedömning. Därför jag har försökt och 

konkretisera eller ta ner kriterierna på en lokal nivå och då har jag utgått lite ifrån 

egna förutsättningar som finns på skolan… Jag delat upp kriterierna i tre kategorier: 

ensemblespel, skapande och teori och lyssnig som tredje. Och jag har skrivit lokala 

mål utifrån de tre kategorierna. (Erik)   

 

När Erik bearbetar de lokala betygskriterierna tar han hänsyn till de ramfaktorer som finns på 

skolan. Exempelvis skriver han inte att fyrtaktskomp på trummor är ett kriterium för att uppnå 

betyget godkänt, om det inte finns något trumset på skolan.  

Tomas anser att styrdokumenten lämnar frihet för egen tolkning, men kriterierna i sig är 

grova och ytliga. Tomas förklarar det så här: 

 

Alltså jag tycker att de lämnar väldigt mycket frihet för tolkning. Alltså kriterierna 

är ganska grova. Det står ju egentligen ganska som ytligt om hur man ska göra, och 

sedan kan man tolka kriterierna ganska mycket själv. Så att jag tror att bedömningen 

sker rätt olika beroende, alltså lärare till lärare och skola till skola i och med att 

kriterierna är så pass grova som dom är. (Tomas)   

 

Tomas anser sig vara väl förtrogen i vad som står i betygskriterierna, eftersom han är en 

relativt nyexaminerad lärare så har han läst igenom kriterierna för bedömning många gånger. 

Han menar att i kursplanen står det att eleverna ska få spela tillsammans och det är 

musicerandet som han lägger vikten vid i sin undervisning. Tomas tycker dessutom att 

ansvarstagande och att kunna samarbeta med andra premieras i kursplanen, och det är viktigt 

att eleverna samarbetar under hans lektioner om de vill uppnå ett högre betyg.         

Kalle använder sig utav en lokal tolkning av styrdokumenten som han nyttjar vid 

betygsättning av sina elever. Han anser att det är svårt att omsätta kriterierna i praktiken om 

han inte formulerar om dem, eftersom kriterierna kan tolkas hur som helst beroende vilken 

infallsvinkel man har som lärare.     

 

 […] Det blir ju liksom lite luddigt som jag sa förut det är svårt liksom omsätta det i 

praktiken om man inte bryter ner och formulerar på egna sätt, och vissa av dom kan 
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du verkligen… du kan ju spänna in hur många som helst moment eller hur många 

grejer som helst i en strof från styrdokumentet, tycker jag. (Kalle) 

 

Lars tycker också att betygskriterierna är oklara, eftersom musicerande inte berörs så 

mycket i styrdokumenten. Utan de berör mer en helhet över musikämnet.   

 

Ja, alltså ska man vara krass så tycker jag att dom är… dom är ganska luddiga. Det 

finns ingen direkt tydlighet i vad som gäller för godkänt, VG eller MVG i 

ensemblespel. (Lars) 

 

De intervjuade musiklärarnas synsätt på kunskap och färdighet inom musik är ganska 

varierande. Anna trodde att begreppen hade samma betydelse innan hon började arbeta, men 

hon har ändrat uppfattning och ser kunskap som att man har förståelse för att ta ett ackord, 

men för att kunna sätta in ackordet i en kontext, som t ex att spela en låt, krävs färdighet.   

 

Att ta ett D-dur ackord är rena kunskaper. Men om man bara kan ta ackorden och 

inte få ihop en låt då har jag bara kunskaper inte färdighet. (Anna) 

 

Lars delar Annas synsätt på kunskap och färdighet. Han anser också att 

musikkänslan eller musikörat kan ha inverkan på hur eleverna kan förskaffa sig 

färdighet inom musicerande. Musikkänslan eller musik blir elevens förförståelse 

inom musikämnet. 

 

Har man inte riktigt musikkänlan eller musikörat som man pratar om så kan det vara 

svårt att få en bra färdighet. Alla kan ha en kunskap om t.ex. hur man tar ackord, 

men alla kan kanske inte sätta det i ett sammanhang som att spela stilistiskt... (Lars)  

 

Även Tomas har en liknade syn på kunskap och färdighet som Anna och Lars. Tomas 

uttrycker det på följande sätt:   

 

Kunskap är väl när man kan en hel del teoretiskt om kanske ett instrument. Färdighet 

är när man lyckats spela på det instrumentet. (Tomas)  

 

Tomas ser kunskap som ett teoretiskt avsnitt, eller att eleven har en förståelse om 

något i ämnet. När han jobbar med ensemble börjar han med kunskap om 
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instrumenten på ett teoretiskt plan och därefter jobbar han med färdigheten som är 

praktisk övning. Tomas anser dock att färdigheten är det värdefullaste. 

Erik är lite osäker när han ska definiera sin tolkning om vad kunskap och 

färdighet är för honom. Efter en stunds resonerade kommer Erik fram till att 

färdighet är praktiskt kunnande där eleven sätter sina kunskaper i en kontext.   

 

Jamen på musiken är väl färdighet att… alltså man blandar teori och praktik hela 

tiden, men färdighet är väl egentligen praktiskt kunnande, alltså spel inom musiken. 

(Erik) 

 

Kunskapsbegreppet kan Erik inte riktigt klargöra. Han tycker också att kunna spela är en 

kunskap. 

 

Det är ju sånt du kan och så sen kunskap är väl… alltså det är väl också kunskap 

att… att kunna spela eller ha kunskap om hur man spelar. Ähmm, jag vet inte. (Erik)     

 

Sara har också svårt att reda ut kunskaps- och färdighetsbegreppet. Hon resonerar kring 

begreppen men det hon kommer fram till att det handlar mer om en känsla. 

 

Man måste ha en viss känsla för det. Vi pratar om rytmkänsla och vi pratar om 

stilkänsla. Äsch jag tycker att det var svårt att svara på det där. (Sara) 

 

Men efter att hon har tänkt en stund så kommer Sara fram till att färdigheten är något som 

eleverna tränar under lektionen, när de t ex övar på instrument och musicerar. I åttan spelar 

hon mycket med sina elever och hon kommer fram till följande: 

 

[…] men sen är det ju färdigheten vi tränar på mest. Alltså det är ju det som… om 

du tänker dig ett läsår i åttan så är det ju färdigheten vi jobbar på mest och sen tar vi 

ju vissa bitar med kunskap där emellan. (Sara)   

 

Kalle kan inte definiera färdighet och kunskap. Han anser att det är svårt att 

skilja dem åt. ”Jag ser färdighet som en liten del av begreppet kunskap”, säger 

Kalle. Kunskap är dock viktigare för honom än vad färdighet är.    
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3.2 Bedömning i praktiken  

Under detta avsnitt presenteras två infallsvinklar i bedömning av musicerande. Dessa är: 

Metoder för att bedöma musicerande och vad premieras i bedömningen av musicerandet. 

 

Metoder för att bedöma musicerande 

Musiklärarna har olika metoder för att kunna göra bedömning inom musicerandet. En del av 

lärarna säger att de använder spelprov medan några av lärarna använder någon annan metod 

eller ingen alls. 

Sara använder en variant av spelprov där eleverna spelar upp en låt i grupp eller 

individuellt, som de har valt själva, på olika instrument och där bedöms eleverna efter hur 

många instrument de har valt att spela.    

 

Om man tänker betyg så på MVG-nivå ska eleverna kunna omsätta det i fem 

instrument varav sången är det ena och då måste eleverna kunna sjunga lite 

svensktoppsaktigt (skratt). (Sara) 

 

Även Anna använder spelprov, men hon uppmärksammar hur elevernas färdigheter är på 

instrumenten och hur de samspelar med varandra under uppspelet. Hon väljer låten som 

eleverna ska spela när de har spelprov. Eleverna övar individuellt, men spelar upp i grupp. 

Anna säger att hon också tar hänsyn till inlärningsprocessen, alltså hur eleverna arbetar/övar 

under lektionstid, när hon betygsätter. 

 

 […] Det är en låt som eleverna övar på i flera veckor på fem stycken instrument: 

Trummor, gitarr, piano, bas och sång.  Sedan redovisar eleverna i små 

ensemblegrupper på fem eller sex stycken i varje, och sen så spelar de den här låten 

fem till sex gånger tills alla har gjort alla moment och jag har betygssatt alla 

moment. (Anna) 

 

Lars använder också spelprov och han har samma syn som Anna när det gäller iakttagandet av 

inlärningsprocessen. Lars tycker att eleven inte är en klar förrän han/hon går ut nian.  

 

Ehhmm, jag ser faktiskt på processen ehh… en elev ska inte vara en klar ”produkt” 

för än i nian om man ska vara helt krass. Ehhmm givetvis får dom betyg i åttan 

också… (Lars)  
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I klassensemble observerar Kalle det mesta. Han har ingen strategi för sin bedömning av 

ensemblespel, utan han gör en överskådlig bedömning.  Han använder sig inte av spelprov, 

utan försöker under ensemblelektionerna iaktta grupprocessen och den musikaliska processen.  

 

 […] Jag bedömer inte musicerandet genom prov och när de har uppspel bedömer 

jag inte så mycket av resultatet  individuellt utan helheten av framförandet i 

gruppen. […] det är mer själva processen fram till uppspelet som jag tittar på och 

hur fungerar den här eleven i gruppen. Vilken roll tar den på sig? Hur den är 

samspelt med de andra eleverna. (Kalle) 

 

Kalle säger att han kan uppmärksamma en elev litet extra under uppspelet, om hon eller han 

ligger på gränsen till ett MVG. Detta gör Kalle för att få en bra bild över elevens kunskaper 

och färdigheter på ett specifikt instrument.   

 Erik jobbar med att följa hela processen i elevernas musicerande och han har klara mål 

för varje uppgift som han ger eleverna. Han använder sig inte av spelprov utan bedömer 

utifrån hur eleverna jobbar under lektionerna, och när de spelar tillsammans i 

ensemblesituationer med varierande instrument. Erik har färdiga betygskriterier för varje låt 

och instrument.   

Tomas tycker att det är svårt bedöma musicerade. Han använder sig inte av spelprov. 

Det han tittar på hos eleverna är hur de utvecklas individuellt. Han tycker även att det är 

viktigt att de visar intresse och vill lära sig att spela. Han ger ett exempel på hur han ser på 

den individuella utvecklingen bland eleverna:  

 

 […] Har man en duktig gitarrist som spelar jättebra i sjuan, och sedan märker jag att 

han spelar i princip likadant som sjuan när han går i nian då har han ju inte 

utvecklats någonting. Och då tycker jag att jag måste ta hänsyn till det. (Tomas)  

 

Vad premieras i bedömningen av musicerandet? 

Det musiklärarna uppmärksammar i första hand hos eleven, när de betygssätter, är hur hon 

eller han fungerar i grupp. För högre betyg ska eleverna kunna ta ansvar och leda 

ensemblegruppen som de är med i. En annan egenskap som lärarna anser vara viktig för att nå 

ett högre betyg i musikämnet är att kunna lyssna på de andra eleverna under ett 

gruppmusicerande. Genom lyssnandet ska eleven kunna anpassa sig till situationer som att 
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exempelvis spela följsamt och följa med de andra eleverna i ensemblegruppen. Tomas 

beskriver det som att ”en del elever matar bara på och har svårt att lyssna in de andra.” 

Eleverna ska även kunna höra hur musiken är uppbyggd och hur den fungerar stilistiskt. 

Lärarna har även en färdighetsaspekt i bedömningen av musicerandet, där utgår de ifrån hur 

eleverna spelar på instrumenten och hur stor ackordrepertoar eleverna har. Sara beskriver vad 

hon bedömer: 

 

 […] antal ackord t ex har betydelse, att man kan variera kompsättet, att man kan 

jobba stiltypiskt med en låt, att man kan musicera med andra, att man lyssnar in sig 

med andra och så där. Och det finns också ett visst ledarskap som jag brukar titta 

extra på där man har en förmåga att leda en liten ensemble. (Sara)      

 

Det skiljer sig också på vad lärarna fokuserar på hos eleven när det gäller bedömning. Sara 

tittar både på förståelse och på färdighet: 

 

Jag tittar på hur eleverna har förståelse för en viss genre då t ex att man kan ta till sig 

den kunskapen eller undervisningen. Med det menar jag att eleven ska kunna 

återskapa en viss genre och att man kan omsätta den både dels i ackord, men även att 

man kan omsätta den via komp, ackord och bas och att du får det stiltypiskt. (Sara) 

 

Ett annat område som har stor betydelse inom bedömningen är bredden inom musicerandet. 

Det vill säga, hur stor instrumentrepertoar eleverna besitter. Kalle tycker att det är 

betydelsefullt om eleverna vågar prova olika instrument under ensembletillfällena. De andra 

lärarna som jag har intervjuat anser att det är viktigt att undervisa eleverna så att de får en 

bred instrumentrepertoar. Tomas beskriver hur han jobbar med en sådan instrumentrepertoar:   

 

okej, i musicerandet… eeh, som sagt jag vill ju ha en bredd. Det finns ju som t ex. 

jätteduktiga gitarrister och så, men då vill jag få dom att spela på något annat. För att 

om jag vet att dom kan spela gitarr då vill jag gärna se att dom prövar något annat. 

För i gitarr vet jag att dom har intresse för och kommer att lära sig ändå liksom att 

bli bättre på. Jag kan hjälpa dom med det också men jag vill gärna att dom ska 

försöka få en bredd. (Tomas) 

 

Det är inte spetskompetensen som är det viktiga när det gäller bedömning, utan det är om 

eleverna vill lära sig olika instrument och till viss mån hur deras färdigheter är på dem. Sara 

berör just spetskompetens kontra bredd inom bedömning på ett tydligt sätt: 
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En som har spetskompetens, det kan ju spilla över på alla andra instrument också när 

du är duktig på ett. Så det är ju inte frågan att det skulle vara någon nackdel att ha 

spetskompetens… men alltså bredden… jag tar in bredden både… ja, jag tar in den i 

alla elevgrupper enda från sjuan till nian, så är det bredden jag tittar på i första hand 

på. (Sara) 

 

Det är ganska skilda åsikter angående vad de intervjuade lärarna tycker om vad eleverna 

ska kunna inom ensemblespel. Det finns några grundtankar som en del lärare delar och några 

av dem är att kunna lyssna på sina klasskamrater under en ensemblesituation och att eleverna 

har en bred instrumnetrepertoar och instrumentkännedom. Detta säger Anna om saken:   

 

 […] Det är mycket som jag trodde att jag tyckte innan jag började jobba. Till 

exempel så är det bättre… viktigare att kunna fungera i grupp än att vara skitduktig 

på sitt instrument. För det går alltid lära sig dom ackord som är nödvändiga. Det går 

hoppa över nått ackord. Det går förenkla, men det går inte… asså det är mycket 

svårare att lära en person att lyssna än att lära en person att spela. Så det viktigaste 

tycker jag är att kunna lyssna på varandra och kunna vara ödmjuk inför varan. Det 

tror jag… det tycker jag är det viktigaste. (Anna) 

 

Anna använder kriterier som hon har åskådliggjort för ensemblespel och där står det vad som 

krävs för de olika betygsnivåerna. Kriterierna bestämmer olika färdighetsnivåer och 

faktanivåer, som kan vara olika kompstilar och hur eleverna tar ackord. Anna beskrev hennes 

bedömningsgrunder för bas: För nivån Godkänt krävs det av eleven att han/hon spelar tre 

toner rätt i följd på lösa strängar. För nivån Väl godkänt ska eleven spela felfritt genom hela 

låten på enklast möjliga sätt, det vill säga kompa enkelt på grundtonerna. För Mycket väl 

godkänt krävs det att eleven ska kunna spela en enklare basgång, som kan vara grundton och 

kvint, felfritt. Eleven ska också kunna anpassa sitt spel efter sina klasskamrater, som t ex 

tempo.   

Kalle och Lars är av den uppfattningen, att eleverna ska kunna lyssna på varandra och 

kunna fungera i grupp samt visa hänsyn till varandra. Kalle konkretiserar inte de nationella 

betygskriterierna och dess mål, utan han skaffar sig bara en grov uppfattning kring vad som 

står i styrdokumenten. Kalle strävar inte efter att ha tydliga betygsmål och vad eleven ska 

kunna för att nå G, VG eller MVG. Detta säger han om det:  
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Bara så att jag vet ungefär… inte så att jag sätter mig och liksom gör att för G ska 

allt det här… och så tar jag med allt som står i styrdokumentet, men jag tar med 

mest det som jag tycker känns som mest väsentligt och det som… (Kalle)   

 

Lars arbetar efter vad som står i de nationella styrdokumenten om bedömning av 

musicerande. Han anser att eleverna måste bland annat ha färdigheter på instrumenten och att 

de kan ta ansvar i ensemblegruppen under lektionen, för att kunna nå upp till ett högre betyg.  

 

Jag har ju alltså utgått ifrån de nationella styrdokumenten och för att VG ska eleven 

kunna ehh… visa färdigheter i spel som t.ex. kunna ta olika ackord … […] även 

ansvarsbiten avgör till ganska stor del om det ska bli ett högre betyg eller inte. 

(Lars) 

 

Tomas är av samma åsikt som Lars och Kalle när det gäller hur eleven arbetar i grupp 

och han säger så här om vad en elev ska kunna: 

   

 […] sen att dom ska kunna… alltså det måste man ju öva fram, alltså en känsla 

för… alltså att lyssna… att lyssna… man lyssnar till dom andra instrumenten så att 

man inte bara kör sitt eget race utan att man lyssnar in trummorna och följer dom för 

det märker man i början att dom har ganska svårt för dom spelar som i sin egen 

takt… (Tomas) 

 

Erik har tydliggjort olika betygsnivåer för att bedöma elever i musicerande. För betyget 

G kräver han att eleverna ska kunna enkla grunder som att spela enkla ackord i fyrtakt. Klarar 

eleverna av att rytmisera spelandet och få musiken att svänga lite är det VG-nivå. För att nå 

upp till MVG ska eleverna blanda rytmer och olika takter samt att sjunga medan de spelar ett 

instrument. Erik anser dessutom att ansvaret i grupp är viktigt och att elever klarar av att spela 

tillsammans i grupp samt att eleverna ska få möjligheten att gå runt på olika instrument. Det 

här anser Erik om hur eleverna ska jobba i klassrummet:  

 

 […] sen är det ju andra saker som finns med och det är ju det här med att man ingår 

i en grupp och att man tar ansvar och kommer med idéer och driver jobbet framåt. 

(Erik)  
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3.3 Likvärdigheten i bedömningen av musicerandet 

Lärarna har olika tillvägagångssätt när det gäller att verka för likvärdighet i bedömning. 

Majoriteten av de musiklärare som jag har träffat under intervjuerna är ensamma som 

musiklärare på sin skola. Det är bara Kalle som har en kollega på samma skola som han 

arbetar på. En del samarbetar med kollegor i kommunen eller jämför sina lokala 

betygsdokument med andra skolors lokala betygsdokument inom musikämnet. Anna har inte 

diskuterat sin bedömning med andra kollegor eftersom hon inte har möjlighet till det beroende 

av ekonomiska och geografiska skäl.    

  

Anna förklarar sin situation: 

 

Jag har ju ingen kollega, hade jag haft det så hade jag nog gärna gjort det. Men jag 

har ingen att diskutera med. När jag jobbade 50 % och hade en vikarie på 50 % då 

kunde vi bolla lite grann för man har ju samma problem och samma… samma syn 

på hela den här bedömningsbiten och vi har gått igenom samma… haft samma prov 

med grupperna och man kan jämföra lite grann. Hur tänker hon och hur tänker jag. 

Men nu är jag ensam. (Anna) 

 

Anna berättar att hon är ensam musiklärare och jag frågar henne om hon har kontakt med 

musiklärare från andra kommuner, och hon svarar mig att hon inte har det. Hon berättar att 

förut fanns det rondelldagar 44. Då var det musiklärare som träffades från olika kommuner och 

diskuterade musikämnet, men i dag är det borttaget på grund av tidsbrist och besparingar.  

Det är inte bara Anna som har dålig kontakt med andra musiklärare på grund av 

ekonomiska skäl, utan det har även Sara, och hon har ansökt om att få åka på kurser och 

fortbildning inom likvärdighet, men har fått nej från arbetsgivaren.  

 

[…] Och är det ju det att vi får kurser också, musikkurser ibland annat i 

likvärdighetsfrågan och dom ligger ju i Stockholm eller i Göteborg, och dom 

kurserna må du tro att man aldrig får. Det är för dyrt. Och då tycker man att 

arbetsgivaren… hur ser arbetsgivaren på likvärdigheten. Alltså är inte det viktigt… 

borde man inte någon gång få en kurs ju ja vad det gäller betygssättning. (Sara)  

 

Erik har möjligheten att samarbeta med en kollega i samma kommundel som han jobbar i. De 

har tillsammans tolkat och bearbetat nationella styrdokument till lokala kriterier för att ha 

                                                 
44 Rondelldagar - är en slags utbytesdag där lärare träffas ämnesvis och diskuterar och delar med sig ämnets 
innehåll m.m. 
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likvärdig undervisning. Även lokalt försöker Erik medvetandegöra likvärdighet i bedömning 

för sig själv.       

 

[…] Jag är ganska medveten om bristerna i likvärdighet för bedömning. Och det är 

ju det där att… alltså nu när jag har rullat runt på grupper så har ett par grupper i 

nian bara spelat två låtar. Och dom andra har hunnit runt fyra låtar. Och det är ju 

schemabrytande aktiviteter som olika temaveckor och eleverna har varit på prao och 

sådant och då blir det otakt och dom ska besöka gymnasiet. Så det är väldigt svårt att 

ha likvärdig bedömning på så sätt, vissa har inte ens spelat alla instrument och då 

måste man på något sätt… ja utgå ifrån det dom har gjort. (Erik) 

 

Kalle jobbar med likvärdighet på samma sätt som Erik och han har diskuterat med två andra 

musiklärare om hur bedömningskriterierna ska tolkas och konkretiseras. De betygskriterier 

som han grundar sin bedömning på ska enligt hans kollega vara framtagna av de flesta 

musiklärare i kommunen. Kalle försöker även att ha en god kontakt med kollegorna i 

kommunen för inte avvika för mycket från dem i bedömningsfrågor.  

Lars arbetar med att ha tydliga mål för att nå en likvärdig bedömning. Han har samma 

möjlighet som Kalle och Erik, och kan diskutera likvärdighet och bedömning med kollegor 

inom musikämnet. Lars skiljer sig lite dock eftersom han nämner att han för en dialog med 

eleverna och dokumenterar sin bedömning med hjälp av anteckningar: 

 

[…] Och att eleverna kan komma till mig och prata om det är något som det tycker 

att det har blivit fel. Eller någonting. Så ska jag kunna för en dialog… men samtidigt 

jag försöker att dokumentera väldigt ofta om eleverna för att kunna vissa på vad jag 

har satt för något betyg och varför jag har satt det. (Lars) 

 

 Tomas tycker att det är svårt att veta hur andra musiklärare bedömer i andra skolor, vare 

sig det är i Stockholm eller på den orten han jobbar på. Detta beror på att styrdokumenten är 

så generella, anser Tomas. Hans arbetssätt för att nå likvärdighet i sin bedömning är följande:   

  

[…] När jag satte upp mina betygskriterier eller konkretiseringar som det då heter. 

Då var jag inne och kollade på internet och var hem på olika skolors hemsidor för att 

se deras bedömning i musik och vad de hade för några kriterier. (Tomas) 

 

Tomas jämförde de kriterier som han hittade på olika 7-9 skolors hemsidor. Han valde ut det 

material som han ansåg var viktigt. Därefter sammanfattade han de kriterier som han ansåg 
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var likvärdiga och överensstämmande mellan de skolor han hade jämfört med, och sedan la 

han till egna tankar och idéer från styrdokumenten för att få ett eget bedömningsmaterial.   
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4. Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera och tolka det resultat som jag anser vara det mest 

relevanta för uppsatsen. Detta kommer att ske genom att jag sammanställer det viktigaste som 

de intervjuade musiklärarna har sagt. Jag kommer att ordna sammanställningarna efter mina 

frågeställningar. Jag kommer att diskutera mitt resultat gentemot undersökningsfrågorna och 

mot tidigare forskning samt styrdokument, som kursplan i musik 2000 och Lpo 94, för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Jag kommer även att diskutera 

resultatet i relation till min framtida yrkesroll.   

 

4.1 Sammanfattning av resultat 

Hur tolkar några musiklärare som undervisar i år nio kriterier för musicerande i 

styrdokumenten? 

Anna – Hon anser att styrdokumenten är breda, men hon har en öppen inställning till dem och 

använder dem som riktlinjer för sin egen tolkning. Hon anser att kunskap är när eleven kan ta 

ett ackord och färdighet är när eleven ska sätta in ackordet i ett sammanhang, som att spela en 

låt.   

 

Erik – Han tolkar kriterierna till lokala mål och han anser att kriterierna är otydligt 

formulerade för bedömning av musicerande. Han har inte kunskap och färdighet inte riktigt 

klara för sig. Han redogör färdighet som praktiskt kunnande.  

 

Kalle – Han tolkar kriterierna till en lokal nivå, eftersom han anser att det är svårt att omsätta 

bedömningskriterierna direkt i praktiken. Han tycker att kriterierna är otydligt utformade för 

att bedöma musicerande. Han kan inte redogöra begreppen färdighet och kunskap, men säger 

att kunskap står högre för honom, än färdighet. 

 

Lars – Han anser att kriterierna är otydliga eftersom musicerande inte berörs så mycket i 

styrdokumenten. Alla kan ha en kunskap om t ex hur man tar ett ackord men för att ha 

färdigheten måste eleven kunna sätta in det i ett sammanhang. 
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Sara – Är ganska nöjd med kriterierna eftersom de ger läraren frihet att kunna tolka dem efter 

sin egen bakgrund. Hon tycker att kriterierna är breda. Hon kan inte redogöra begreppen 

kunskap och färdighet, men tycker att färdighet är något som man tränar på när man spelar.  

 

Tomas – Han tycker att styrdokumenten lämnar frihet för egen tolkning, men kriterierna är 

ganska grova och ytliga. Bedömningen sker olika beroende vem det är som tolkar 

betygsdokumenten. Kunskap är när man kan något teoretiskt och färdighet är när man lyckas 

spela på instrumentet.  

 

De flesta av musiklärarna anser att kriterierna är otydliga och generella. Sara och Anna säger 

inte att kriterierna är otydliga, utan de pratar mer om bredden och spännvidden i kriterierna 

som lämnar öppet för egen tolkning. Mats är också inne på kriteriernas bredd. En 

återkommande åsikt är att de intervjuade musiklärarna tolkar och konkretiserar 

bedömningskriterierna efter lokala betingelser, vilket förvisso är en självklarhet inom 

läraryrket. När lärarna konkretiserar påverkas de av sina personliga bakgrunder och intressen 

och väljer därefter vad som ska vara det centrala i ensemblespelet. 

 Begreppen färdighet och kunskap var svåra att definiera för en del musiklärare, men 

Anna, Lars och Tomas anser att kunskap är teoretiskt kunnande, och färdighet är när det 

teoretiska omsätts till en praktisk handling som t ex spela en låt. Erik definierar färdighet på 

samma sätt som Anna, Lars och Tomas men han kan inte redogöra kunskapsbegreppet för sig 

själv. Kalle och Sara har svår att särskilja färdighets- och kunskapsbegreppet. De har en 

uppfattning att kunskapsbegreppet visar mångfalden i kunskapens uttryck. Det vill säga att 

färdigheten är en del av begreppet kunskap.  

Vad är det som bedöms hos eleverna i år nio när de musicerar? 

Anna – Hon använder sig av spelprov och eleverna övar individuellt men redovisar i grupp. 

Eleverna ska spela fem instrument på uppspelet. Anna tar hänsyn till inlärningsprocessen 

under arbetets gång. Hon uppmärksammar även kompstil och ackord samt att eleverna ska 

kunna lyssna och jobba i grupp. Det är något som Anna tycker är vikigt.  

 

Erik – Han använder inte spelprov. Han följer hela ensembleprocessen och sätter upp klara 

mål och betygkriterier för vad som krävs av eleverna på varje låt. Kriterierna berör 

kompstilar, rytmiseringar och sång. Han anser att det är viktigt att elever kan samarbeta i 

grupp. Erik vill att hans elever går runt på olika instrument. 
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Kalle – Han använder inte spelprov, utan iakttar processen och bedömer helhet och 

framförande av gruppen. Han tycker att det är viktigt att eleverna går runt på olika instrument 

och få en musikalisk bredd. Det är också viktigt att eleverna kan lyssna på varandra och kunna 

fungera i grupp. Kalle konkretiserar inte sina bedömningskriterier, utan han skaffar sig bara 

en grov uppfattning kring kriterierna   

 

Lars – Han använder sig av spelprov och han lägger också stor vikt vid processen fram till 

uppspelet. Han tycker att det är viktigt att eleverna ska kunna lyssna på varandra och kunna 

fungera i grupp. Lars arbetar efter de nationella styrdokumenten. Där han anser att eleverna 

måste bland annat ha olika färdigheter på olika instrument och att de kan ta ansvar under 

lektionen för att kunna uppnå högre betyg.  

  

Sara – Hon använder sig av spelprov och låter eleverna jobba i grupp eller enskilt. Hon 

bedömer elever efter hur många instrument de har valt att spela. Hon tittar efter elevens 

ackordsrepertoar, kompstil och om eleven kan spela stiltypsiskt efter genren. Hon anser att 

samarbete och ansvar är en viktig egenskap för högre betyg. 

 

Tomas – Han använder inte spelprov, utan han fokuserar på hur eleverna utvecklas 

individuellt. Han vill se personlig utveckling hos eleverna och tycker att det är viktigt att 

eleverna får en bred instrumentrepertoar, eftersom det inte räcker att bara vara en bra gitarrist 

och tro att man ska få MVG, utan man ska behärska flera olika instrument. Tomas anser 

dessutom att eleverna ska kunna lyssna på varandra när de spelar och kunna samarbeta med 

varandra.   

 

Hälften av musiklärarna använder spelprov för att bedöma musicerande, medan resten 

bedömer musicerandet genom att iaktta ensemblespelet under lektionstid. Det som alla 

musiklärare i undersökningen har gemensamt är att de anser att processen i klasrummet är 

viktig. Spelproven visar främst upp färdigheter vilket lärarna är medvetna om.  

Den gemensamma åsikten bland musiklärarna är att eleverna ska kunna fungera i grupp 

och kunna samarbeta och spela med andra elever. Ansvar är också en viktig sak som 

musiklärarna lägger stor fokus vid när det gäller högre betyg. Många lärarna säger att det är 

viktigt att eleverna kan lyssna, med det menas att eleven ska kunna lyssna på andra elever, 

läraren och på musiken. Bredden i musicerandet är också viktigt för att kunna få ett högre 

betyg, med bredden menas att eleven ska ha en bred instumentrepertoar. 
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Finns likvärdighet i betygsättningen vad gäller ensemblespel bland de 

musiklärare som är intervjuade? 

Anna – Hon har ingen kollega och har inte någon kontakt med musiklärare från andra skolor. 

Samarbetet med andra musiklärare togs bort på grund av tidsbrist och ekonomiska skäl.    

 

Erik – Han har ingen kollega men samarbetar med en musiklärare som jobbar i samma 

kommundel som honom. Erik försöker att medvetandegöra likvärdighet på lokalnivå.  

 

Kalle – Han har en kollega på skolan som han kan samarbeta med. Han har också kontakt 

med andra musiklärare i kommunen som han diskuterar bedömning med.  

 

Lars – Han har en kollega som han kan diskutera musikämnet med och han försöker föra en 

dialog med sina elever angående sin bedömning.  

 

Sara – Hon har ingen kollega, och försöker att åka på kurser som behandlar likvärdighet. 

Arbetsgivaren säger dock nej till kurserna på grund av ekonomiska skäl.   

 

Tomas – Tycker att det är svårt att veta hur andra musiklärare bedömer därför att 

styrdokumenten är så generella. Tomas har tagit hjälp av andra skolors lokala 

bedömningskriterier för att få ett eget likvärdigt kriterium.  

 

Medvetenheten kring likvärdig bedömning finns hos varje musiklärare, men de har olika 

förutsättningar beroende på i vilken kommun skolan ligger. Alla musiklärare utom Kalle är 

helt utan musiklärarkollegor på sin skola, om musiklärarna diskuterar sitt ämne med någon 

annan musiklärare sker det med någon från en närliggande skola i kommunen. Erik, Lars och 

Kalle har kollegor på närliggande skolor som de har kontakt med och samarbetar med i 

planing och utformning av ämnes kriterier. Tomas, Sara och Anna är helt ensamma men de 

tänker på likvärdigheten i bedömningen, och de strävar efter att ha en bra och rättvis 

bedömning som möjligt. Anna och Sara är ganska begränsade eftersom arbetsgivaren har gjort 

besparingar och följderna av det är att Anna och Sara inte har möjlighet att träffa andra 

musiklärare. En annan faktor som försvårar samarbete med andra musiklärare är avståndet 

mellan andra skolor, i vissa kommuner. Tomas har en egen strategi där han har jämfört andra 

skolors lokala styrdokument som han har hittat på internet. De kriterier och lokala kursplaner 

som Tomas har tagit tillvara på är dem som han ansåg vara viktiga för hans egen 
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undervisning, men han har också tagit hänsyn till att dessa kriterier uppfyller de nationella 

styrdokumenten i ämnet.      

 Här nedan har jag sammanställt resultat från de två andra frågeställningarna för att se 

hur lika musiklärarna är i bedömningen av musicerandet.  Musiklärarena gör en lokal tolkning 

av betygskriterierna, men vissa samarbetar med kollegor när det gör tolkningen. Anna, Sara 

och Tomas bearbetar styrdokumenten själva medan Erik, Lars och Kalle samarbetar med 

kollegor.  Anna, Sara och Lars använder sig av spelprov medan Erik, Tomas och Kalle inte 

gör det, utan de bedömer sina elever under i uppspelningar under lektioner och medan de övar 

på låtarna. Det som alla lärare i undersökningen har gemensamt är att de uppmärksammar 

arbets- och inlärningsprocessen och bedömer den. Detta är något som alla musiklärare anser 

viktigt när det gäller de högre betygen är att eleverna ska kunna lyssna på musiken och sina 

klasskamrater, samt att de ska kunna ta ansvar och samarbeta med andra elever när de 

musicerar tillsammans. Generellt kan man se att en bred musikalisk eller instrumentrepertoar 

är något som de intervjuade musiklärarna eftersträvar när det gäller att få högre betyg i 

musicerande. Musiklärarnas relation till färdighet och kunskap var lite varierande. Anna, Lars 

och Tomas har en delad uppfattning om att färdighet är när eleverna utför praktiskt 

musicerande och kunskap är när eleverna t ex kan något teoretisk om instrumentet. Erik, Sara 

och Kalle kunde inte reda ut båda begreppen, men Sara och Erik har samma syn på färdighet 

som Anna, Lars och Tomas. Kalle anser att kunskap är det centrala och färdighet är en liten 

del av begreppet kunskap.       

 

4.2 Diskussion av resultat 

Det som resultatet visar är att de musiklärare jag har intervjuat tolkar kriterierna för 

musicerande i styrdokumenten efter personliga uppfattningar om vad som är relevant för 

musicerandet i deras klassrum. Lärarna i undersökningen tycker att det inte står så mycket om 

musicerande/ensemblespel i kriterierna och det lilla som står är ganska otydligt och generellt. 

Detta gör att det lämnas öppet för egna lokala tolkningar av kriterierna, men vissa lärare 

samarbetar med andra musiklärare i kommunen eller med en kollega på skolan. Vid 

tolkningen av lokala betygskriterier tas också hänsyn till lokala betingelser som ramfaktorer 

och elevgrupper. I bakgrundsavsnittet berörde jag vad det står i NU 2003 i musik. I den står 

det att vad som bestäms i den lokala kursplanen kan bero på lärarens personliga kunskaps- 
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och intresseprofil eller hur musiklärarens arbetssituation och arbetsvillkor ser ut.45 Detta 

stämmer väl överens med mitt resultat. Min uppfattning är att alla lärare måste tolka och 

omsätta de nationella kriterierna till lokala kriterier för musicerande, vilket gör att det blir en 

personlig prägel på de betygskriterier som läraren har arbetat fram. Genom detta arbete har 

jag fått material, idéer och nya synsätt på hur man kan tolka och konkretisera styrdokumenten 

för att kunna omsätta dem i praktiken och bedöma sina elever. Erik konkretiserar de nationella 

kriterierna till tydliga färdigskrivna betygskriterier som han har för varje låt som han spelar 

med eleverna. Detta tydliggör för eleverna vad som krävs av dem, vilket jag tycker är bra 

tillvägagångssätt för både lärare och elev. Jag tror att det inte blir lika stressat för eleverna 

som att ha spelprov där eleverna vet att de kommer att bli granskad under ”lupp”, utan det blir 

en mer ”naturlig” lektion där elever får jobba efter egna förutsättningar. Jag ska återkomma 

till spelprov senare under diskussionen.  

 De egenskaper och kunskaper som musiklärarna uppmärksammar hos sina elever när de 

betygssätter dem är varierande, men av resultatet från intervjuerna kan man se en gemensam 

grundtanke som alla lärare har när det gäller att bedöma elever.  Det är att eleven ska kunna 

arbeta i grupp, samspela med andra och kunna ta ansvar i en grupp samt kunna visa 

ledarkunskaper. I kursplanen i musiks uppnåendemål står det: ”eleven skall kunna delta i 

gruppmusicerande med melodi-, rytm- och ackordspel samt kunna reflektera över och bedöma 

utförandet.”46 och i bedömningens inriktning står det: ”I musicerande bedöms både den 

enskilda prestationen och elevens förmåga till samspel och interaktion med andra i 

musicerandet.” 47 Det lärarna hade gemensamt står nästan ordagrant i kursplanen, vilket 

antyder möjligheter till en viss likvärdighet inom bedömningen. Sara och Erik visade hur de 

har konkretiserat sina betygskriterier. Sara använder sig av spelprov och när eleverna spelar 

upp så tittar hon efter kompstil, stiltypiska drag i genre och vilken instrumental bredd eleverna 

har. Erik använder inte spelprov, utan han uppmärksammar kompstilar, rytmiseringar och 

sång i varje ensemblelåt som eleverna spelar. Dessa är ungefär samma kunskaper som Sara 

uppmärksammar och de stämmer bra överens med betygskriterierna. För betyget Väl godkänt: 

”Eleven deltar i sång och spel på melodi-, rytm- och ackordinstrument i olika former av 

gruppmusicerande.” 48 För betyget Mycket väl godkänt: ”eleven ska utföra sång eller spel på 

                                                 
45 Skolverket (2005). NU-2003. http://www.skolverket.se/publikationer?id=1385. s. 113 -114 
46Skolverket (2000). Kursplanen i Musik. 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=23&skolform=11&id=3877&extraId=
2087 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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något instrument på en nivå som fungerar både i grupp och som soloinslag.”49  Erik och Sara 

har enligt mitt tyckande väldigt tydliga och konkreta tillvägagångssätt och har en mycket bra 

grund i styrdokumenten för bedömning. Jag kommer att ta till mig delar dessa två lärares 

metoder i bedömning av musicerande eftersom de är tydliga och enkla att förhålla till 

styrdokumenten.   

Tomas uppmärksammar mer den individuella utvecklingen. Till en viss mån anser jag att det 

är bra, men jag anser att det är svårt att hitta stöd för bedömningen av individuell utveckling i 

musicerande i styrdokumenten för musikämnet.  

Procedurerna för bedömning är det som varierar mest, men det tycker inte jag är det 

väsentliga för en likvärdig bedömning. Anna, Lars och Sara använder sig av spelprov medan 

resten av lärarna bedömer eleverna under ensemblelektionerna. Spelprov är bra om man vill 

titta på elevernas färdigheter. När det gäller bedömningen av färdigheter använder sig läraren 

av lokala bedömningskriterier där hon/han har olika färdighetskrav för varje betygsnivå. Detta 

kan se ut på följande sätt för instrumentet el-bas: För nivån Godkänt krävs det av eleven att 

han/hon spelar tre toner rätt i följd på lösa strängar. För nivån Väl godkänt ska eleven spela 

felfritt genom hela låten på enklast möjliga sätt, dvs kompa enkelt på grundtonerna. För 

Mycket väl godkänt krävs det att eleven ska kunna spela en enklare basgång, som kan vara 

grundton och kvint, felfritt. Eleven ska också kunna anspassa sitt spel efter sina 

klasskamrater, som t ex tempo. Jag tror att detta kan bli en ganska pressad situation för både 

läraren och eleverna, eftersom läraren ska under spelprovet skaffa sig en uppfattning under ett 

tillfälle hur eleverna presterar på olika instrument. Läraren har givetvis följt med i processen 

och har sett hur eleverna arbetar där, men jag anser dock att Eriks metod är bättre, där läraren 

har tydliga kriterier för varje låt och är med och bedömer hela tiden under 

ensemblelektionernas gång. Erik uppmärksammar i viss mån samma saker som lärarna gör 

vid spelprov men Erik har tydliga och konkreta kriterier för varje låt. Jag tror att han kan 

lättare följa utvecklingen hos sina elever, när han hela tiden har betygsunderlag för de 

låtar/musikarrangemang som eleverna arbetar med.    

 När det gäller att bedöma elever i musicerande, vare sig det är spelprov eller en vanlig 

ensemblelektion, kan elever som går i den kommunala musikskolan vara mycket duktiga på 

sitt instrument. De kan dock ha svårt att kunna spela med andra eftersom de aldrig har gjort 

det tidigare. Hur ska man förhålla sig till dessa elever vid betygsättning, eftersom det står i 

kursplanen i musik för betyget Väl godkänt att eleven skall kunna ”utföra sång eller spel på 
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något instrument på en nivå som fungerar både i grupp och som soloinslag”. 50 Jag tror inte att 

musiklärarna sätter ett slutbetyg baserat på bara hur eleven fungarar i ensemblespel, men jag 

vill bara tydliggöra vilka dilemman som finns kring bedömning av musicerande. I bedömning 

av musicerande premieras inte bara det praktiska, utan musiklärarna har en gemensam grund 

och där tittar de på hur eleven fungerar i grupp, och om hon/han kan ta ansvar i gruppen. I 

kursplanen 2000 i musik står det följande i bedömningens inriktning, att varje elev i slutet av 

det nionde skolåret ska kunna bedömas i den enskilda prestationen och elevens förmåga till 

samspel och interaktion med andra i musicerandet. 51 Detta tycker jag visar på att lärarna som 

jag har intervjuat har en likvärdig syn vilka egenskaper hos eleven som de ska 

uppmärksamma när de gör sin bedömning. När det gäller att bedöma praktiskt musicerande i 

grupp eller enskilt så är det en bred instrumentrepertoar och inlärningsprocessen som är det 

centrala för alla sex musiklärare som har deltagit i undersökningen. Dessa två grundaspekter 

finns inte med ordagrant i styrdokumenten, utan verkar vara en gemensam syn hos de 

intervjuade lärarna på vad som ska tas i beaktande för bedömning av eleverna. Jag tycker att 

dessa två aspekter är viktiga att uppmärksamma när det gäller bedömning eftersom en bred 

instrumentrepertoar kan ge eleverna en mer musikalisk bred och kan ge dem chansen att 

kunna hitta ”sitt” instrument och förhoppningsvis väcka ett intresse utan för skolan.  

Det som Erik, Sara och Anna har gemensamt i sin bedömning är att de uppmärksamar 

spelstil/kompstil, ackord, rytmisering, sång och hur eleverna kan tolka genre i sitt 

musicerande. Dessa olika färdigheter hittar man i kunskapsmålen i kursplanen i musik från 

2000, och där står det att ”eleven skall kunna delta i gruppmusicerande med melodi-, rytm- 

och ackordspel samt kunna reflektera över och bedöma utförandet.”52 Jag anser att man kan se 

likheter inom bedömning mellan Erik, Sara och Anna som förankrar sin bedömning tydligt i 

de nationella styrdokumenten. Detta leder till en likvärdig bedömningsgrund mellan dessa tre 

lärare. Av de andra tre lärarna har Kalle, och Lars otydliga metoder för att bedöma sina 

elever. De arbetar direkt från de nationella styrdokumenten utan att ha gjort någon större 

konkretisering. Jag tycker att det är svårt att få någon större klarhet hur Kalle och Lars 

formulerar sig kring sin bedömning av musicerande. Det kan bero på att de inte har varit 

verksamma så länge i yrket och inte har hunnit göra kriterierna helt klara för sig. Tomas 

tänker i lite andra banor när det gäller bedömning. Han prioriterar många instrument under 

sina ensemblelektioner, vilket de andra lärarna också gör, för att eleverna ska få en musikalisk 
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bredd. Tomas menar på är att det inte räcker att vara mycket duktig på gitarr och inte kunna 

spela något annat instrument för att få ett högre betyg. När jag jämför dessa lärare anser jag 

att Erik, Sara och Anna har ett tydligt förfaringssätt för att bedöma elever och det gäller för 

både dem själva och elevernas skull. Jobbar man som t ex Kalle så är det otydligt för både 

honom och hans elever hur han bedömer, anser jag. Eftersom han inte har konkretiserat 

betygen kan han få problem om någon elev frågar varför den just fick det betyget samt att det 

påverkar likvärdigheten negativt. Det blir även svårt för eleven att förstå vad som krävs för ett 

vist betyg.  

 

Fakta Förståelse Förtrogenhet Färdighet 

Under intervjun förfrågades lärarna hur de ställde sig till kunskap kontra färdighet. Detta är 

äldre kunskapsbegrepp, men frågan användes för att skapa en dialog kring kunskapsbegreppet 

och dess innebörd samt för att få en bredare uppfattning om de intervjuade lärarnas 

likvärdighet i bedömning av musicerande. Anna, Lars och Tomas ser på färdighet och 

kunskap på samma sätt. De anser att färdighet inom musicerande är en praktisk handling som 

att spela på en gitarr. Kunskap anser de som teoretiskt kunnande, t ex att eleven vet hur man 

tar ett ackord. Erik har samma syn på färdighet som de tidigare nämnda men han kunde inte 

bena ut kunskap för sig själv han tycker att det är samma sak och det är en bra åsikt, eftersom 

färdighet är en del av kunskapsbegreppet.  Läroplanskommitténs avsikt med de fyra 

kunskapsbegreppen var att visa mångfalden i kunskapens uttryck och hur de samspelar med 

varandra. De utgör delar i en helhet. 53 Sara har samma uppfattning som Anna, Lars, Tomas 

och Erik när det gäller färdighet men kan inte säga något om kunskap. Kalle kan inte särskilja 

dem alls han kan knappt konkretisera begreppen, men han tycker att kunskap står högre än 

färdighet. Jag anser att alla av de intervjuade lärarna förutom Kalle har samma syn på vad 

färdighet är inom musicerande. Det är när man spelar på något instrument och det stämmer 

överens med vad som står i kunskapsmatrisen. Färdighet: ”Sång och tal, spel på 

instrument…” 54 detta tycker jag ger ett bra tecken på likvärdighet i bedömning mellan de 

lärare som har samma syn på vad färdighet är i musicerandet och det vill säga att det är alla 

utom Kalle. En aspekt att ta hänsyn till är kvalitén på bedömningen, som innebär att har 

lärarna samma bedömningsnivå när det gäller t ex av spel på ett instrument. Jag kan inte påstå 

att någon lärare har exakt likadan kvalitetssyn i bedömningen, eftersom de flesta av lärarna 
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har bearbetat betygskriterierna till en personlig tolkning eller lokal tolkning. Alla lärare i 

intervjun tycker att det är viktigt att eleven kan lyssna och samarbeta i musicerandet, när 

eleven kan tillämpa lyssande och samarbete visar en en viss förtrogenhet till ämnet. Jag tror 

att kunna samarbeta i grupp kan också tolkas som att eleven har en samspelsförmåga, och kan 

musicera ihop med andra elever, men att ha samarbetsförmåga kan även ha en social 

infallsvinkel där lärarna tycker att eleven kan samarbeta med andra elever och lärare.   I 

kunskapsmatrisen beskrivs förtrogenheten i musicerandet att eleven bland annat ska ha en 

musikalisk känsla, vilket också Sara anser är viktigt, samspelsförmåga och gemenskap m.m. 

55  En del av lärarna har även en gemensam syn vad gäller bredd, genre och olika kompstilar. 

Dessa termer passar in under faktadelen i musicerandet. Denna del anser jag är en viktig del i 

ensemblespelet där lärarna förbereder eleven inför musicerandet och lär ut speltekniker samt 

ger eleven möjlighet att ta del av den instrumentrepertoar som finns på skolan, vilket alla 

lärare anser vara viktig för att nå ett högre betyg. Dithän räknas också speltekniker och 

genrekänsla m.m. Förståelseaspekten är lite av det som Sara var inne på när hon berättade om 

att eleverna ska kunna spela stilistiskt för att kunna få ett högt betyg i musicerande, men 

annars så var de andra musiklärarna inte inne i denna aspekt.  

 

Likheter och olikheter i undervisningen 

Det finns en både likheter och olikheter mellan varje musiklärare som jag har intervjuat. En 

självklar del är att alla lärare i intervjun tolkar styrdokumenten lokalt och sätter en personlig 

prägel på tolkningen. Det som musiklärarna har gemensamt är att eleverna ska ha en bred 

instrumentrepertoar, eleverna ska kunna samarbeta, eleverna ska kunna lyssna på varandra 

och läraren samt på musiken. Lärarnas metoder för att bedöma skiljer sig åt på många plan allt 

från planeringsfas till examinationsfas. Detta anser jag inte är så viktigt för likvärdigheten. 

Det inte hur lärarna bedömer utan är vad de bedömer som är viktigt tycker jag, och det skiljer 

också sig mellan de olika intervjuade musiklärarna. Det är tre stycken lärare som jag tycker 

har en likvärdig bedömning mellan varandra. Det är Anna, Sara och Erik, de andra 

musiklärarna skiljer sig på olika sätt. Tomas anser jag ligger nära Anna, Sara och Erik i det 

mesta av bedömning och synen på vad som ska prioriteras, fast Tomas är inne på att bedöma 

en mer personlig utveckling; hur eleven har utvecklats från sjuan till nian i stället för att följa 

de nationella styrdokumenten, men han säger samtidigt att han har jämfört olika skolors 

styrdokument för att få så likvärdig bedömning som möjligt. Detta tycker jag blir 
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motsägelsefullt, av den orsaken att en personlig bedömning står utanför betygskriterierna i 

kursplanen. Kalle har ingen större struktur på sin bedömning utan han bedömer mer 

gruppframförandet som helhet och han har inte konkretiserat styrdokumenten för bedömning. 

Lars har samma strategi som Kalle när det gäller bedömning men det säger egentligen inte så 

mycket om hur de ligger till likvärdighetsmässigt i bedömningen. Det intressanta är att 

musiklärarna säger sig vara medvetna om likvärdighet i bedömning, men hälften av 

musiklärarna i min undersökning är inte likvärdiga med de andra lärarna. När lärarna menar 

likvärdighet kan de också åsyfta likvärdigheten på en lokal nivå. De som är likvärdiga med 

varandra är Anna och Sara som inte samarbetar med någon och har dåliga förutsättningar. De 

har likadan syn på bedömning och betygssätting och de har likadan bedömning som Erik som 

samarbetar med en kollega från samma kommundel och de tre tillsammans har tydliga 

tolkningar av styrdokumenten och man hittar distinkta likheter mellan dem sinsemellan och 

styrdokumenten. Jag kan bara säga att Anna, Sara och Tomas har en likadan likvärdig 

bedömning. Eftersom jag inte har gjort en nationell undersökning utan bara intervjuat sex 

stycken musiklärare, så jag kan bara jämföra dem inbördes. Den uppfattning som jag har fått 

är att å ena sidan är likvärdigheten inom bedömning komplex och kan stämma överens inom 

visa delar i musiklärarnas förfarande i bedömning, men kan å andra sidan skilja sig i andra 

delar av bedömningen. Därav kan jag inte säga att det finns en likvärdighet inom bedömning 

av musicerande, men det finns klara likheter inom vissa områden av den.   
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  Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 
1. Vad anser du om kriterierna i kursplanen för att kunna bedöma musicerade? 
 
2. Hur tolkar du styrdokumenten för att kunna bedöma dina elever i musicerande? 
 
3. Hur motiverar du dina val av betygskriterier utifrån kursplanen när det gäller 
bedömning av musicerande? 
 
4. Kan du berätta för mig vad du sätter betyg på i musicerandet?  
 
5. Vad anser du personligen är viktigast för eleverna att kunna inom ensemble spel? 
 
6. Tar du hänsyn bedömningsmässigt till elevernas förkunskaper? 
 
7. Har din syn på bedömning förändrats efter erfarenheter från arbetet? 
 
8. Hur bedömer du ensemblespel? 
 
9. Hur ser du på förhållandet färdigheter och kunskaper? 
 
 


