
Pelle Hjelmér 
Vt 2014 
Examensarbete, 15 hp 
VAL 3 30 hp 

 

Musikbetyg i årskurs 6 
– musiklärares strategier kring bedömning och betygsättning 

 
Pelle Hjelmér



 

 

Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att utveckla kunskap om lärares uppfattningar kring 
arbetet med bedömningar i musikämnet i årskurs 6. Som metod användes en 
kvalitativ ansats med intervjuer, observation av en musiklektion samt 
betygsstatistik och studium av kommentarer till utvecklingssamtal. 
Undersökningen visade olika strategier som musiklärarna använde för sin 
betygsättning. Hur de dokumenterat elevers lärande och kommunicerat det med 
elever och föräldrar. Den visar också hur de konstruerat ämnets legitimitet som 
balans och lustfylld aktivitet. Ämnets huvudsakliga och viktigaste innehåll 
konstruerades som ensemblespel och gemensam sång. Vidare visade resultatet på 
semantiska problem med betygskravens formuleringar och att denna otydlighet 
riskerar att det målrelaterade betygssystemet i praktiken blir ett relativt. Studien 
visade också hur arbetssätten ändrats från kollektiva till individuella läroprocesser 
som ett resultat av en allt mer individuellt inriktad läroplan. Resultatet pekar på att 
lärarna i denna studie, till skillnad från lärare i tidigare undersökningar, känner sig 
pressade att mer noggrant följa läroplanen och betygskravens formuleringar. 
Betygens allra viktigaste funktion för elevernas utveckling är, enligt studiens 
informanter, betygens disciplinerande funktion.  
 
Nyckelord: Betyg, Formativ bedömning, Summativ bedömning, Återkoppling.  
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Inledning 
 
I Sverige infördes en ny läroplan för grundskolan 2011, (Lgr 11). I och med det 
infördes också ett nytt betygssystem med betyg i alla ämnen från årskurs 6. Första 
gången detta genomfördes i praktiken var höstterminen 2012. Motivet för 
införandet av betyg i årskurs 6 var att: 
 

Betyg i årskurs 6 ska tillsammans med utvecklingssamtal och individuella 
utvecklingsplaner ge ökade möjligheter för en förbättrad information om, 
och en mer systematisk uppföljning av, elevernas kunskapsutveckling 
(SFS, 21800). 

 
I samhällsdebatten har de senaste årens skolfrågor hamnat högt upp på agendan. 
Tonläget har ofta varit högt, bland annat har man debatterat kunskapsnivå och 
betyg. Enligt Bengt Olsson (2010), har politiska utspel avlöst varandra, där förslag 
om införande av betyg i lägre åldrar också förekommit på sistone. Betyg i årskurs 
6 är fortfarande en ny företeelse. Mycket lite forskning finns ännu på hur betyg 
sätts och upplevs av lärare och elever. Därför är det viktigt att undersöka dessa 
frågor. Det tar lång tid, 10-15 år, att implementera och etablera nya så pass 
omfattande rutiner som ett nytt betygsystem, enligt Geir Johansen, (2003). Många 
som undervisar i musik på mellanstadiet är inte utbildade musiklärare och de 
flesta som undervisar på mellanstadiet är generellt sett ovana vid betygsättning. 
Betygsättningsfrågor har på senare tid rönt ett allt större intresse och därmed 
givits större utrymme i lärarutbildning och fortbildningsinnehåll, därför finns det 
behov av forskning inom detta fält.  
 
I mitt arbete som musiklärare, där betygsättning i årskurs 6 ingår, upplever jag 
åtskilliga problem. Dels ökande krav på dokumentation för att säkerställa 
elevernas kunskapsnivå och kunna motivera elevernas betyg, dels att 
undervisningen måste planeras så att elevernas kunskaper enkelt kan bedömas och 
att de kan bedömas individuellt. Jag upplever att kunskapskraven i Lgr 11 (se 
bilaga 3) är mycket omfattande och svåra att kontrollera. Ett skäl är tidsbrist, allt 
för korta lektioner, alltför få lektioner, stora grupper eller brist på utrustning. Jag 
upplever inte att betygsättningen på något tydligt sätt förbättrar kvaliteten i 
undervisningen eller i hur elever lär sig. Tvärtom lever jag med känslan att 
bedömningen stressar många elever och att mina olika roller som lärare, 
handledare och bedömare förvirrar eleverna. Jag undervisar i musik på en skola i 
ett område där mycket få barn deltar i frivilliga musikaktiviteter på sin fritid. 
Ungdomsgårdens rockstudio eller kommunala musikskolans aktiviteter är inte 
särskilt frekvent besökta. Även skolkören väcker relativt svagt intresse. Många av 
eleverna finns i socioekonomiskt svaga familjer, ofta med invandrarbakgrund. 
Dessa grundförutsättningar för med sig att relativt många av mina elever är ovana 
och osäkra inför kontakten med musikinstrument och i att spela i ensemble. Jag 
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uppfattar att min huvudsakliga uppgift är att skapa så pass mycket lugn, trygghet 
och säkerhet i grupperna att alla skall våga ge sig i kast med att upptäcka det 
roliga i att kunna spela ett instrument tillsammans med andra. Det arbetet är inte 
svårt. Jag upplever att jag genom åren utvecklat en metodik som fungerar bland 
dessa ungdomar och att jag ofta lyckas tända ett intresse, även hos dem som aldrig 
trott sig om att själva kunna spela ett instrument.  
 
Kluvenheten uppstår då jag, samtidigt som jag uppmuntrar till upptäckter av nya 
färdigheter, också  förväntas  ”byta  glasögon”  och bedöma och betygsätta eleverna. 
Betygssättning kan alltså för mig ibland verka kontraproduktivt. Som lärare vill 
man kanske helst dölja för eleverna när man bedömer deras färdigheter för att inte 
orsaka onödig oro. Detta strider mot den öppenhet och ärlighet en elev kan 
förvänta sig av en lärare. Att som elev veta när en bedömning sker kan ju också 
verka motiverande för att man skall kunna anstränga sig mer. Det motsägelsefulla 
med att både uppmuntra och  bedöma,  att  både  ha  rollen  som  ”coach”  och  
”domare” har upplevts som ett dilemma för lärare i högstadiet (Skolverket, 
2011b). Nu ska dessutom problemet hanteras längre ner i åldrarna, bland allt 
yngre barn, med ännu mindre erfarenhet av musikundervisning. Det nya 
betygssystemet med fasta kunskapskrav inbjuder till att bedömningen får slagsida 
åt summativ och inte formativ bedömning. Det finns många forskningsresultat 
som visar att muntliga, framåtsyftande omdömen som beskriver vad elever kan, är 
det mest verkningsfulla instrumentet för elever att utvecklas mot högre resultat, 
enligt Dylan Wiliam (2007). Jag är intresserad av hur musiklärare använder både 
summativ och formativ bedömning i sitt arbete. Förutom dessa specifika frågor, är 
diskussioner om betygsättning i musik årskurs 6 i allmänhet intressanta att 
undersöka, då detta är ett nygammalt fenomen som väcker många frågor.  
 

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet är att utveckla kunskap om lärares uppfattningar kring arbetet med 
bedömningar i musikämnet i årskurs 6. Följande frågeställningar är i fokus: 
 

x Hur uttrycker musiklärare att de gör bedömningar? 
x Vilka synsätt och strategier styr musiklärares bedömning och 

dokumentation av de olika momenten och målen i läroplanen? 
x Hur stöder betygsättningen, enligt lärarna, elevernas utveckling i 

musikämnet? 
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Bakgrund 
 
Under denna rubrik beskrivs de politiska tankarna bakom framväxten av Lgr 11 
och det nya betygssystemet i ett större perspektiv. Därefter redogörs för 
betygsättning ur ett allmänt perspektiv, mycket beroende på att det inte finns så 
mycket skrivet om betygssättning just i musik enligt det nya betygssystemet. 
Begreppen summativ och formativ bedömning förklaras och avslutningsvis 
redogörs för de individuella utvecklingsplanerna (IUP) och forskning om hur 
lärare i estetiska ämnen legitimerar, konstruerar och samtalar om ämnet.  

Skola i förändring 
Enligt Helena Korp (2011) har perspektiven på kunskapsbedömning varierat 
beroende på ideologiska strömningar i samhället. Därför kan det vara viktigt att 
sätta in vårt nya betygssystem i en större politisk kontext och ett vidare historiskt 
sammanhang.  
 
Under 1980 – talet drevs hela västvärlden i konservativ riktning, influerad av 
Ronald Reagan (republikansk president i USA 1980 - 1988) och Margret Thatcher 
(Brittisk konservativ premiärminister 1979 - 1990). Ett samhällsklimat 
utvecklades där marknadsorienterade och nyliberala idéer om  ”individuell 
valfrihet”  fick  stort  genomslag  på  många  nivåer  i  samhället enligt Monika 
Lindgren (2006). Under 1990 – talet genomfördes till exempel enligt Ulf P. 
Lundgren (2014), de genom tiderna mest omfattande och snabbast genomförda 
förändringarna i för, - och grundskolans verksamhet i Sverige. Den enskilt 
viktigaste förändringen var att den politiska styrningen för skolan ändrades. På 
nationell nivå styr riksdag och regering genom skollagar och förordningar. Men 
ansvaret för verksamheten, tillsyn, uppföljning och utvärdering lades på 
kommunerna. Svenska skolan kommunaliserades 1991. I och med 
friskolereformen som också genomfördes på 90-talet gavs kommunala bidrag 
även till friskolor. Elever kunde nu söka till kommunala, - eller friskolor som 
konkurrerade med varandra. Sverige införde, enligt Hanna Eklöf (2011), den mest 
decentraliserade skolan i världen. 
 
I Sverige infördes 1994 ett mål- och kriterierelaterat betygssystem. Skolans 
organisation övergick samtidigt från att vara centraliserad och regelstyrd till att bli 
decentraliserad och mål- och resultatstyrd. Bengt Selghed (2011), menar att ett 
skäl var att det fanns ett allmänt vikande förtroende för det gamla normrelaterade 
betygssystemet som rangordnade elever sinsemellan, utan att visa vad eleverna 
faktiskt behärskade kunskapsmässigt. Enligt Eklöf, (2011) är det mål- och 
kunskapsrelaterade betygs- och bedömningssystemets informationsfunktion 
framträdande. Oberoende om eleven går på en friskola eller kommunal skola så 
skall utbildning och betygsättning vara likvärdig. Utbildning och resultat måste 
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också kunna utvärderas och jämföras för att ge bra information till föräldrar inför 
val av skola. I ett decentraliserat skolsystem krävs att man utvecklar skolan från 
regelstyrning till målstyrning med färre regler och tydligare mål, vilket 
genomförs. Även betygssystemet ändras följaktligen som en logisk konsekvens 
(Selghed, 2011) från relativt till kunskapsrelaterat, där elevens kunskaper ställs i 
relation till de kunskapsmål och betygskrav/kriterier som anges i läroplanen 
(Eklöf, 2011). Fokus i läroplanen flyttas från gemensamma demokratiska värden 
till individuella.  
 
Åtgärdsprogram, individuella utvecklingsplaner, utvecklingssamtal och 
föräldrainflytande är också viktiga delar i denna marknadsliberala, 
nyliberaliseringen av skolan menar Lisa Asp-Onsjö, (2011). Också på 
internationell nivå hamnade bedömningar i fokus genom att mätbara och 
jämförbara utbildningsresultat framhölls som en konkurrensfaktor i den globala 
ekonomin (Korp, 2011). Enligt Ulf Fredriksson (2011), började man genomföra 
ett växande antal internationella kunskapsundersökningar, till exempel från 
Institute of Economic Affairs (IEA) och Programme for International Student 
Assessment (PISA). Där betonas kunskapsbedömningens betydelse för att säkra 
och driva kvalitet, effektivitet och konkurrenskraft. Man rankar skolor, och 
systemet utgör en del av grunden för styrnings- och resursfördelningen (Korp, 
2011). Här är mätbarheten och jämförbarheten de värden som står i fokus. 
 

Ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem i LGR11 
En ny läroplan författas och antas 2011, Lgr 11, med tydligt framskrivna 
kunskapsmål i alla ämnen. I tillhörande betygssystem införs betygsättning från 
och med årskurs 6. På ett rent betygstekniskt plan infördes dessutom fler 
betygssteg, A till F. Motivet till detta var att öka precisionen i bedömningarna av 
elevernas prestationer samt att öka rättvisa och likvärdighet i betygsättningen 
(Selghed, 2011). Dessutom skrevs betygskraven fram som olika kvaliteter av 
kunskaper och färdigheter. I det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, från 
Lpo 94 och framåt, ställs elevers kunskaper gentemot Skolverkets uppgjorda 
kursplaner och kunskapsmål. En elev kan nå höga resultat oberoende av vad de 
andra eleverna presterar. Alla eller ingen kan, enligt Selghed, (2011) ha de högsta 
respektive lägsta betygen.  
 

Betyg som konstruktion – ingen spegelbild av kunskap 
Betygsättning är alltid en spegelbild av hur vi uppfattar människan och kunskap. 
Kunskap ses inte längre som en avbild av verkligheten, empirism, utan kan tolkas, 
formuleras, omformuleras och diskuteras beroende på det sammanhang där den 
används, konstruktivism. Det mål- och kriterierelaterade betygssystemet bedömer 
olika kvaliteter i kunskaperna snarare än kvantitativa faktakunskaper vilket ofta 
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var fallet i det tidigare normrelaterade systemet. De kvaliteter man vill få syn på 
är: 

...ett rikt och betydelsebärande språk. Andra kvaliteter som får en växande 
betydelse är t ex att uppfatta samband, att lösa problem, att analysera och 
reflektera, att tänka med hjälp av modeller, att tolka symboler, att se saker 
ur olika perspektiv, att formulera och argumentera för sin ståndpunkt, att 
värdera, att kunna uttrycka och gestalta idéer, känslor och stämningar 
(Skolverket, 1996, s.7). 

 
Detta innebär inte att faktakunskap i sig är oväsentligt. De fyra kunskapsformerna 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, samspelar och utgör varandras 
förutsättningar. Det ska inte tolkas som att  de  uppträder  åtskilda  eller  i  en  ”ren”  
form. De är integrerade i människan och framträder olika starkt beroende på 
person och situation. De fyra kunskapsformerna ska heller inte uppfattas som 
hierarkiska, det vill säga att den ena skulle vara mer betydelsefull än den andra. 
Förståelse kan till exempel inte ske utan fakta (Korp, 2011). Men den tidigare 
slagsidan mot faktakunskaper befanns irrationell i ett allt snabbare växande 
informationssamhälle  där  ”halveringstiden”  för  fakta  blev  allt kortare. Det blev 
istället viktigare att ha förmågan att kunna söka, värdera, granska, bearbeta och 
reflektera kring fakta (Selghed, 2011). 

Formativ och summativ bedömning 
En viktig skillnad i det nya betygssystemet är också tankarna kring summativ och 
formativ bedömning. Förenklat kan man säga att summativ bedömning görs då 
eleven har gjort färdig kursen som en sammanfattande information av vad eleven 
lärt sig (vanlig form i det normativa systemet). En formativ bedömning görs för 
att stödja elevens lärande (Korp, 2011). Vanligtvis har idag bedömningar som 
görs av elevernas lärande både ett formativt och ett summativt syfte.  
 
När läraren introducerar ett nytt arbetsområde kan han eller hon först inventera 
vad gruppen kan i förhållande till kursens syfte och kunskapskrav och sedan 
planera hur eleverna ska kunna utveckla och visa kunskaperna. När eleverna 
sedan genomför uppgifter i kursen får läraren ett underlag för att ge utvecklande 
återkoppling i formativt syfte, och samtidigt material för en summerande 
bedömning i slutet av kursen, då läraren ska sammanfatta elevernas kunskaper i 
ett skriftligt omdöme eller betyg i summativt syfte (Korp, 2011). I arbetet med att 
ge en bedömning hög validitet reflekterar man kring frågor som vad bedömningen 
mäter och hur man går till väga för att bedöma kunskap. Man kan som Lars 
Lindström och Viveka Lindberg, (2005) formulera skillnaden mellan summativ 
och formativ bedömning som en förskjutning från bedömning av kunskaper och 
färdigheter i riktning mot bedömning av förståelse och förmågor som kritiskt 
tänkande, kreativitet och problemlösning i realistiska situationer. Det vill säga en 
förskjutning av fokus från produkter i riktning mot processer. Förskjutning från 
att tonvikten ligger vid de rätta svaren i riktning mot att den ligger vid fruktbara 
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frågor och konsten att lära av erfarenheter. Eller som Robert Stake lite lustigt 
formulerar det: 
 

Formativ bedömning är när kocken smakar soppan och summativ 
bedömning är när gästen gör det (Stake, 1999, s. 669). 
 

Kritiken mot det målrelaterade betygssystemet är, å ena sidan, att målen upplevs 
som svårtolkade och därmed inte ger likvärdiga betyg. Eklöf hävdar att det rent 
språkligt är ett problem att precist kunna formulera flera olika godkända 
betygssteg. Att dessutom införa fler betygssteg anses ytterligare komplicera 
precisionen i betygsättningen. Man riskerar helt enkelt att tappa finessen med 
systemet. Ett målrelaterat betygssystem med otydliga kunskapskrav tenderar i 
praktiken att bli ett relativt (Eklöf, 2011). 
 
Å andra sidan kan man som Agneta Hult & Anders Olofsson (2011), hävda att 
alltför detaljerade beskrivningar av mål och kriterier i kunskapskrav och inför 
nationella prov riskerar att styra lärarna till att undervisa mot provet, ”teaching  to  
the  test”. Enligt dagens skolsystem, när vi följer en målrelaterad läroplan och 
eleverna bedöms mot kunskapskrav är normrelaterad bedömning inte längre 
relevant (Korp, 2011). 
 

Likvärdighet i betygsättning 
Det finns alltid en fara för likvärdigheten om lärare gör subjektiva bedömningar 
och sätter subjektiva betyg. Lärare är individer och bedömer utifrån sina egna 
kvalitetsuppfattningar. Om man som lärare gör samma bedömningar som de flesta 
andra inom yrkeskåren så har man en gemensam professionell tänkstil och kan 
sätta rättvisande och likvärdiga betyg. Om man däremot gör subjektiva 
bedömningar som inte är förankrade i lärarkår och kursplan så är likvärdigheten i 
fara (Skolverket, 2011a). 
 
Det finns en oro över att idén om existensen av rättvisa och likvärdiga betyg är en 
chimär, omöjlig att uppnå, oberoende av betygssystem. Alli Klapp- Lekholm, 
(2010) uttrycker att så länge betyg sätts subjektivt av olika individer - lärare, på 
olika individers prestationer - elever, så finns alltid ett antal parametrar som kan 
differera. Erfarenheterna från den senaste läroplanen, Lgr 11, är ännu så pass 
färska att de inte är så lätt att utvärdera. Men några problem kan spåras. Först har 
vi de semantiska. Hur uppfattar olika lärare  värdebegrepp  som  ”enkla”,  
”utvecklade”  och  ”välutvecklade”  för  att  citera  några  av  begreppen i betygskraven 
i musik för åk 6 (se bilaga 3). Tanken är att uttrycken skall spegla progressionen i 
betygsskalan. Det kräver både samarbete och samsyn av lärare, vilket är 
problematiskt. Som kuriosa kan jag berätta att vid en gemensam bedömning, som 
12 musiklärare i högstadiet i en kommun gjorde, av en av Skolverkets filmer som 
skulle utgöra bedömningsstöd till musiklärare, så fick samma sångprestation av en 
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filmad elev alla betygsgrader från E till A! Sedan har vi det ökade antalet 
betygssteg, som var tänkta att öka precisionen i bedömningarna men som 
sannolikt, snarare minskar exaktheten. Selghed, (2011) menar att om man 
samtidigt medger svårigheterna med att formulera betygskraven för alla fem 
godkända betygsstegen, så tenderar det att bli ett slag i luften att samtidigt påstå 
att precisionen i bedömningar och betygssättning skulle öka.  
 
I betygskraven finns endast krav för A, C, och E nivåerna utskrivna. Lärarna 
förutsätts kunna avgöra om en elev till övervägande delen uppfyller kraven för 
betyget C. Om så är fallet ska eleven tilldelas betyget D (Selghed, 2011). Detta 
ord  ”övervägande”  kan tolkas olika och innebära ett hot mot likvärdigheten i 
bedömningarna. Även Lärarförbundet uttrycker i ett remissvar till 
Utbildningsdepartementet farhågor om att otydligt formulerade kriterier skapar en 
risk  för  ”relativ”  betygssättning.  Att  elever  jämförs  med  varandra  i  stället  för  att  
deras faktiska kunskaper jämförs med uppsatta kriterier. Det finns också en risk 
för att man lokalt kommer överens om vilka kriterier som ska vara uppfyllda, 
något som då bidrar till lokal likvärdighet men riskerar att skapa nationell 
olikvärdighet (Lärarförbundet, 2008). 
 
Ett annat, mindre, reliabilitetsproblem är det faktum att betygskraven endast är 
utskrivna för vårterminen i årskurs 6. Lärarna måste alltså själva göra en 
bedömning av elevernas kunskaper för höstbetyget relativt avståndet till 
vårterminen i sexan. Även här finns alltså utrymme för individuella tolkningar och 
därmed orättvisa. För terminsbetyg gäller enligt skollagen att: 
 

19 § När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssättningen 
bygga på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till 
och med den aktuella terminen. Vid bedömningen ska elevens kunskaper 
1. i årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid 
betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6, och 
2. efter årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått 
vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9 (SFS, 
2010:2022. s2). 

 
Alla tidigare betygssystem, inklusive det nya, har haft som uttalat mål att fungera 
som motivationshöjande stimulans och sporra eleven att lära sig mer. Hela 
betygsskalan ska användas vid varje betygstillfälle. Det betyder att både lägsta 
och högsta betyg ska vara möjligt att få redan vid det första terminsbetyget 
(Skolverket, 2012a). Det kan medföra att lärare nödgas sätta högre betyg än de 
egentligen anser är rimliga, varför likvärdigheten kommer i fara. Med andra ord 
kan vi hamna i en situation där förtroendet för det nya betygssystemet undergrävs 
därför att det inte fullt ut förstås – av varken lärare, elever eller föräldrar.  
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Bedömningar används för att kartlägga kunskaper, värdera kunskaper, återkoppla 
för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisning och 
utveckla undervisningen och skolans verksamhet som ett hjälpmedel att nå högre 
måluppfyllelse (Skolverket, 2011b, s.7). Skolverket pekar ut några faktorer som 
kan vara viktiga att tänka på. Eleverna måste ges möjlighet att uppfylla alla delar 
av kunskapskraven. De måste förstå vad de ska lära sig och vad läraren lägger vikt 
vid i bedömningen. Formativ bedömning och återkoppling till eleverna om 
kvaliteten i arbetet kan hjälpa dem att förbättra kvaliteten i arbetet och komma 
vidare i kunskapsutvecklingen. Slutligen måste detta användas av läraren för 
betygsättning och för att planera för den fortsatta undervisningen. Materialet kan 
också användas processinriktat för att forma och utveckla verksamheten, till 
exempel för kollegiala diskussioner om vad som lärs ut och hur och vad som är 
kvalitet i elevarbeten. Föräldrar kan kopplas in i kvalitetsarbetet genom att 
involveras med utvecklingssamtal och i de individuella utvecklingsplanerna, 
(IUP) (Skolverket, 2011b). 

Läraren, både domare och coach 
Enligt Skolverket (2011b), kan det som lärare vara problematiskt att samtidigt 
känna sig både som domare och coach. Det är dock viktigt att läraren gjort klart 
för sig och meddelar eleverna i vilket syfte en bedömning görs. Formativ 
bedömning och återkoppling kan vara positiv och meningsfull för eleven om den 
är så utformad att den hjälper till att minska elevens osäkerhet. Då kan den enligt 
Korp (2011) leda till att eleven blir mindre frustrerad, mer motiverad och till att 
eleven utvecklar mer effektiva inlärningsstrategier. Den bedömningen kan också 
hjälpa eleven att sortera och hantera information, och på så sätt minska den 
kognitiva belastningen. Det kan vara särskilt viktigt för elever som visar upp 
svaga resultat.  
 
Det finns dock en risk att bedömning även kan ha negativa effekter på elevers 
fortsatta lärande. Detta kan ske om återkopplingen jämför elever med varandra, 
till exempel jämför elevens prestation gentemot andra elevers prestationer i 
klassen. Om den är riktad mot eleven som person, och inte den uppvisade 
kunskapen eller om den av eleven uppfattas som kontrollerande eller är onödigt 
negativ och påverkar elevens självförtroende negativt. Eller om eleven uppfattar 
den som alltför omfattande eller vag eller är svårbegriplig (Korp, 2011). Det är 
viktigt att eleven förstår hur kunskapsutveckling sker. Eleven ska, enligt Håkan 
Andersson (2011), kunna jämföra den nivå han eller hon befinner sig på med den 
som han eller hon önskar uppnå. 
 
Inger Ridderlind (2010), påpekar att en bedömning som eleven är delaktig i och 
som strävar mot att analysera kunskaper och att utveckla kunskaper eller 
kunskapsskvaliteter kan resultera i att elever upplever sig vilja, kunna och våga. 
Motsatsen uppstår om eleven uppfattar att bedömningen fokuserar på fel och 
brister och innebär negativ kritik. Denna balansgång förklarar kanske varför det 
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ofta varit tabubelagt att bedöma elevers estetiska arbete och uttryck i estetiska 
ämnen (Lindström, 2005).  
 

Individuella utvecklingsplaner (IUP) 
Bedömningsunderlag som används i IUP och på utvecklingssamtalet med 
föräldrar, barn och lärare är ofta utformade summativt, men kan ändå fungera som 
ett verksamt formativt hjälpmedel för att planera fortsatt kunskapsutveckling hos 
eleven. Innehållet i informationen till föräldrarna har ofta en summativ karaktär 
genom att den beskriver elevens kunskapsstatus i förhållande till kunskapskraven. 
Men  till  skillnad  från  betygen  har  de  ingen  ”rättsverkan”  för  eleverna,  de används 
inte för skarpa beslut om elevens framtid. Därför skrivs de heller inte på ett sådant 
sätt att elevernas kunskaper kan jämföras. Syftet är i stället att eleverna och 
föräldrarna ska få en bild av elevens kunskaper i förhållande till målen för att 
kunna planera för fortsatt utveckling. De har alltså samtidigt en summativ karaktär 
och ett formativt syfte (Korp, 2011). 
 
De kommentarer som ämneslärarna skriver syftar till att redovisa deras 
värderingar och bedömningar av elevernas kunskapsutveckling. De skall vara så 
utformade att de ger relevant information om elevens kunskapsinhämtande och 
utveckling i ämnet. Då kan de också verka motiverande för eleven. Att 
gemensamt upprätta en utvecklingsplan kan verka motiverande för en del elever, 
då det visar på ett intresse från handledarens och förälderns sida. De skriftliga 
individuella utvecklingsplanerna i årskurserna 6 till 9 har dock avskaffats hösten 
2013, men behålls i de tidigare årskurserna där inte betyg ges. Utvecklingssamtal 
ska dock hållas en gång per termin och den information som tidigare lämnades 
skriftligt skall nu lämnas muntligt (Prop, 2012/13:195). 

Musiklärares konstruktion av ämnet 
Hur musiklärare konstruerar sitt ämne och legitimerar det, är en faktor för hur 
man uppfattar sin roll, utvecklar, bedömer och betygsätter i verksamheten. I en 
doktorsavhandling från 2006 utkristalliserar Monica Lindgren framför allt fem 
sätt på vilket lärare och rektorer konstruerar ämnets legitimitet. Estetisk 
verksamhet som kompensation kretsar kring föreställningen att barn med problem 
har särskilt stort behov av den. Ämnet kompenserar tillkortakommanden i andra 
ämnen. Estetiska ämnen sägs då fylla en specialpedagogisk funktion med 
terapeutiska inslag. Estetisk verksamhet som balans bygger på uppfattningen att 
alla barn i skolan är i behov av omväxling under en skoldag. Estetiska ämnen ses 
som de roliga, fria och praktiska inslagen i en i övrigt torr och teoretisk 
skolvardag. Estetisk verksamhet som lustfylld aktivitet bygger i princip på samma 
idé som den föregående, nämligen att barn har behov av lek och glädje under en 
skoldag. Denna konstruktion ställs ofta i motsatsställning till disciplin och 
ordning. Estetisk verksamhet som fostran bygger på föreställningen att 
verksamhet i estetiska ämnen utvecklar eleverna på ett personligt plan, gör dem 
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till bättre människor och samhällsmedborgare och att det verkar utvecklande av 
deras självförtroende. Estetisk verksamhet som förstärkning bygger på idén att 
man i estetisk verksamhet, särskilt om den utförs i ämnesövergripande tematiska 
arbeten, förstärker eller fördjupar inlärningen i andra ämnen eller färdigheter som 
till exempel läsinlärning, matematik etc. (Lindgren, 2006).  
 
I en norsk doktorsavhandling av Geir Johansen (2003), beskrivs ett genomgående 
drag i lärarnas föreställningar om musikämnet. De använder först och främst sig 
själva och sin egen erfarenhet som referens, inte fackteori eller läroplanstexter. 
Lärarna, fångna i traditionens makt, följer alltså inte läroplanen för 
musikundervisningen i grundskolan. Istället bygger de undervisningen på egen 
kompetens och elevernas intressen och förutsättningar. I den svenska nationella 
utvärderingen i musik 2003 konstaterades att svenska musiklärare uppvisar 
liknande uppfattningar om musikämnet. Man fann i utvärderingen att 
musiklärarna  ofta  skapar  sitt  eget  ämne,  är  ”sin  egen  läroplan” (Skolverket, 2005 
s.9) och anpassar undervisningen till elevernas önskemål och behov. Det är 
vanligt att man visar en öppenhet för elevernas fritidsmusik och planerar 
musiklektionerna med den som utgångspunkt. Man såg också att aktiviteterna i 
klassrummet ofta är kollektiva och baserades på gemensam sång och 
ensemblespel (Skolverket, 2005). 

Hur musiklärare samtalar om ämnet  
I en avhandling av Olle Zandén, (2010) undersöks hur musiklärare på gymnasiet 
samtalar kring kvalitetsfrågor efter att ha tittat på filmer där elever samspelar. Där 
konstateras att det verkar råda brist på språkliga begrepp för att värdera kvalitet i 
samspel. I samtalen framträder sällan musikspecifika kriterier. Det verkar som att 
lärarna är ovana vid att prata om hur musiken låter. Studien diskuterar att denna 
brist, på sikt, kan äventyra musikämnets plats i läroplanen. 
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Metod 

Kvalitativ ansats 
Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om lärares uppfattningar kring 
arbetet med bedömningar i musikämnet i årskurs 6. Ambitionen är att ta reda på 
deras egna uppfattningar och på så vis försöka komma lite mer på djupet i 
frågeställningarna. Avsikten är inte att söka en allmängiltig, generell kunskap, 
utan strävan är snarast att försöka ge en så nyanserad och komplex bild som 
möjligt. Därför valdes intervjuer som metod som, enligt Steinar Kvale (1997), ger 
möjligheter till att ställa fördjupande följdfrågor och ge musiklärarna möjlighet att 
själva uttrycka sig och diskutera hur de upplever problemen och möjligheter med 
betygsättning. Intervjuerna kompletterades med klassrumsobservationer.  

Urval 
Inför insamlandet av empirin ville jag ha så stor variation som möjligt. Jag ville 
att informanterna skulle ha olika lång erfarenhet, komma från olika 
upptagningsområden, ha olika lång arbetslivserfarenhet och från olika stadier i 
skolan, samt representera olika kön. Som urvalskriterier för vilka informanter som 
skulle tillfrågas valde jag att fråga två män och två kvinnor för att få möjlighet till 
olika infallsvinklar. Informanterna är i olika åldrar och har olika lång erfarenhet i 
sitt arbete som musiklärare och av betygsättning vilket jag såg som en fördel för 
studien. Två av informanterna arbetar uteslutande på mellanstadiet och två både 
på mellan- och högstadiet. De arbetar i demografiskt skilda miljöer i olika 
stadsdelar i en stad i Norrland. Dessa olikheter är medvetet valda för att utesluta 
att samma förutsättningar i arbetet skulle ge likartade svar (Kvale, 1997). En 
närmare presentation av de intervjuade följer i resultatkapitlet. 

Genomförande 
Direktkontakt togs med två av informanterna och två kontaktades via email där 
det beskrevs vad intervjun skulle handla om. Jag fick omgående positiva svar från 
de fyra förstahandsvalen. En intervjuguide författades (se bilaga 1) som skickades 
till informanterna tillsammans med ett följebrev (se bilaga 2) en dag före (Kvale, 
1997). I ett fall glömdes detta bort och informanten läste igenom materialet strax 
innan intervjun. För att möjliggöra större frågeområden så att informanterna själva 
kunde välja inriktning på diskussionerna och förtälja sin egen berättelse valdes 
halvstrukturerad intervju (Kvale, 1997). Jag hade också laddat med följdfrågor för 
att behålla en viss struktur på intervjuerna och skapa möjligheter till jämförande 
analyser. Informanterna besöktes separat i februari till mars 2014 på deras egna 
skolor, i deras egen miljö och intervjuerna spelades in med digital diktafon. 
Samtliga intervjuer blev mellan 40 och 60 minuter långa. Jag har också observerat 
en musiklektion hos var och en av informanterna, för att få en tydligare bild av 
kommunikationen med eleverna, elevunderlaget och deras arbetssituation. Efter 
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observationerna förde jag mycket enkla minnesanteckningar, ingen egentlig 
analys av dessa är genomförd utan observationerna hade endast funktionen att 
komplettera och förtydliga det som informanterna berättat (jämför med Birgit 
Anderssons doktorsavhandling, 2014). I samtliga fall ägde 
klassrumsobservationen rum i direkt anslutning till, före eller efter intervjuerna, 
beroende på vad som var mest praktiskt. Vid ett tillfälle återupptogs intervjun 
efter lektionen för några kompletterande frågor. För att få en bild av hur lärarna 
kommunicerar elevernas lärande till elever och föräldrar har jag också bett att få 
in avkodade kommentarer till utvecklingssamtalet. Uppgifterna om betygsutfall 
och kommentarerna bad jag att få in via mail i efterhand (se bilaga 4). För att 
kunna göra jämförelser har också betygsstatistik från den berörda kommunen 
samlats in. 
 
En fråga i intervjuguiden (fråga 2f) fanns inte med i den ursprungliga versionen 
som skickades ut till informanterna i förväg. När jag läste igenom alla 
intervjuerna efter transkriptionen, så fann jag att frågan återkom ofta och 
behandlades i samtliga intervjuer och som jag, för att få en tydligare struktur i 
analysarbetet, därför i efterhand lade till i intervjuguiden (se bilaga 1).  

Bearbetning 
Efter att ha lyssnat igenom inspelningarna i sin helhet och transkriberat dem i sin 
helhet skrevs allt ut på papper. Därefter har jag ordnat materialet i enlighet med 
studiens frågeställningar, med hjälp av färgöverstrykningspennor och 
anteckningar i marginalerna. Materialet sorterades därefter i olika delteman under 
varje frågeställning. De presenteras i resultatdelen i denna ordning. I resultatet har 
informanternas citat, för läsbarhetens skull, befriats från stamningar, hummanden 
och biljud, samt mina egna instämmande eller uppmuntrande hummanden (Kvale, 
1997). Efter att ha gjort en första behandling av intervjuerna i resultatdelen så 
kopierade jag en ny uppsättning av intervjuerna som jag har läst, befriade från 
mina ursprungliga färgmarkeringar och anteckningar, för att därmed med nya 
ögon kontrollera att jag inte missat något viktigt som blev sagt. Jag har sedan 
under skrivprocessen kontinuerligt återvänt till transkriptionerna för att 
kontrollera de faktiska formuleringarna. De insamlade utvecklingssamtals-
kommentarerna och betygsstatistiken har fungerat som ett bakgrundsraster i 
arbetet. 

Etik 
Jag har försökt att medvetet fundera över etiska frågor under arbetet med denna 
uppsats för att öka min kunskap och medvetenhet, men också för att skydda 
identiteten hos informanterna. Med Vetenskapsrådets fyra huvudkrav inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i åminnelse har jag 
funderat på hur kontakten med informanterna skulle tas och vilken information 
som skulle delges dem (Vetenskapsrådet, 2002; Kvale, 1997). De fick via ett 
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följebrev (se bilaga 2) information om vad intervjuerna skulle användas till och att 
de deltog frivilligt. Jag berättade vad frågorna skulle behandla, att de skulle spelas 
in och transkriberas. Informanterna garanterades anonymitet och att deras skolor 
och skolområden skulle avidentifieras. De har under hela processen från första 
kontakt, via följebrevet till frågeguiden (se bilaga 1) gjorts medvetna om och 
påmints om deras möjlighet att avbryta när som helst under processen. De flesta 
intervjuerna inleddes med den informationen. Under skrivprocessen har ett alias 
för informanternas riktiga namn och skolor tilldelats och använts. 
 
Vetenskapsrådet har ett antal rekommendationer förutom de fyra ovan nämnda 
kraven. Det första är att man kan erbjuda informanterna möjligheten att läsa etiskt 
eller kontroversiellt känsliga avsnitt innan publicering (Vetenskapsrådet, 2002). 
Jag erbjöd informanterna att läsa transkriptionen av samtalet, men alla avböjde. 
En av deltagarna, Linnea, har däremot bett att få se arbetet i sitt färdiga skick. 
Under de lektioner jag observerade presenterade jag mig för barnen och gjorde 
klart att jag inte studerade dem överhuvudtaget, utan endast deras lärare och 
skolmiljön för att få en rikare bild av deras arbetssituation. Den betygsstatistik och 
de utvecklingssamtalskommentarer som jag bett att få in har varit helt avkodade. 
Betygsstatistiken för hela kommunen redovisas inte, då det skulle äventyra 
konfidentialitetskravet. Av samma skäl redovisas inte heller antalet elever med ett 
visst betyg. Inget analysarbete har behandlat specifika elever. Därför har heller 
inget brev om tillstånd skickats ut till föräldrarna. 

Trovärdighet och tillförlitlighet 
Min målsättning har varit att beskriva arbetet så genomskinligt och öppet som god 
vetenskaplig sed kräver, genom att öppet redovisa alla steg i arbetet och dilemman 
som uppkommit (Vetenskapsrådet, 2002). Försök till triangulering av insamlade 
data har jag gjort genom att, efter bästa förmåga, försöka belysa frågorna från 
flera håll. Som musiklärare upplever jag att jag har mycket god förförståelse för 
informanternas arbete. Jag tycker att jag hänger med i deras tankegångar och 
förstår de dilemman de ger uttryck för i betygsättning och i kontakt med elever 
och föräldrar. Detta kan vara både till fördel och till nackdel i arbetet. Monika 
Nerland (2003), skriver att fördelen är att vissa skeenden i klassrummet eller 
valörer i ord och uttryck hade varit svåra att uppfatta utan egen erfarenhet. 
Nackdelen kan vara att ens förgivettaganden medför att man inte utreder vissa 
frågor fullt ut. Informanternas utsagor hade troligen blivit rikare med fler nyfikna, 
utredande följdfrågor. Graden av förförståelse kan medföra en viss 
”hemmablindhet”  och  därför ha påverkat hur insamlingen av empirin genomförts 
och tolkats. 
 
 



 

17 

Resultat och analys 
 
Jag har här valt att först göra en kort presentation av informanterna. 
Forskningsfrågorna i studien behandlar inte specifikt kontakten med föräldrar via 
utvecklingssamtal eller jämförande betygsstatistik. Jag har ändå valt att kort 
presentera dessa resultat i början av detta kapitel som en bakgrund till analyserna 
och efterföljande diskussioner av forskningsfrågorna. Därefter följer resultatet 
med tillhörande analys för varje avsnitt. Rubriksättningen följer respektive 
forskningsfråga.   

Informanterna 
En av informanterna, här kallad Marcus, är utbildad 1-7 lärare i svenska och 
samhällsorientering och har vidareutbildat sig till musiklärare med behörighet upp 
till gymnasiet. Han undervisar detta läsår endast i musik i årskurserna 5-9. Han 
har femton års erfarenhet av undervisning varav tolv med betygsättning. Han 
undervisar varje klass en 50 minuterslektion i veckan i halvklass. Informant två, 
kallas här Linnea, har grundskollärarexamen 4-9 i musik och historia. Hon har 
tolv års erfarenhet av undervisning och betygsättning. Hon undervisar endast i 
musik och har årskurs 2-9. I årskurs 6 har hon en 50 minuters lektion i veckan. 
Hennes undervisningsgrupper varierar från 10 till 28 elever. Informant tre, här 
kallad Hannes, har grundskollärarexamen 1-7 i matematik och naturorienterande 
ämnen. Han har vidareutbildat sig till musiklärare 1-9. Hannes har undervisat i 
tolv år och har ett års erfarenhet av betygsättning i högstadiet och har satt betyg i 
årskurs 6 sedan 2012. Han undervisar två femtiominuterspass i veckan i 
helklassgrupper bestående av 18 elever. Den fjärde informanten, här kallad 
Sandra, har lärarexamen i historia och musik för högstadiet och gymnasiet, hon 
har undervisat i tre år och har erfarenhet av betygsättning i två år. Hon undervisar 
i musik i årskurserna 1-6 och har halvklassgrupper med c:a 10 elever per grupp, 
femtio minuter i veckan. 

Lärarkommentarer till utvecklingssamtal 
Kontakten mellan ämnesläraren och hemmet sker oftast med hjälp av 
kommentarer skrivna till utvecklingssamtalet. Alla lärarna i denna studie skriver 
dem. Kommentarerna inleds ofta med en kort beskrivning av vad man har gjort. 
Sedan följer en del där olika resultat visas i text. Därefter följer en kort 
kommentar om vad eleven skall utveckla vidare. Kommentarerna verkar vara 
mallar  där  olika  värdeord  som  till  exempel:  ”med  viss  säkerhet”  kan  bytas  ut  mot  
”med  god  säkerhet”  och  så  vidare.  Här  redovisas  tydligt  vilka  färdigheter eleven 
besitter och vilka som skall utvecklas vidare. Informanterna verkar inte tro att 
deras kommentarer till utvecklingssamtalen har den formativa effekt som 
eftersträvas. I alla händelser tas sällan kontakter med musikläraren efter samtalen. 
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Kanske två, tre elever på hundra har kommit efter dom haft 
utvecklingssamtal och ja:-’ Du skrev det i kommentaren nu vill jag jobba 
med det’. Det är väldigt, väldigt ovanligt (Marcus). 

 
Vid ett enda tillfälle kan en av dem, Hannes, erinra sig att en förälder hört av sig 
för att diskutera ett betyg. 
 

Ja, en förälder har hört av sig (…) via mail och velat ha en förklaring 
(Hannes). 

Analys 
Trots att kommentarerna är formativt skrivna och mycket användbara för elever 
som guide för att vidareutveckla sina musikaliska färdigheter och kunskaper 
verkar det vara sällsynt att elever eller föräldrar ställer frågor eller vill diskutera 
sin utveckling i ämnet eller betyget med musiklärarna. Detta behöver inte betyda 
att kommentarerna är oviktiga, men diskussionen tenderar att utebli. 

 Betygsstatistik  
Studien omfattar 146 elevers betyg under höstterminen 2013 satta av mina 
informanter. I en jämförelse med den övergripande betygsstatistiken från den 
berörda kommunen kan man notera vissa skillnader. Mina informanter sätter i 
genomsnitt betydligt fler C och betydligt färre D än musiklärarna i kommunen 
som helhet. Alla andra betyg faller inom spannet för mina lärares betyg. En lärare 
Hannes, betygsmedelvärde sticker ut som högre än de övrigas och Sandra sätter 
genomgående färre betyg över C. När man tittar på mina informanters betygsutfall 
framträder hur resultatet bildar en kurva liknande en normalfördelningskurva från 
det relativa betygssystemet i Lgr 80 (Skolverket, 2012b). En resultatjämförelse 
redovisas i tabell 1. 
 
 Tabell 1. Betygsutfallet i studien jämfört med normalfördelningskurvan i Lgr 80. 
Resultatet ges i procent. 
Betyg i Lgr 11 
 
Betygsutfallet i studien 

A  
 
0-9 

B  
 
7-26 

C  
 
40-56 

D  
 
3-16 

E  
 
3-37 

F  
 
0 

Betyg i Lgr 80 
 
Normalfördelningskurva 

5  
 
7 

4  
 
24 

3  
 
38 

2  
 
24 

1  
 
7 

 

 

Analys 
Betygsutfallet skulle kunna tyda på att lärare, oberoende av betygssystem, i sitt 
huvud ändå fördelar betyg utifrån en sorts tänkt normalfördelning, så som var 
fallet i de relativa betygssystemen som fanns mellan 1962 och 1994. Så är utfallet 
i kommunen och hos lärarna i denna studie. Formuleringarna i betygskraven 
kanske inte har så stor betydelse för betygsutfallet? Kanske man oreflekterat dras 
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mot att se en femgradig betygsskala (med godkända betyg) som en 
normalfördelning av vad eleverna i en klass presterar? Alltså att man jämför 
elever med varandra snarare än mot kunskapsmål, (Skolverket, 2011b; 
Lärarförbundet, 2008). 

Bedömningar och dess förutsättningar 
Vad det gäller utbildning i bedömning och betygsättning uttrycker alla en viss 
vilsenhet. De har fått mycket begränsade kunskaper i bedömning och 
betygssättning i sin lärarutbildning och dessutom på det gamla betygssystemet 
enligt Lpo 94. De har alla deltagit i två gemensamma obligatoriska studiedagar, 
centralt ordnade av kommunen som inte specifikt fokuserat bedömning i musik. 
Två av dem, Marcus och Linnea, har deltagit i fokusgrupper inför införandet av 
Lgr 11, samt deltagit i nätverksträffar med kommunens samtliga musiklärare på 
högstadiet, där dessa frågor ventilerats. Alla uppger att de, i varierande grad, 
diskuterat bedömnings- och betygsfrågor med kollegor på sina respektive skolor i 
både formella och informella sammanhang. Alla uppger att de tagit del av 
Skolverkets bedömningsstöd i musik. Marcus och Linnea har dessutom studerat 
Skolverkets bedömningsfilmer tillsammans med kollegor i ett musiklärarnätverk. 
Trots dessa fortbildningsinsatser upplever de att betygsättning ändå är svårt. 

Hur bedömningar genomförs 
Ingen av musiklärarna i denna studie uppger sig använda praktiska prov för att 
bedöma elevernas musikaliska färdigheter på instrument. Bedömningarna görs 
istället i huvudsak löpande, till exempel på ensemblelektioner. Alla uppger att de 
för sporadiska anteckningar av elevers prestationer. De använder antingen 
förtryckta matriser, excelark eller almanackor där de markerar eller skriver in 
enkla omdömen. De dokumenterar också uppspelningar i slutet av ett 
arbetsområde, på digital bandspelare eller iPad, för att att använda som underlag 
vid betygsättning. 
 

Uppspelning det är när vi har övat på en låt i ensemble och så sen spelas 
den upp med alla deltagare i huvudsalen (Marcus). 

 
Även om ingen säger sig använda praktiska prov, så beskriver de att eleverna i 
någon sorts formella uppspelningar ändå genomför vad man skulle kunna kalla 
betygsgrundande redovisningar: 
 

Jag brukar säga att till exempel i slutet på lektionen eller om vi ska avsluta 
arbetet med en låt så brukar jag säga  att:  ’Nu är det som redovisning, nu 
vill jag att ni visar allting som ni har lärt er, att ni gör ert allra bästa, att ni 
är superfokuserade och så här... för nu kommer vi verkligen...’ (Hannes). 

 
Linnea berättar en annan variant där hon som första uppgift i årskurs sex låter 
eleverna förfoga över åtta lektioner, i egen planering, för att lära sig grunderna på 
instrument, varefter deras färdigheter bedöms och dokumenteras. 
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...vi har åtta lektioner och så säger jag att det är trummor, bas, gitarr och 
piano som ni ska visa för mig. Och så får dom göra en egen planering i hur 
många lektioner dom tror att dom behöver för att klara dom här olika... och 
då har jag ett pianohäfte med två till sex ackord. Likadant på gitarr dom 
väljer själv vilken nivå dom vill gå in på (Linnea). 

 
En  vanligt  förekommande  form  av  ”uppspelning”  är  också  en lektion där man 
spelar en och samma låt flera gånger och låter eleverna rotera runt på alla 
instrument, för att man därmed skall kunna avgöra vilka kunskaper eleverna har 
på de olika instrumenten. Inte heller detta kallas för prov i formell mening. Kravet 
för betyget E i sång verkar de flesta vara överens om är uppfyllt om eleven gör ett 
försök. 

 
Sången bedömer jag på det sättet i årskurs 6 att deltar man i sång, att man 
sjunger när vi sjunger…då  har  man  i  stort  sett  godkänt…om  man  försöker  
göra sitt bästa när man sjunger (Marcus). 

 

...i viss mån följa rytm och tonhöjd när dom sjunger, det kan alla (Hannes). 
 

Jag  har  bedömt  ’i  någon  mån’. Har jag tolkat som att eleven deltar. Eleven 
sjunger med...(Sandra). 

 
Hannes och Marcus uttrycker också att de kan basera ett betyg på tidigare insatser 
i årskurs fem och bortse från en nuvarande sämre sångprestation, till exempel på 
grund av målbrott. Många uttrycker att det är relativt lätt att bedöma elevers 
spelkunskaper löpande i en ensemblesituation. 
 

Det jag tycker är tydligast och enklast att bedöma det är hur dom spelar. 
Allt som har med det praktiska att göra. Det kan vara alltifrån hur jag 
förstår att en elev har ett visst gehör till kroppsspråket när dom spelar som 
avslöjar att  dom  förstår  pulsen  i  låten…(Sara). 

 
Alla fyra musiklärarna använder eller har använt, vad de kallar, teoretiska prov för 
att bedöma vissa kunskaper. Musikaliska tecken och symboler, formanalys, 
instrumentkännedom och genrekunskap är exempel på kunskaper de kontrollerar i 
skriftliga prov. Många säger att de aktivt använder ett språk kryddat med 
musikaliska termer under ensemblelektioner och använder provet för att förstärka 
och kontrollera att eleverna lärt sig, vad de kallar  ”basic fakta”. 
 

Det jag hade tänkt var att jag ville (...) få ett teoretiskt prov där jag kunde 
lyfta fram begrepp och symboler och saker som har förekommit i det 
praktiska, men att göra det i pappersform också (...) vad är en paus, vad 
är... notvärde... moll- och durackord...väldigt grundläggande...sånt som vi 
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hela tiden säger på lektionerna...eller som jag säger. Men också göra det i 
teoriprovsform för att förstärka det liksom finns i tänket. Så tänkte jag 
(Sandra). 

 
Den vanligaste formen av bedömning dessa musiklärare  gör  är  ”löpande  
bedömningar”.  Man meddelar eleverna att bedömning av deras prestationer sker 
kontinuerligt varje lektion, att varje aktivitet är en bedömning. Då 
dokumentationer görs är det ofta med enkla värdeomdömen. Dessa bedömningar 
meddelas sällan eleven direkt, utan sparas och används i en samlande summativ 
bedömning i utvecklingsamtal och betyg. 
 

...min bedömning sker fortlöpande av deras spelande (...) det är ju absolut 
dolt på det  sättet  att  jag  inte  säger:  ’Nu såg jag att du gjorde det där och det 
kommer jag  föra  in  i  min  anteckningar’! (Hannes). 

 
De intervjuade gav uttryck för att det finns en rädsla att eleverna ska ta illa upp 
om deras mindre lyckade prestationer benämns negativt i en kommentar från 
läraren. Då är det lättare att bara berömma, vilket jag såg många exempel på under 
lektionerna, och inte kritisera. 
 

För jag vill att lusten ska finnas kvar. Jag vill inte vara som någon, vad ska 
man säga,  institution  för  stämpeln  ’godkänd’  eller  ’icke’. Utan jag vill hela 
tiden försöka få dom att hela tiden brinna för ämnet och att dom känner att 
dom får starta på det ställe där dom är. Och sedan utvecklas därifrån 
(Linnea). 

 
Däremot verkar ingen frestas att dölja att de i praktiken utför bedömningar. 
 

Jag försöker inte dölja att jag bedömer dom. Jag försöker snarare påminna 
om det. För att jag vill att dom skall komma ur tänket [att] det finns ett 
specifikt  bedömningstillfälle…, det är ju inte på det sättet i ett praktiskt 
estetiskt ämne (Sandra). 
 
Alltså jag säger så här: Varje lektionstillfälle bedömer jag dig. Jag är helt 
öppen att varje lektionstillfälle så är det din chans att visa mig att du vill 
utveckla dig (Linnea). 

 

Kring användandet av formativ bedömning i ensemblesituationer är svaren inte 
entydiga, informanterna svävar lite på målet. Alla säger sig berömma och peppa 
elever att våga utveckla sina förmågor. Linnea menar att musikämnet till sin 
karaktär kräver konstant formativ bedömning.  
 

Man får försöka  hela  tiden  prata  om  att  ’Hur ska vi utveckla?  Jag tror du 
behöver tänka så här nästa gång du ska spela’ (Linnea). 

 



 

22 

Däremot verkar de dra sig för att föra in tal om betygssteg eller formuleringar i 
betygskraven i samtalet. Hannes påpekar också vikten av att vara balanserad när 
man skall ge en elev råd i sin utveckling. På frågan om han kommunicerar 
utvecklingsmöjligheter till elever under en ensemblesituation svarar han: 
 

Det tror jag att jag kan göra. Sen så blir det där lite grann…eller  det  blir  ju  
väldigt individanpassat att försöka känna av vem som just nu är mottaglig 
för att kanske få något att utveckla sig med eller vem som mår ganska gott 
av att befinna sig exakt där den är och få slappna av i det. Så att det kan 
nog bli väldigt individuellt (Hannes). 

 
Under Linneas ensemblelektioner organiseras eleverna oftast i små grupper. Hon 
brukar ibland, på elevernas uppmaning, spela in deras repetitioner och låta dem 
själva dra slutsatser utifrån hur inspelningen lät, både som en lyssningsövning och 
för att ge dem en chans att utveckla samspelet bättre. Här kan man kanske prata 
om formativ självbedömning. Hannes beskriver hur han under elevernas arbete 
med ett kompositionsprojekt skriftligen, i Google Drive, ger formativa 
bedömningskommentarer, om hur deras kompositioner kan förbättras. 

Analys 
Alla uttrycker att det finns ett omfattande krav på dokumentation av elevers 
lärande och därför gör de löpande dokumentationer under ensemblelektioner av 
elevernas spelkunskaper. Flera av dem menar att de arbetsområden de planerar i 
musik sedan införandet av Lgr 11 konstrueras utifrån att man skall kunna bedöma 
elevernas individuella insatser utifrån betygskraven. Alla uttryckte att sedan de 
skriftliga individuella utvecklingsplanerna avskaffades, har också kraven på 
uttömmande kommentarer till utvecklingssamtalen tagits bort, varför skriftlig 
formativ bedömning minskat i omfattning. Lärarna menar att det egna kravet på 
att ha genomfört dokumentationer blir kännbart ju närmare utvecklingssamtal 
eller betygsättning man kommer. 
 
Det förefaller som att informanterna gärna konstruerar ämnet som en lustfylld 
aktivitet (Lindgren, 2006). I den förställningen ingår att ensemblelektioner skall 
upplevas som lustfyllda och inte så kravfyllda av eleverna. Följaktligen vill man 
inte heller kalla, vad jag uppfattar som praktiska prov eller betygsgrundande 
uppspelningar, för prov, vilket kanske vore dess rätta benämning. Möjligen har 
detta  semantiska  orsaker,  ordet  ”prov”  för  lärarna  betyder  kanske  frågor  som  ska  
besvaras skriftligt och mäta teoretisk kunskap. Ett sådant resonemang stöds i 
Nationella utvärderingen i musik 2003 (Skolverket, 2005). Där bekräftas också 
resultatet i denna studie att praktiska prov sällan förekommer och att teoretiska 
gör det med viss regelbundenhet.  
 
Det faktum att ingen är underkänd i musik (se avsnittet betygsstatistik), tyder 
antingen på att ingen elev misslyckas i musik, vilket motsägs av det faktum att 
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lärarna uttrycker att mängden kunskapskrav i betygskraven är omfattande (se 
nedan) eller också pekar det på svårigheten att både vara handledare och domare 
(Skolverket, 2011b).  
 
Man kan också spåra en viss ovilja att i stunden meddela eleverna hur de lyckas, 
eller  hur  de  kan  utvecklas  i  sitt  spel  genom  att  bedömningar  sker  ”fortlöpande”  
och att elevens resultat inte meddelas direkt. Det hade annars kunnat utgöra en 
utmärkt möjlighet för formativ bedömning om återkoppling skett i direkt 
anslutning till ensemblelektionerna. Kanske speglar det en ovana vid att ge 
återkoppling, det stöds av Lindström (2005) som menar att bedömning av elevers 
estetiska arbete och uttryck länge varit tabubelagt. Ytterligare en möjlig tolkning 
är att informanterna, medvetet eller omedvetet, tycker att det finns risk att öppna 
bedömningar skapar onödig oro och att eleverna riskerar att uppfatta 
bedömningen negativt. En återkoppling som eventuellt måste peka på brister är, 
menar (Ridderlind, 2010), mindre framgångsrik än ingen alls. För att den skall 
vara effektiv krävs dessutom tid som är en bristvara i stora undervisningsgrupper.  
 
Att som Linna gör, spela in eleverna under ensemblelektioner och låta dem själva 
analysera förtjänster och brister i samspelet kan man se som en träning både i att 
lyssna och i att låta eleverna utveckla förmågan att själva bedöma sina 
prestationer, vilket är ett av skolan mål (Skolverket, 2011c). 

Synsätt och strategier bakom bedömningarna 
Lärarna i denna studie uppger att de i samtal med elever inte använder några 
särskilda formuleringar i kursplanen mer frekvent än andra. Däremot i skriftliga 
kommentarer till utvecklingssamtalen använder de ofta språket från betygskraven 
i sin kommunikation med barn och föräldrar. Alla har studerat Skolverkets 
bedömningsstöd i musik och flera av informanterna har dessutom deltagit i 
fokusgrupper både under utvecklingen av Lgr 11 och det tillhörande, separat 
utgivna bedömningsstödet (Skolverket, 2011a). På frågan om vilka kunskaper de 
tycker är viktigast säger alla att musik är ett praktiskt ämne och att sång, samspel 
och instrumentkunskaper generellt sett, i deras ögon, värderas högre än till 
exempel förmågan att känna igen genre eller instrument eller förmågan att kunna 
föra resonemang om musik. 
 

...jag anser att musik ska vara ett praktiskt ämne där man musicerar 
tillsammans (…) jag har valt ur det centrala innehållet att fokusera mer på 
spel och sång än på dessa delar [resonemang om eget och andras 
musicerande] (Marcus). 

 

Här finns också en tanke om att skolans övriga ämnen blivit alltmer teoretiska och 
att praktiskt musicerande, estetik och skapande uttryck i musikämnet måste få 
stort utrymme: 
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Alltså, jag kan ju tycka att musiken är och skall vara ett otroligt praktiskt 
ämne, där eleverna får komma och känna att dom kan få skapa någonting 
och att dom kan få uttrycka sig estetiskt och att dom får, ja, dom praktiskt 
lagda eleverna får en chans att visa att dom kan utan att måsta ha pluggat. 
Att det finns någonting hos dom som gör att dom får visa. Så jag kan tycka 
att det praktiska vi gör, spel, sång, skapande, det är det som är kärnan i 
ämnet (Linnea). 

 

De beskriver att de betygskrav som har att göra med samspel i ensemble, och 
kunskaper på instrument och sång är relativt lätta att bedöma. Som mer 
komplicerat att bedöma anger tre av lärarna betygskraven om att skapa musik med 
hjälp av digitala verktyg. Alla uppger dels att de saknar tillräckligt antal av dessa 
verktyg, dels att tiden är för kort samt, i några fall, att den egna tekniska förmågan 
är bristfällig. Sandra anser också att elevernas bristfälliga spelkunskaper är i 
vägen för att kunna skapa musik. 
 

Nää, den biten har varit allra svårast (...) när man har så kort tid på sig att 
hinna många saker, hur kan en elev bidra som inte kan spela?...det är ju 
ganska svårt att göra det (Sandra). 

 

Ett annat problem är att bedöma den musikaliska kvaliteten och vad som 
verkligen kan räknas som eget skapande, när eleverna knappar på en dator som 
levererar färdiga loopar eller självspelande  ”smarta  instrument”. 
 

Vad är det dom har kunnat rent musikaliskt när dom sitter och tryckt på 
några knappar på datorn (Linnea). 

 

Marcus väcker också problemet att en elev som tagit på sig en spelmässigt 
komplicerad uppgift därmed också kan ha svårare att klara timingen på den, än 
om han valt en enklare. 
 

Eller om det är lättare att lyckas på en enkel uppgift än en svår (Marcus). 
 

Samtliga anser att det är svårt att kunna bedöma betygskraven om att eleven ska 
kunna föra resonemang om eget och andras musicerande, uttrycka sig om egna 
musikupplevelser samt urskilja olika genrer och kulturer. Här menar man att 
problemen är många. Dels är problemet att kunna föra resonemang med många 
elever samtidigt, dels att konstatera vad  som  räknas  som  ”enkla”  eller  
”välutvecklade”  resonemang. Marcus löser problemet med att försöka resonera 
med hela gruppen och notera vilka som uttalar sig. Sandra uppmanar eleverna att 
konstant vara aktiva och prata om musik på olika sätt i alla sammanhang. Det 
faktum att hennes elever är nya för henne och att de haft bristfällig undervisning 
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tidigare löser hon, på uppmaning av sin rektor, genom att bara bedöma det de 
hunnit arbeta med. 
 

Så att när jag hamnade i den situationen vände jag mig till min rektor och 
sa: ’Jag kan inte, kan inte säga... ingen får E om jag ska titt... om alla delar 
ska vara klara’.  Och  då  sa  han  till  mig  att  ’Då får du bedöma det ni har 
gjort’. Och så får man ju liksom egentligen inte göra, men annars kommer 
ju eleverna i kläm för att dom inte haft riktig musikundervisning. Dom har 
haft, men, två, tre lärare om året. Senaste läraren hade aldrig spelat med 
dom överhuvudtaget (Sandra). 

 
Hannes menar att han har sänkt nivån  på  ”välutvecklade”  resonemang allt 
eftersom, därför att han tycker det är för svårt att klara av för elever i årskurs 6. 
Även Linnea verkar för tillfället ”tolka  ner”  dessa  kunskapskrav.  Hon  säger att de 
kan kompenseras av andra kunskaper. Hon arbetar dock konstant för att hitta 
intressanta arbetsområden som matchar både kunskapskrav och betygskriterier. 
Hannes föredrar skriftliga uppgifter för detta. 
 

...att få in det här resonemanget, har jag svårt att få in, på ett naturligt 
muntligt sätt (Hannes). 

 

En strategi för att klara av att kontrollera alla kunskapskraven är att  ”bocka av”  
dem eftersom. En grovplanering över alla åren i mellanstadiet görs också för att 
säkerställa att inga moment eller betygskrav glöms bort och att allt hinns med. 
Hannes upplever  att  betygen  har  blivit  ”en  piska”  för  honom för att noga följa 
läroplanen. 
  

…mina  lektioner  är  säkert  mer  utformade  nu  efter  som  dom  skall  vara  
utifrån styrdokumenten än dom kanske var innan (Hannes). 

 
Att det nya betygssystemet ställer hårdare krav på systematisk dokumentation 
upplever alla informanterna tydligt. Hannes uttrycker att han sällan dokumenterar, 
han brukar göra några enkla anteckningar efter några veckor. Men han känner ett 
konstant dåligt samvete som tilltar ju närmare betygsättning han kommer. 
 

Det blir som ändå att jag behöver ha (...) en annan grund att stå på. Alltså 
en annan lite mer utförlig dokumentation... att jag vill ju känna att jag har 
visat att vi har gjort det här och det här och du har presterat så här och så 
här (Hannes). 

 
Sandra dokumenterar, som hon säger, ”hysteriskt”  i  en  betygsmatris.  Linnea 
antecknar i sin almanacka och Marcus i sitt excelark och i en matris. Alla spelar in 
eller filmar eleverna och använder både anteckningar och inspelningarna vid 
betygsättning. 
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Bland svårigheterna vid betygsättning är det aktiviteten att resonera om 
musicerande och beskriva musikupplevelser och hur musik påverkar människor 
som mest förbryllar informanterna. Värdeordens betydelse dyker också ständigt 
upp i mitt material. Marcus diskuterar till exempel om en elev spelar en enkel 
basgång med bara anslag på ettan i takten  och  lyckas  pricka  av  det  med  ”god  
timing”  lyckas  bättre än en elev som provar en avancerad walkingbass och 
därmed missar lite i timingen. Vem av dom lyckas bäst? Han nämner också det 
faktum att en elev med genomgående A i alla kunskapskrav utom ett, inte kan få 
A i betyg.  Hannes  funderar  kring  formuleringen  ”fungerande  komposition”  som  
han menar är en fråga om tycke och smak och menar att eleven där blir utlämnad 
till lärarens godtycke. Flera nämner att antalet betygskrav är väldigt omfattande. 
De skulle gärna se en bantad version av kunskapskraven för att ha en rimlig chans 
att lyckas genomföra dem på den tid de har till förfogande. Tiden med stora 
elevgrupper räcker inte till för att föra samtal, eller än mindre se hur eleverna 
utvecklar sina resonemang.  
 

Hur många fyrtio eller femtiominuterspass skulle jag behöva ha för att på 
ett bra sätt med mina elever kunna se hur dom kan urskilja och ge exempel 
på musikaliska karaktärsdrag och inslag från olika genre och kulturer? Det 
här är ju ett ofantligt stort arbete. Ofantligt! (Marcus) 

 

Tillgång till tid med eleverna är väldigt olika hos mina informanter. Möjligheterna 
till att ge elever individuell hjälp är helt beroende på gruppstorlekar. 
 

Det som är så bra med musikämnet och att jag har förmånen att ha små 
grupper, är ju att jag har tid och direkt hjälpa en elev att ta steget vidare 
och  är  det  någon  som  kan  bas  …ja…prova  och  spela  så  här…  man  gör  det  
lite svårare hela tiden  för  dom  här  …och  komma  vidare  (Marcus). 

 

...mitt problem ligger i att  jag  har  för  mycket  elever  (…).Man skulle [vilja] 
kunna känna lugnet i att jag kommer att hinna till alla elever och jag kan 
ge den här eleven kanske fem minuter den här lektionen för den behöver 
det  (…)Så det är ju ett stort problem att man skulle vilja göra så mycket 
mer, man skulle vilja ge så mycket mer tid åt varje elev men det går inte. 
Stannar jag två minuter hos en så är det någon som inte hinner få hjälp 
under femtio minuter (Linnea). 

 
Stora elevgrupper nämns också som ett problem när det gäller att kvalitetsbedöma 
elevernas unisona sång, ju fler elever desto  svårare  att  skilja  på  om  eleven  ”i  
någon  mån”  eller  ”med  säkerhet”  följer  rytm  och  tonhöjd  (se  bilaga  3). Marcus 
slår beslutsamt fast att undervisningstiden skall räcka till att kunna nå det högsta 
betyget, en elev skall till exempel inte behöva ta instrumentlektioner på 
kommunala musikskolan för att få A i betyg. Man måste alltså, som lärare, se till 
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de faktiska resurserna. De stora undervisningsgrupperna och många klasser 
medför också problem till exempel att se vem i gruppen som glider undan ansvar 
och vem som driver arbetet. Särskilt Linnea uttrycker en uppgivenhet inför detta. 
 

Och eftersom jag har så många att jobba mot årskursmässigt, tre 
kursplaner samtidigt, så känns det som att, ja, ibland så vill man bara lägga 
ner och byta bana (Linnea). 

 
Informanterna i denna studie förefaller hantera problematiken med betygsättning 
som den nya läroplanen skapar genom att hela tiden analysera, ifrågasätta och 
omarbeta sina arbetsätt. När kraven på att dokumentera elevers individuella 
prestationer ökat, förändras arbetsområden. Uppgifter som tidigare utförs i grupp 
individualiseras.  
 

P: Tror du att det är enklare för musiklärare idag att välja uppgifter som är 
individuella, än gruppuppgifter på grund utav hur betygskriterierna och 
läroplanen ser ut? 
H: Ja, speciellt i musikskapande kan jag verkligen tänka mig att det är det. 
Och det är väl där jag annars tänker att det hade varit ganska naturligt att 
ha det som en gruppuppgift för det känns som där kan man tillföra mycket 
om man kan hjälpa varandra vidare så där, men det blir en svårighet för 
bedömningen. Så att där har det påverkat mig mycket i alla fall (Hannes). 

Analys 
I detta avsnitt framgår det att informanterna gärna konstruerar ämnets legitimitet 
både som balans och lustfylld aktivitet (Lindgren, 2006). Skolan i övrigt har blivit 
mer teoretisk och informanterna vill värna om musikämnets praktiska och 
estetiska kärna. De strategier som används för att uppnå detta är att fokusera på 
ensemblespel och att tona ner de delar som i kursplanen upplevs som teoretiska. 
Johansen och Nationella utvärderingen i musik 2003 beskriver att musiklärare ofta 
är eniga om att elever tillägnar sig kunskap i nära samspel mellan praktiskt 
musicerande och teori och att musikämnet framför allt legitimeras av praktiskt 
musicerande (Johansen, 2003; Skolverket, 2005). 
 
I läroplanen konstateras att musikämnet är ett kunskapsämne bland andra ämnen 
och har betygskrav som också lyfter fram andra kunskaper än de rena 
samspelsförmågorna (Skolverket, 2011c). Lärarna argumenterar dock väl för sina 
prioriteringar. Man kan också i intervjuerna se att informanterna funderar mycket 
kring bedömningen av spelkunskaper, till exempel i förhållande till användandet 
av digitala verktyg. Däremot redovisar de färre funderingar kring strategier om 
hur  man  skall  bedöma  betygskraven  som  handlar  om  att  ”urskilja och ge exempel 
på olika karaktärsdrag från olika  genre  och  kulturer.”  Detta  gäller  också  i  särskilt  
hög grad kraven om ”resonemang  om  eget  och  andras  musicerande”.  Detta  verkar  
vara  kunskapskrav  som  ”bockas  av”  mer  eller  mindre  för  att  hålla  ryggen  fri och 
upplevs tydligen inte fylla någon viktig roll i elevernas utbildning. Man utnyttjar 
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här lärarens möjlighet att, tillsammans med eleverna, strukturera det centrala 
innehållet och disponera hur tiden skall fördelas mellan de olika delarna 
(Skolverket, 2011b).  
 
Det faktum att informanterna tycker att betygskraven är svårtolkade stöder den 
kritik som uttrycks i Eklöf (2011), om att mål som upplevs svårtolkade därmed 
riskerar tappa i trovärdighet. 
 
I materialet framgår också tydligt hur skillnader mellan att hinna ge formativ 
handledning exponentiellt minskar med ökat antal elever i 
undervisningsgrupperna. Särskilt tydlig blir skillnaderna mellan Marcus och 
Linneas arbetssituation där antalet elever i en grupp kan variera mellan 8 och 28. 
Eller Hannes som har en arbetssituation med dubbla antalet musiklektioner till 
förfogande.  
 
Villkoren skiljer sig så pass mycket att här finns fog för att ifrågasätta om den 
likvärdighet som Skollagen anbefaller verkligen finns (SFS 2010:800).  

Hur betygen stöder elevernas utveckling 
Meningarna hos informanterna är delade om huruvida betygen stöttar elevernas 
musikaliska utveckling eller inte. Marcus är uttalat motståndare till betyg i årskurs 
6. Han ser dess huvudsakliga funktion som ett urvalsinstrument och tror inte att 
elever lär sig mer på grund av betygen. Han oroar sig också för risken att det skall 
införas betyg redan från årskurs 4, vilket han tycker  är  ”käpprätt”.  Både  Sandra  
och Linnea noterar att många elever slamsar mindre i årskurs 6 och tror att det kan 
ha med betygen att göra. De menar att eleverna är mycket medvetna om betygen 
och gärna vill lyckas. Elever kan också påminna varandra om att följa en lärares 
uppmaning att till exempel spela piano, när favoritinstrumentet är bas, bara för att 
lättare nå kravet om att kunna spela ackordsinstrument. Linnea tror att vissa elever 
inte skulle bry sig om ämnet om de inte fick betyg, hon slår fast att eleverna blir 
hjälpta av att ha betyg. Ändå menar hon att betygsfria musiklektioner kunde få till 
följd  att  eleverna  vågade  ”ta  ut  svängarna”  lite  mer.  Hannes menar att betygen kan 
verka motivationshöjande för barn som redan till viss del är motiverade. Han har 
sett exempel på motiverade, men lata, elever som med betygen som morot, 
motiverat sig till att spela mer avancerade saker. Han menar däremot att den 
största motivationen är att kunna spela en låt tillsammans med andra, och finns 
inte den motivationen, så motiverar heller inte betygen. En tråkig skrivuppgift i 
musik kan också utföras med större allvar med betyget som morot. Vissa elever, 
upplever han, presterar sämre i samspel på grund av att eleverna jämför sig med 
duktigare kamrater: 
 

...vissa elever som jag har, har jag upplevt har presterat sämre därför att 
dom jämför sig med sina kamrater som är jätteduktiga. Och då känner dom 
så här, att det är ingen mening att jag försöker spela för jag kommer ju 
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ändå inte att göra det lika bra som han eller hon. Och därför är det lika bra 
att skita i det (Hannes). 

 
Även om tre av lärarna tycker att de har viss hjälp av betygen så uttrycker alla att 
det finns elever som blir stressade och besvärade av bedömningar och betyg. 
Sandra uppskattar att så många som 20 % av hennes elever ibland försöker dölja 
sina brister till exempel i att byta gitarrackord, då de upplever sig bli bedömda och 
inte vill visa eventuella svagheter. Vid ett tillfälle framgick det i en diskussion att 
hälften av eleverna i en klass trodde att de skulle få sämre betyg om de spelade 
fel! Detta upplevde hon som ett stort misslyckande. Hon menar att den 
osäkerhetskänslan nog bottnar i elevernas bristande trygghet och att ”trygga  barn  
vågar  visa  fel”. Hannes säger å ena sidan att elever nog inte är så besvärade av 
bedömningen och å den andra, att ett betyg kan verka stigmatiserande då det 
tydligt rangordnar eleverna inbördes. 
 

Alltså, om Pelle får ett A och jag ett E då har jag ju rent fått det svart på 
vitt att jag var verkligen sämre (Hannes). 

 
Linnea har inte noterat att elever försöker dölja sina färdigheter, däremot att 
många elever blir nervösa när hon spelar in dem och tror att de kan få sämre betyg 
om de spelar fel, så här kan det låta: 
 

’Åhh nej! Nu kommer mikrofonen och nu, shit, oh shit, nu kommer jag att 
fejla [göra fel] och vad händer då? Får jag sämre betyg om jag spelar fel på 
uppspelningen? ’(Linnea). 

 
Hon upplever också att vissa elever som är duktiga i teoretiska ämnen i skolan 
känner sig pressade av att prestera i musik, då ett sämre spelresultat hörs så 
tydligt, detta skapar ilska och frustration hos dem. Marcus ser många stressade 
elever och har ibland tvekat att sätta ett rättvist F i betyg, då han tror att det kan 
leda till att eleven ger upp och slutar komma till musiklektionerna. På direkt fråga 
säger han dock att detta bara hänt en gång och då på ett höstbetyg.  
 

Analys 
Här ser vi återigen hur lärarna skriver in sig i konstruktionen om ämnets 
legitimitet som balans och lustfylld aktivitet (Lindgren, 2006). Denna fråga 
avslöjar de största skillnaderna i uppfattningar av alla mina frågor. Informanterna 
ser tecken på nervositet bland eleverna vid bedömningar, till exempel oron för att 
spelfel ska fastna i en notering som ger sämre betyg eller i försök att dölja 
ackordbyten på gitarr. Men samtidigt tycks betygen fylla en disciplinerande, 
lugnande funktion på eleverna i årskurs 6, som man annars tror skulle vara mycket 
mer stökiga. Tre av informanterna uttrycker att betygen är viktiga för elevernas 
musikaliska utveckling då de lugnar ner slamset, får eleverna mer fokuserade och 
sporrar lata elever att jobba mer. Detta resonemang stöds också av Korp (2011) 
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som menar att det finns omfattande stöd i forskning om att systematisk 
användning av kunskapsbedömning som stöd för lärande, ökar elevers motivation 
i skolarbetet. Däremot tycks ingen leva i tron att betygskraven ensamma kan 
utgöra skillnaden för elever som saknar motivation och intresse för ämnet. En av 
lärarna uppger att han skulle klara sig lika bra utan betyg. 
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Diskussion 
 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om lärares uppfattningar kring 
arbetet med bedömningar i musikämnet i årskurs 6. Här följer först de viktigaste 
slutsatserna utifrån varje frågeställning, därefter diskuteras några delar mer 
ingående. Kapitlet avslutas med en diskussion av metodvalet.  

Slutsatser och resultatdiskussion 

Hur uttrycker musiklärare att de gör bedömningar? 
Lärarna i studien konstruerar musikämnet som lustfylld aktivitet (Lindgren, 
2006). Man menar att musikämnet skall vara roligt och att det är viktigt att 
eleverna tycker om musiklektionerna och att de finner det lustfyllt att uttrycka sig 
i musik. De använder skriftliga prov för att kontrollera musikaliska begrepp, 
låtstrukturer eller genre- och musikhistoriakunskaper. De använder 
betygsgrundande uppspelningar, men inte formella spelprov för att bedöma 
färdigheter i ensemblespel. Bedömningarna sker i huvudsak löpande. Det 
formativa stöd som ges under lektioner har karaktären av uppmuntrande beröm 
och innehåller sällan formativ återkoppling med betygskravens formuleringar. 
Ingen av eleverna hade betyget F höstterminen 2013. Dessa fakta kan tyda på att 
en upplevd svårighet att både vara coach och domare samtidigt.  
 
Undersökningen visar att summativ bedömning görs i skriftliga prov då elevers 
kunskaper om begrepp som används under ensemblelektioner eller låtars form 
eller instrumentering kontrolleras. Dessa resultat samt de anteckningar och 
inspelningar lärarna gjort i samband med så kallade uppspelningar sammanställs 
sedan i ett summativt betyg. Formativ bedömning ges hela tiden i betydelsen att 
man hjälper eleverna att utveckla sina spelförmågor. Jag såg också i klassrummet 
många exempel på uppmuntrande kommentarer som bestod av ospecificerat 
beröm. Sådan återkoppling har dock sällan någon större positiv inverkan på själva 
lärandet. För att vara användbar i det sammanhanget innehåller den inte 
tillräckligt med information för att eleven ska kunna förbättra sin prestation 
(Skolverket, 2011b). Betygsliknande kommentarer och kvalitetsomdömen verkar 
framför allt ges i utvecklingssamtal. Lärarna uttrycker en viss ovilja att ge 
formativa omdömen i form av värdeord från betygskraven till elever direkt under 
pågående ensemblelektion då de menar att vissa omdömen skulle kunna uppfattas 
negativt och trycka ner dem. Det verkar vara enklare att meddela sådana 
omdömen i ett färdigt betyg eller i en utvecklingssamtalskommentar. Möjligen är 
den oviljan lätt överdriven då avsikten är handledande, för att hjälpa eleven förstå 
betygskraven, musikalisk terminologi och för att kunna utvecklas. Här spelar 
kanske också musiklärares ovana vid att använda kontextuella kriterier för 
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musicerande en viss roll (Zandén, 2010). Den bristen verkar inte heller 
kommunens, om än begränsade, fortbildningsinsatser lyckats råda bot på. Genom 
att inte använda betygskravens formuleringar, med andra ord ett professionellt 
språk, riskerar lärarna att undergräva sin egen professionalitet, sina egna 
kunskaper om olika musikgenre och hur de skall låta och spelas. Säkert inverkar 
också uppfattningen, som tycks finnas hos många lärare i estetiska ämnen, att 
betygssystemet inte kan fånga upp de djupare och mer komplexa bedömningarna 
av elevernas kunskaper utifrån konstruktionen  av  det  ”estetiska  kunskapsområdets  
annorlunda  karaktär”  (Olsson, 2010 s.45). Möjligen är det lärarnas vilja att 
konstruera ämnets legitimitet mot balans och lustfylld aktivitet som här påverkar 
dem. Man kan säga att läroplanens fokusering på mätbara kunskaper formulerade 
i kunskapskrav går på kollision mot denna uppfattning. Däremot, i en klar och 
tydlig bedömningssituation, som mer liknar (uppfattningen om) hur det går till i 
andra ämnen, ett skriftligt prov eller i en utvecklingssamtalskommentar så verkar 
de inte dra sig för att föra in tal om betygssteg eller använda formuleringar i 
betygskraven i samtalet.  
 
Informanterna menar att kunskapsbedömning är något som ständigt pågår 
löpande. Det förhållningssättet stämmer troligen väl med många lärares 
upplevelse av att bedömningar görs mer intuitivt och som en del av 
undervisningen, men sällan systematiseras. (Skolverket, 2011b). ”Kontinuerlig  
bedömning” betyder kanske i det här sammanhanget att det sällan eller aldrig sker 
systematiskt! 

Vilka synsätt och strategier styr bedömning 
Studien visar att de intervjuade lärarna konstruerar musikämnet som balans och 
lustfylld aktivitet (Lindgren, 2006). Informanterna fokuserar på ensemblespel och 
gemensam sång vilket de anser är musikämnets kärna och som de känner sig 
bekväma med att bedöma. Övriga kunskapskrav i läroplanen ”bockas av” i 
matriser och almanackor och anses svåra att uppnå. De uttrycker att betygskraven 
är svårtolkade, vilket leder till att formuleringarna i betygskraven brister i 
trovärdighet. Alla har fått viss fortbildning i bedömningsfrågor och hjälp av 
Skolverkets bedömningsstöd i musik, men det upplevs inte som tillräckligt. 
Storleken på undervisningsgrupper är avgörande för hur man ska hinna ge 
formativ bedömning och för hur rättvist man kan bedöma vissa färdigheter som 
till exempel sång eller ge exempel på musikaliska karaktärsdrag i musik. Man kan 
ifrågasätta om Skollagens krav på likvärdighet mellan skolor råder. Det är 
dessutom frågan om likvärdighet i bedömning ens är möjlig utan dagliga 
kollegiala diskussioner. Musiklärarjobbet är oftast ett ensamarbete. De kollegiala 
diskussionerna är enligt Zandén (2010), det som kan utveckla de kompetenser och 
språkliga verktyg som behövs för att bidra till att höja elevernas musikaliska 
utveckling.  
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Resultaten ovan pekar på att den oro Eklöf (2011), uttrycker om att ett 
målrelaterat betygssystem med otydliga kunskapskrav i praktiken riskerar att bli 
relativt, alltså är fullt rimlig. 
 
Användandet och bedömningen av färdigheter på digitala verktyg upplevdes av 
några informanter som besvärligt. Det var särskilt frågan om vilka kunskaper man 
uppvisar då man komponerar med hjälp av kompositionsprogrammens färdiga 
loopar och självspelande instrument. Ändå var det just det argumentet som den 
tidigare kursplanen använde för att motivera bruket av dessa hjälpmedel. Man 
menade  att  det  var  bra  ”även  för  elever  utan  färdigheter  på  instrument”  
(Skolverket, 2000 s.48).  
 
Konstnärliga bedömningar försöker beskriva det obeskrivbara i kompositioner och 
i framförandet av musik. En följd av den nya läroplanen, men kanske framför allt 
av betygssystemet, verkar vara att undervisningen tvingats förändra sig för att 
tydligare visa elevernas utveckling i ämnet. Det som är enkelt att bedöma i ett 
ämne ger också legitimitet åt det. Enkla tester och bedömningar kan dock bara 
återge reducerade, enkla fragment av den komplicerade helhet ett 
musikframträdande utgör och riskerar då dessutom att leda till att helt andra 
förmågor bedöms, som ligger vid sidan av det som egentligen ska bedömas 
(Olsson, 2010). 
  
En annan följd av det nya betygssystemet kan vara att kollektiva lärprocesser 
ersätts av mer individuella. Vårt nya skolsystem med tillhörande läroplan och 
betygssystem bygger på individualitet. Lärarnas arbete med individuella 
utvecklingsplaner och ökad betygssättning och bedömning och individuell 
utvärderingsbarhet, kan medföra att skolan, för att få betygsunderlag, tvingas 
fokusera mer på individuella arbeten än till exempel grupparbeten. Resultaten i 
undersökningen angående betygen visar att trots att Lgr 11 är ett mål- och 
kunskapsrelaterat betygssystem så tycks det inte ha någon större betydelse för 
betygsutfallet, som ändå tycks följa en normalfördelningskurva.  
 
Skolan är en avbild av samhället. En förklaring till varför den svenska skolan tagit 
ett sådant signifikant steg mot en ökad individualism kan vi se i den neoliberala 
utvecklingen av de västerländska samhällena under slutet av 1900 – talet. Dessa 
idéer fick stort genomslag på alla områden i samhället. Så till exempel såldes 
gemensamma statliga Svenska bolag som t.ex. SSAB, SJ, Domänverket, 
Televerket, OK, Nordbanken, Apoteksbolaget och det gemensamma 
pensionssystemet ut till privata intressen (Statskontoret, 2004:28). Ett antal 
avregleringar av olika marknader som till exempel el,- post,- tele,- och 
järnvägsmarknaden beredde marken för privata intressen och därmed ökad 
valfrihet för individen att välja utförare där staten tidigare haft ensamrätt. I denna 
kontext var det också naturligt att även skolan blev marknadsorienterad och att 
inflytandet flyttades ut från staten.   
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Den allra största effekten av den nya läroplanen, men kanske framför allt av 
betygssystemet verkar vara att undervisningen i mina informanters klassrum 
ändrats för att mer tydligt motsvara kunskaperna i kunskapskraven. Alla lever 
under  pressen  att  ”pricka  av”  i kunskapskraven. Det syns i allt från 
grovplaneringarna över alla de år betygssystemet omfattar, till det ständiga 
dokumenterandet med hjälp av inspelningar och matriser. En annan aspekt på 
detta är att lärarna verkar känna sig mycket mer pressade att följa den nuvarande 
läroplanen än vad som tycks ha varit fallet med tidigare läroplaner enligt 
Nationella utvärderingen i musik 2003 (Skolverket, 2005) och Johansen, (2003). 
Linnea menar till exempel att hon planerar för att hela tiden ha matchning mellan 
arbetsområde, kunskapskrav och betygskriterier. Denna effekt av betygssystemet 
kringskär lärarens autonomi att själv (eller tillsammans med eleverna) välja, 
planera och genomföra undervisning efter egna önskemål och metoder (Klapp- 
Lekholm, 2010). Lgr 11 påverkar alltså undervisningen i en betydligt mer 
centraliserad riktning.  

Hur stöder betygsättningen elevernas utveckling i musikämnet? 
Här finns stora skillnader i hur informanterna uppfattar betygens betydelse, 
alltifrån ingen betydelse alls till mycket betydelsefullt. Alla ser elever som är 
nervösa vid uppspelningar men ingen tror att betygen ensamma utgör någon 
skillnad för elevernas utveckling. Ämnets konstruktion som balans och lustfylld 
aktivitet måste omfattas av eleverna, vilket betyder att betygen bara har betydelse 
på mariginalen. Många av lärarna ser dock betygens disciplinerande effekt på 
eleverna. Musikämnet kan ibland konstrueras som en förstärkning av andra än 
rent musikaliska färdigheter eller som stöd till andra ämnen. Ingen av mina 
informanter förde fram förstärkning som konstruktion (Lindgren, 2006). Vid ett 
tillfälle snuddar Marcus vid ämnets konstruktion som kompensatoriskt, när han 
berättar att några elever kommer till musiken och lyckas bra, trots en i övrigt 
krånglig skolsituation.  
 
Det som mer tydligt framträder som en framgångsfaktor för eleverna är dock 
storleken på undervisningsgrupperna. I betygsstatistiken visar det sig att den 
lärare som genomgående har halvklasser och vars elever haft utbildade 
musiklärare hela mellanstadiet är också den som har störst antal höga betyg. 
Studien visar att lärarens kompetens och undervisningsgruppernas storlek har stor 
betydelse för elevernas resultat. Det framgår tydligt att här inte finns den 
likvärdighet som skollagen stadgar (SFS 2010:800). 

Metoddiskussion 
Metodvalet för studien fungerade bra med tanke på syftet. Intentionerna var inte 
att ge en generaliserad bild. En sådan framträdde inte heller. Till exempel känner 
sig mina informanter bekväma med att bedöma samspel. Skolverket har publicerat 
ett bedömningsunderlag just därför att en stor del musiklärare i landet uttryckt att 
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det varit svårt (Skolverket, 2011a). Här framträder den komplexitet jag förväntade 
mig och som jag velat studera. Intervjuguidens ordningsföljd följdes inte likadant 
i alla intervjuer, utan användes för att  ”hålla  uppsikt”  över  de  olika  
frågeområdena. Spontaniteten i samtalen gav troligen rikare och mer målande svar 
än en strikt följd ordning (Kvale, 1997).  
 
De brister i metoden jag framför allt ser, är att jag är nybörjare som intervjuare 
och därför inte alltid naglar fast problem och utreder dem djupare. Jag upplever, 
när jag lyssnar igenom mina inspelningar, att jag ofta tar kollegans roll istället för 
forskarens. Några ställen i intervjuerna skulle blivit mer intressanta om jag vågat 
följa upp vissa uttalanden och resonemang med utredande följdfrågor och inte nöjt 
mig med, att med min egen förförståelse som resonansbotten, tro att jag förstod 
sammanhanget. Materialet skulle på det viset ha kunnat bli rikare. I något enstaka 
fall gjorde jag misstaget att formulera frågor som kunde uppfattas som 
ifrågasättande. Efter det förhöll jag mig onödigt passiv, när jag upplevde att 
diskussionen riskerade att hetta till. Jag kände att mina frågor kunde uppfattas 
som  kritik  och  därför  var  det  enklare  att  vara  ”den  förstående  kollegan”. En brist 
var också att jag inte förutsåg betydelsen av frågan om betygens olika värdeord. 
Den debatterades under intervjuerna så pass mycket att jag lade till den som en 
extra fråga i intervjuguiden för att kunna behandla den på ett strukturerat sätt. 
 
Insamlandet av kommentarerna till utvecklingssamtalen och till viss del även 
betygsstatistiken, visade sig vara mindre användbart i min studie än vad jag 
förväntade mig. Det fanns, enligt min mening, helt enkelt alldeles för lite substans 
i materialet för att utvinna något intressant.  
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I 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide till Examensarbete 15hp. 
 
Bakgrundsfrågor 

a, Vilken utbildning har du? 
b, Hur många år har du undervisat och på vilka stadier? 
c, Vilken tidigare erfarenhet har du av betygsättning och bedömning? 
e, Vilken utbildning/fortbildning i betygsättning och bedömning har du? 

 
1. Hur uttrycker lärare att de på olika sätt gör bedömningar? 

a, Sker bedömningar via praktiska prov? 
Beskriv! 

Vilka kunskaper passar att bedöma praktiskt? 
b, Sker bedömningar via teoretiska prov? 

Beskriv! 
Vilka kunskaper passar att bedöma skriftligt? 

c, Sker bedömningarna löpande? 
Beskriv! 

d, Sker bedömningarna öppet eller i smyg? 
Beskriv! 

e, Hur tänker du kring formativ och summativ bedömning? 
Ge exempel! 

När använder du vad? 
 
2. Vilka strategier styr bedömning och dokumentation av de olika momenten och målen? 

a, Vilka formuleringar i läroplanerna stöder du dig på? 
Finns det även andra källor som du stödjer dig på? 

b, Hur värderas olika kunskaper mot varandra, t.ex. spelkunskaper kontra, teoretiska 
kunskaper, lyssnande, samtal eller skapande? 
c, Vilka betygskrav ser du som särskilt svåra att bedöma? 

Hur hanteras dessa svårigheter? 
d, På vilka olika sätt dokumenterar du elevernas prestationer? 

Hur används dokumentationen? 
e, Vilka svårigheter och möjligheter stöter du på i bedömningsarbetet? 
f, Hur hanterar du de olika betygsgraderna, värdeorden i Lgr-11? 

 
3. På vilka vis stöder betygsättningen elevernas utveckling i ämnet? 

a, Hur upplever du att betygskraven stöttar elevernas musikaliska utveckling? 
b, Upplever du att eleverna tar undervisningen på större allvar då deras färdighet 
bedöms? 
c, Hur tror du att eleverna upplever att bli bedömda? 
d, Hur tror du att eleverna upplever betygen? 

 



 

II 

Bilaga 2 
 

Pelle Hjelmér Dunkersgatan 3 
903 27 Umeå 
073- 839 22 71 
Handledare: 
Tommy Strandberg 
Institutionen för estetiska ämnen 
i lärarutbildningen Umeå Universitet 
 
Följebrev 
Hej! 
Som du och jag tidigare gjort upp, kommer jag, för att samla material till mitt examensarbete, 
att göra en intervju med dig om bedömning och betygsättning i årskurs 6 i ämnet musik. 
Syftet är att utveckla kunskap om lärares uppfattningar kring arbetet med bedömningar i 
musikämnet i årskurs 6. Följande frågeställningar är i fokus: 
 
Hur uttrycker lärare att de på olika sätt gör bedömningar? 
Hur dokumenteras och används bedömningarna? 
Vilka former och strategier används för bedömning av moment/ delmål/mål 
Vilka synsätt och strategier ligger bakom detta arbete? 
Vilka svårigheter och möjligheter har lärarna stött på i arbetet? 
Betygsättning som stöd för utveckling eller inte? 
 
Jag kommer använda en frågeguide som medföljer detta mail, så att du kan förbereda dig på 
frågorna. Jag kommer också be dig om att få läsa några avkodade 
utvecklingsamtalskommentarer som är representativa för hur du kommunicerar med föräldrar 
och barn. Eventuellt kommer jag också be om att få delta i en av dina lektioner. Intervjun 
kommer transkriberas och renskrivas och jag kommer ge dig ett alias så att du inte kan 
identifieras av tredje part. Även de elever som ingår i klassen och utvecklingsamtals-
kommentarerna kommer skyddas på samma sätt. Du har självklart rätt att dra dig ur detta när 
du vill, även mitt under pågående studiebesök eller intervju. Om du vill läsa utskrifterna från 
intervjun för att klargöra vissa saker när jag transkriberat dom, så kommer du ges tillfälle till 
det. 
 
Väl mött och tack för ditt tillmötesgående/ Pelle 



 

III 

Bilaga 3  
 

Utdrag ur läroplanen i musik, Lgr11 (Skolverket, 2011c, s.103-104).  
 
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. 
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt 
bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. Dessutom sjunger eller 
spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.  
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av 
röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former 
och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.  
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. 
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och 
ge exempel på hur musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med viss säkerhet 
urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med 
viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. 
 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6 

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd. 
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och 
slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med 
flyt. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god tajming och 
med relativt passande karaktär.  
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, 
instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och 
pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition. 
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även 
uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på 
hur musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja 
och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt 
god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. 
 

 



 

IV 

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är 
uppfyllda. 
 
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6 

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.  
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt 
ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt. Dessutom sjunger eller 
spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär. 
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, 
instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och 
pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition. 
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.  
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva 
och ge exempel på hur musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med god säkerhet 
urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med 
god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. 



 

V 

Bilaga 4  
 

 

Hej! 
Hoppas att sportlovet varit vederkvickande! Själv har jag transkriberat intervjuer. 
Tack så hemskt mycket för att jag fick intervjua dig! Hoppas att jag inte provocerade 
för mycket, med alltför näsvisa frågor? Dom behövs ibland för att sätta tummen på 
problem som finns i betygsättning och har inte avsikten att peka finger, eller så. Nu till 
en liten kort uppföljning: 
 
1. Skulle jag kunna få se tre avidentifierade utvecklingsamtalskommentarer du skrivit. 
Helst för åk. 6 men ifall du inte har det, kanske åk. 7. Tag gärna tre olika typer som 
du tycker är representativa för hur du brukar skriva till elever som antingen presterar 
bra, medelmåttigt eller svagt. 
 
2. Jag skulle också vilja be om att få betygsutfallet i årskurs 6 i musik. Det vill säga 
hur många som fick E, D,C, B och A vid senaste betygssättningen. 
 
 MVH/ Pelle 


