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Sammanfattning 
I studien har undersökts vilka kunskaper och färdigheter som elever i årskurs 9 värdesätter 

och anser som mest väsentliga att bedöma inom sång och ensemblespel och relatera dessa 

bedömningar till de nationella mål och kriterier som har fastställts för ämnet musik. Jag har 

använt mig av kvalitativ samtalsintervju som undersökningsmetod och begränsat mig till att 

undersöka sexton elever, 8 pojkar och 8 flickor, som jag undervisar i musik på en 

högstadieskola i Mellansverige. Undersökningen utgår från ett fragmatiskt- och 

sociokulturellt perspektiv på lärande. Resultatet belyses också utifrån formativ bedömning i 

undervisning och betydelsen av att använda bedömningsmatriser för att tydliggöra för 

eleverna vad som de förväntas lära sig. Resultatet visar att en gemensam syn på bedömning 

är viktig för att eleverna ska veta på vilken kunskapsnivå de befinner sig på men även för 

att de ska veta vad de behöver förbättra. Bedömning är en förutsättning för betygsättning 

och det finns en stor enighet om vad eleverna anser som väsentligt att bedöma inom 

musikämnet. Vissa olikheter existerar mellan vad respondenterna anser om att bli bedömda 

i sång. Andra anser att det är alltför personligt och svårt för en del elever att lära sig sjunga.  

 

Nyckelord: Hard Skills, Soft Skill, Interpersonal Skills, Formativ bedömning, Målmatriser 
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1 Inledning 
 

Each teacher´s vocation is unique. Even though there are common threads in the 

calling of each teacher, each teacher dwells in the role in a unique way. We each give 

our vocation a distinctive personal stamp. The individual who occupies the role of 

teacher makes a difference. If we can see ourselves as noninterchangeable with others, 

we can enrich what we do with more significance. We are more like architects than 

labores, more like artist than mechanics. We not only strive to gain the skills necessary 

to do our work but we strive to know better those for whom we do our work. Our work 

is a common work that we do in a unique way (Durka, 2002, s.6). 

 

Orden som uttrycks ovan av Gloria Durka (2002) anser jag beskriver väl hur vi människor 

har olika talanger och färdigheter och att vi gör skillnad i livet genom att med våra egna 

personligheter sätta just vår prägel i yrkesrollen som lärare.    

 

Citatet belyser hur jag ser på mitt jobb som musiklärare. 1999 blev jag erbjuden att börja ett 

års vikariat som obehörig musiklärare på 4 olika skolor på grundskolor F-9. Jag har aldrig 

ångrat det beslutet även om jag efter det året var nöjd och ville fortsätta utforska andra 

yrken. Efter att ha rest runt i världen i några år hittade jag åter tillbaka till läraryrket och har 

nu jag arbetat som obehörig musiklärare i snart 7 år. Jag arbetar som musiklärare på en 

friskola i södra Norrland, årskurs 7-9. Jag känner mer än någonsin motivation att utvecklas 

som lärare. Betygsättning och bedömning, både formativ och summativ, behöver bli mer 

rättvis och likvärdig. Är detta möjligt och hur ska vi lyckas med det? 

 

I alla tre årskurser arbetar jag med sång och ensemblespel där eleverna är indelade i två 

grupper om respektive 8 elever. Varje gång när eleverna musicerar i grupp i ensemblespel 

funderar jag på hur jag ska bedöma deras insats på bästa sätt. Det känns mer och mer viktigt 

att utveckla adekvat kunskap och verktyg för att göra den bästa bedömningen som även är 

gripbar för elever som går på högstadiet. De nya styrdokumenten är mer detaljerade än 

Lpo94, dock finns ändå stora tolkningsmöjligheter för den enskilda läraren när det gäller de 

lokala kursplanerna. Jag kan tänka mig att det kan skilja mycket mellan hur musiklärare på 

högstadiet väljer att undervisa och vad de anser vara viktigt när det gäller ämnesinnehåll 

samt hur man bedömer musicerandet i ensemblespel.  

 

Studien inriktas mot att undersöka bedömning i musik i relation till styrdokumenten, 

speciellt fokuserat på formativ bedömning. Jag anser att det kan vara mycket värdefullt för 

mitt fortsatta yrkesliv att få mer kunskap om musiklärarens bedömningsgrunder samt hur 

jag kan bedöma på bästa sätt. Den nya läroplanen Lgr11 innebär för oss musiklärare ett 

större ansvar att tolka den på ett bra sätt så att vi som kollektiv kan höja vår kompetens. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om bedömningar inom musikämnet samt 

utveckla ett eget bedömningsmaterial tillsammans med elever i årskurs 9 och utvärdera 

detta.  

 

1.2 Forskningsfrågor 
 

● Vad ser eleverna som väsentligt att bedöma i musikämnet? 

 

● Hur kan ensemblespel i musik på högstadiet bedömas?  

 

● Hur kan sång bedömas? 

 

1.3 Avgränsning 
Jag har i denna studie valt att fördjupa mig i elevers uppfattningar om bedömning. 

Mina respondenter är alla årskurs 9 elever som jag undervisar. Vissa av dem har undervisat 

i 2-3 år. Mitt val av elever i 9:an kändes självklart då jag ville få beskrivningar från 

individer som är inne på sista året på grundskolan och därmed väntar på sitt slutbetyg i 

musik. Min uppfattning är att det är troligt att få intressanta och givande svar på mina 

frågeställningar, delvis på grund av att elever i årskurs 9 är mognare men även mer 

motiverade att göra sitt yttersta för att nå de mål som de själva satt upp än om jag intervjuat 

yngre elever anser jag.  
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Teorier om lärande 
Att musicera, lyssna till och skapa musik utgör enligt kursplanen musikämnets kärna och är 

de dominerande aktiviteterna i musikundervisningen - aktiviteter som utvecklas i samspel 

med andra. I Kommentarmaterial till kursplanen i musik beskrivs syftet bland annat såhär: 

 

Att tillsammans med andra uppleva eller uttrycka sig genom musik är ett djupt rotat 

mänskligt behov, inte bara hos barn och unga. Oavsett om det sker genom att sjunga och 

dansa runt midsommarstången eller genom att spela i band så handlar det i hög 

utsträckning om att dela erfarenheter som ger en känsla av samhörighet. (---) Det kan 

öka förståelsen för hur musik kan skapa känslor av grupptillhörighet, men också 

utestänga dem som inte är invigda (Skolverket, 2011a, s.7). 

 

Det betonas i kursplanen att musik är ett socialt ämne som skall utvecklas tillsammans med 

andra. Fokus ligger på musicerande i ensembleform och därför har jag valt att utgå från ett 

sociokulturellt perspektiv som lärandeteori.  

 

 

2.1.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Olga Dysthe är professor inom pedagogik och har arbetat som lärare under många år. Enligt 

Dysthe (2003) är de centrala elementen inom den sociokulturella teorin att lärande har med 

relationer att göra; att lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel; att 

språket och kommunikationen är grundläggande inom läroprocessen och att balansen mellan 

det individuella och det sociala är en avgörande del på varje läromiljö. Hon beskriver olika 

inlärningsteorier där behaviourismen betonar lärande som förändring av elevens yttre, 

iakttagbara beteende. Kognitivismen betonar lärandet som elevens inre processer medan 

sociokulturell teori ser på lärande som en social praktik. De tre perspektiven uppkommer ur 

olika syn på kunskap (Dysthe, 2003).  

 

När man talar om sociokulturella perspektiv tänker man historiskt på dessa fyra forskare: 

John Dewey och George Herbert Mead å ena sidan och Lev Vygotskij och Mikhail Bakhtin 

å den andra (Dysthe, 2003). Dewey och Mead hör till den pragmatiska synen på kunskap, 

det vill säga att kunskap blir till genom att eleverna aktivt praktiserar något tillsammans 

med andra. Enligt deras grundsyn är motivation och engagemang avgörande. Från det 

sociokulturella perspektivet betonar man vilka förväntningar som samhället och skolor har 

på ungdomarna. Det är avgörande för elevens motivation om och hur skolan lyckas skapa 

en god läromiljö samt skapar situationer som stimulerar aktivt deltagande. Eleven måste 

kunna känna sig uppskattad i gruppen både som någon som kan något och som även är 

viktig för andra i lärprocessen. Viljan att lära beror enligt det sociokulturella perspektivet 

på om eleven känner sig betydelsefull i gruppen (Dysthe, 2003). 
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Sociokulturella perspektiv bygger på en konstruktivistisk syn på lärande men lägger 

största vikt vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt 

genom individuella processer. Således betraktas interaktion och samarbete som helt 

avgörande för lärande, inte bara som ett positivt element i läromiljön. Att kunna ligger i 

sociokulturell inlärningsteori mycket nära praxisgemenskapen liksom individens 

förmåga att delta där. Att delta i social praktik där lärande äger rum är därför det 

väsentliga (Dysthe, 2003, s.41). 

 

Lärarförbundet gav 2007 ut en samling artiklar där man ville uppmuntra till konstruktiva 

samtal om lärande. Roger Säljö inledde antologin med en artikel om kampen mellan två 

olika kunskapstraditioner Lärande, kunskap och kampen mellan traditionalism och 

progressivism (Säljö, 2007). Säljö är professor i pedagogik och pedagogisk psykologi vid 

Göteborgs universitet. Han ställer frågan om vilka krav på kunskaper och färdigheter som 

ett globaliserat informationssamhälle ställer på våra framtida medborgare. Säljö menar att 

den pedagogik och de sätt att undervisa som vuxit fram under 1900-talet i de flesta fall 

bygger på någon form av konstruktivistisk syn på lärande. Den konstruktivistiska synen på 

lärande antar att kunskaper förutsätter en aktiv individ som genom sitt engagemang 

tillägnar sig förståelse och insikt.  

 

Det som skiljer konstruktivistiska perspektiv på lärande från traditionalismens är istället 

i första hand synen på hur man tillägnar sig kunskaper och erfarenheter, det vill säga hur 

människor blir delaktiga i ”civilisationens sparade kapital” av kunskaper och 

erfarenheter som Dewey uttrycker det. Människor lär genom att vara aktiva och genom 

att reflektera, analysera och diskutera med andra; vi lär genom att konfrontera våra egna 

erfarenheter med dem som andra gjort och med det vi möter i böcker, tidningar, på 

internet och i andra sammanhang. Kunskap är inte enbart något människor har, det är 

också något vi delar med oss av till varandra genom samarbete. Det är på så sätt vi lär 

känna inte bara vad som är etablerade kunskaper, utan också hur sådana kunskaper 

kommer till. Vi lär oss lite om metoder och principer för hur man utvecklar 

ståndpunkter och kunskaper, och vi lär oss således också något om hur man kan lära sig 

saker och ting. Detta är några av anledningarna till att exempelvis projektorganiserad 

undervisning och problembaserat lärande ofta blir ideal för progressivister  

(Säljö, 2007-10, s.18). 

 

Konstruktivistiska perspektiv betonar det kollektiva i lärprocesser och samspelet mellan 

individen och gruppen. Det är i aktiva samtal med andra som individen utvecklar 

kunskaper och färdigheter. Det är när man själv uttrycker sin förståelse och sin uppfattning 

med andra, som man integrerar kunskaper med sina egna erfarenheter och intressen (Säljö, 

2007). 

 

Pedagogen John Dewey var en av progressivismens mest kända filosofer och räknas 

tillsammans med G.H Mead till den amerikanska pragmatismen (Vaage i Dysthe, 2003). 

Pragmatismen innebär en betoning på handlande och tänkande som utgångspunkt för 

förändring av världen och den egna personen.  
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Den sociala handlingen är grundelement för förståelsen av den mänskliga existensen där den 

sociala gruppen är utgångspunkt för lärande. Lärande är en process som pågår hela livet. De 

pratar om lärandet som relationellt och kontextuellt; relationellt genom att det är knutet till 

andra människor och kontextuellt då det äger rum under bestämda omständigheter. Dewey 

förknippas med begreppet “Learning by doing” och brukar räknas som den mest centrala 

pedagogiska tänkaren under 1900-talet. Hans syn på lärande består av tre viktiga 

komponenter: fokus på barnets aktivitet, utveckling av en teori om erfarenhet samt 

undersökningsmetoden.  

 

Hos barnet är det leken som aktivitetsform som är det intressanta. Den representerar det 

spontana och informella lärandet och innehåller värdefulla element som kan utnyttjas i 

skolans mer formella undervisning. I sin utveckling av en teori om erfarenhet placerar 

Dewey de olika aktivitetsformerna i det intersubjektiva rummet och visar hur sociala 

handlingar präglas av kontinuitet och samspel. Förmågan att överskrida de egna 

erfarenheterna genom reflektion bidrar till rekonstruktion av erfarenhet (Dysthe, 2003, s 

137). 

 

Mead är upphovsmannen till den symboliska interaktionismen. Kärnan i Meads teori om 

socialitet är kompetensen att se ur andras perspektiv. Han menar att alla individer är unika 

och närmar sig gruppen utifrån egna föreställningar och skapar eller rekonstruerar sina 

erfarenheter i mötet med andra (Dysthe, 2003). 

 

Dysthe och Igland (2003) menar att Vygotskij ville förstå det mänskliga medvetandet och 

hur detta utvecklas, främst hur högre psykologiska processer uppstår inom språket, 

skrivande, räknande samt kognitiva processer såsom minne, perception och 

begreppsbildning. För Vygotskij utgör den sociala samverkan själva utgångspunkten för 

utveckling och lärande. Han sammanfattar teorierna om förhållandet mellan utveckling och 

lärande i tre huvudpositioner: 1. Utveckling kommer före lärande. 2. Lärande och 

utveckling är simultana och sammanfallande processer. 3. Lärande och utveckling är 

inbördes olika processer som hänger samman och inverkar på varandra.  

Förutom dessa teorier menar Vygotskij att lärande medför utveckling och en rad 

utvecklingsprocesser kan inte ske utan ett lärande och dessa är ända från födseln 

sammanvävda.  

 

I artikeln Klassrummet, deltagarstrukturer och lärande (Aukrust, 2003) beskrivs 

Vygotskijs begrepp “den närmaste utvecklingszonen”. Vygotskij är mest känd för detta 

begrepp som i många år har utgjort kärnan i analyserna av hur barn lär i interaktion med en 

mer kompetent annan. Begreppets huvudtanke är att lärande sker genom samverkan 

medierad av kulturella redskap som språk och samtalsgenre och att lärande kommer till 

uttryck genom att eleven gradvis bli en mer aktiv del i denna samverkan (Dysthe, 2003). 

Det intersubjektiva rummet diskuteras av Karsten Hundeide (2003), det vill säga 

klassrummets dolda styrmekanismer för inkludering eller exkludering av elever.  
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Hon beskriver hur man ur en terapeutisk synvinkel kan behöva hjälpa, utveckla och 

rehabilitera barn och finna zonen för möjlig utveckling för varje individ. Hon anser att det 

är viktigt att skaffa sig insikt hur lärare betraktar barnet eller elevens eventuella 

otillräckligheter; att det är essentiellt att läraren övas i att aktivt söka efter positiva 

egenskaper och inrikta undervisningen på zonen för möjlig utveckling. Hundeide menar att:  

 

Man försöker se till att eleverna får en chans även om deras prestationer är svaga, och 

att man utgår från att det alltid finns en utvecklingszon där elevens motivation och vilja 

att prestera kan mobiliseras genom positiv bekräftelse och uppmuntran. Detta bör vara 

lärarens allra viktigaste uppgifter (Hundeide, 2003 s.145). 

 

Bakhtin verkade under samma tid och land som Vygotskij. Han var litteraturteoretiker, 

språk och kulturfilosof och liksom Vygotskij var han intresserad av sociohistoriska 

kontexten för mänsklig utveckling. De perspektiv som inspirerats av Bakhtins tankar om 

dialogens betydelse kallas ofta för ”dialogism”. Mari-Ann Igland och Olga Dysthe (2003) 

skriver om Bakhtins dialogism som processer som formar de inre dialogerna med tiden. 

Hans teorier understryker att inre dialoger och individuella röster formas av historiskt, 

kulturellt och institutionellt betingade perspektiv på verkligheten.  

 

Varje individs unika röst och erfarenheter formas och utvecklas i kontinuerlig och 

ständig interaktion med andra individers yttranden. Den närmsta familjen utgör i regel 

den första kultur som barnet möter, och det är de vuxna omsorgspersonernas yttranden 

som i hög grad anger tonen i början och fungerar som modeller för den verbala 

samvaron (Dysthe, 2011, s.86). 

 

2.2 Bakgrund 
Olle Zandén har arbetat som lärare i närmare 30 år. Hans fokus har varit de olika didaktiska 

förhållningssätten och problematiken kring detta. Han har skrivit en avhandling rörande 

detta tema och den heter Samtal om samspel – kvalitetsuppfattningar i musiklärares 

dialoger om ensemblespel på gymnasiet (Zandén, 2010). I denna doktorsavhandling 

analyseras vilka kvalitetsuppfattningar som visar sig vara relevanta i samtal mellan 

musiklärarkollegor, utifrån vilka aspekter av elevers musicerande som väcker intresse och 

därför leder till samtal, och vilka som inte gör det. I studien är det yttranden som har att 

göra med elevernas fysiska uttryck (entusiasm, självständighet och kommunikation) som 

lockar till samtal snarare än den klingande musiken, det vill säga hur det låter. Zandén är 

noga med att framhålla att det inte är musiklärarnas undervisningsspråk han har studerat. 

Ett övergripande syfte för hans studie har varit att reflektera över lärande i relation till den 

moderniseringsfas samhället befinner sig i.  

 

Olle Zandén skriver i sin avhandling Att arbeta med kvaliteter i populärmusik att 

utmaningen för den stora pedagogen blir att finna eller skapa kvalitetsnivåer som både 

lärare och elever upplever som musikaliskt relevanta och som dessutom kan hävdas ha stöd 

i styrdokumenten (Zandén, 2010).  
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I dagens skola diskuteras flitigt om elevens rätt till inflytande över verksamheten. I 

läroplanen Lgr11, under övergripande mål och riktlinjer, står det att: ”Läraren ska svara för 

att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens 

innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad” (Skolverket, 

2011c, s.15). Vidare beskrivs skolans mål: ”att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för 

sina studier, utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa sin egen och 

andras bedömning i relation till sina egna arbetsprestationer och förutsättningar” 

(Skolverket, 2011c, s.18). 

 

Ericssons studie från 2002 fokuserade på ungdomars syn på musikaliskt lärande, Från 

guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse. Moderniserade villkor för 

ungdomars musikaliska lärande (Ericsson, 2002). Där undersöktes ungdomars uppfattning 

om musikaliskt lärande och gruppintervjuer gjordes med elever från årskurs 8 och 9. Vad 

författaren kom fram till i resultatet visar att musiklärarens viktigaste uppgifter var att 

instruera och visa hur man spelar samt att tillhanda ha en god miljö för lärande.  

Styrdokumenten ställer nästan inga krav på hur musicerandet ska låta och det står inte 

heller någonting om att musiklärare ska tala om den klingande musiken. Skolverket och 

Skolinspektionen har arbetat fram ett bedömningsstöd i ämnet musik efter att ha konstaterat 

att undervisningskvaliteten varierar kraftigt mellan olika skolor. Detta kom man fram till i 

Rapporten Är du med på noterna rektorn? (Skolinspektionen, 2011:5) samt även i den 

nationella utvärderingen NU 03 (Skolverket, 2003) som gjordes i början av 2000-talet. 

Skolinspektionen anser att musiklärare behöver få möjlighet att samarbeta när det gäller 

bedömning och betygsättning. Bedömningsstödet ska hjälpa lärare att bli enade om vad 

kunskapsmålen och kriterierna står för samt skapa en gemensam förståelse av 

betygsnivåerna. Bedömningsstödet är ett hjälpmedel även för att uppnå likvärdighet, 

giltighet och tillförlitlighet vid bedömning i musik (Skolverket, 2012). “Det är 

problematiskt, eftersom ett kollegialt språk som omfattar det specifikt musikaliska är en 

förutsättning för någon form av likvärdighet när det gäller bedömning, betygssättning och 

undervisning över landet, säger Olle Zandén” (Zandén, 2010/09/29). 

”Bedömning kan ha flera syften. En bedömning med avsikten att ta reda på vad eleven lärt 

sig har ett summativt syfte medan en bedömning med avsikten att stärka elevens lärande 

har ett formativt syfte. I det dagliga skolarbetet görs bedömningar med bägge dessa syften” 

(Skolverket, 2010/04/12). 

2.3 Formativ bedömning 
Begreppen formativ och summativ evaluering började användas i slutet av 60-talet och 

syftade då på de bägge syften utvärdering kunde ha. Så småningom kom begreppen att 

användas för att karaktärisera två olika syften med bedömning där summativ bedömning 

har till syfte att ta reda på vad eleven lärt medan syftet med den formativa bedömningen är 

att stärka elevens lärande under lärandeprocessen (Säljö, 2007). 
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En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målet för undervisningen tydliggörs, 

att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målet och att återkoppling 

ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet. Forskning har visat att formativ 

bedömning ökar elevernas lärande. Både i Sverige och internationellt har diskussionen om 

betyg och bedömning fått en ökad fokusering på bedömningens roll i läroprocessen, 

elevens delaktighet i bedömningen, dokumentation av lärande och fortlöpande bedömning. 

Införandet av den individuella utvecklingsplanen i svensk skola kan ses som en del av 

denna utveckling (Säljö, 2007). En koppling finns till det sociokulturella perspektivet på 

lärande där tänkandet betraktas som i grunden socialt. Ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande förändrar bedömningspraxis mot en mer dynamisk och samarbetsinriktad aktivitet 

där bedömningens roll i undervisningssituationen betonas liksom vikten av att både lärare 

och elever är delaktiga i bedömningen (Skolverket, 2010-04-12). 

 

Dylan Wiliam (2013) åskådliggör den formativa bedömningens kärna i boken Att följa 

lärande - formativ bedömning i praktiken. Wiliam har doktorerat i pedagogik, är konsult 

och arbetar med lärare i Nordamerika, Storbritannien och andra länder för att utveckla 

effektiv, evidensbaserad formativ bedömning. En viktig grundpelare för hans forskning är 

att lärare kan bli bättre på att integrera bedömningen samt utveckla bra rutiner i sin 

undervisning. Wiliam menar att man som lärare behöver ändra förhållningssätt till 

bedömning både hos sig själv som lärare och hos eleverna och föräldrar. I Wiliams bok 

finns mängder av praktiska tekniker till hjälp för lärare men för att dessa ska fungera är det 

viktigt att varje lärare, utifrån sitt eget ämne, anpassar dessa tekniker till sig själv och de 

elever man har. Det är tidskrävande att arbeta med formativ bedömning och man behöver 

låna tid ifrån sig själv men i förlängningen leder det till att lärandet förbättras (Wiliam, 

2013).  

 

Genom att utgå ifrån de tre processer som, med utgångspunkt i Sadler (1989), i Wiliam 

(2013) nämner tre centrala i den formativa bedömningen nämligen: Vart skall jag/vad är 

målet? Var är jag nu? Hur skall jag komma till målet? I dessa tre processer är både lärare, 

kamrater och elever involverade. De fem nyckelstrategierna för formativ bedömning och 

deras förhållanden är: 

 

1. Klargöra och skapa delaktighet i intentionerna med undervisningen och kriterierna för att 

lyckas i sitt lärande. 

2. Skapa effektiva diskussioner, aktiviteter och uppgifter som kan visa i vilken 

utsträckning eleverna har lärt/förstått. 

3. Ge återkoppling som för de lärande framåt. 

4. Aktivera elever som undervisningsresurser för varandra. 

5. Aktivera elever som ägare av sitt eget lärande (Wiliam, 2013. s.18). 
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En förutsättning för formativ bedömning är målens tydlighet för eleverna. Ett vanligt sätt 

att visa detta är användandet av bedömningsmatriser. I dessa ges lärarens förväntningar och 

kriterier vid betygsättning på ett tydligt sätt och därmed stärks återkopplingen och 

möjligheten till självbedömning för eleverna. Återkoppling kännetecknas av att den blickar 

framåt och tar sin utgångspunkt i den bedömning som gjorts av elevens prestation eller 

förståelse. I Kunskapsbedömning i skolan - en praxis, begrepp, problem och möjligheter 

(Skolverket, 2011b) beskrivs återkopplingen i fyra olika nivåer:  

 

1. Återkoppling på uppgiftsnivå. 

2. Återkoppling på processnivå. 

3. Återkoppling på metakognitiv nivå. 

4. Återkoppling på personlig nivå. (Skolverket, 2011b, s.20-21) 

 

De två nivåer som har störst positiv påverkan på lärandet är processnivå och 

metakognitivnivå. På processnivå, det vill säga återkoppling riktad mot förmågor som 

eleven ska utveckla, stöds lärandet på ett bättre sätt än den uppgiftsrelaterade då den kan 

gälla flera olika uppgifter som läraren ger eleverna. I den metakognitiva nivån syftar 

återkopplingen till att stärka elevens tilltro till sin egen förmåga samt motivationen och 

viljan att själv utvecklas. Här används frågor som får eleven att reflektera över och förstå 

sin egen kunskap. En återkoppling som riktas mot eleven som person, till exempel genom 

att berömma personen för vilken vacker röst han eller hon har, har sällan en positiv 

inverkan på lärandet. Det är viktigt att lärare ger beröm och uppmuntran på saker som 

eleven själv kan påverka, till exempel deras inställning och ansträngning  

(Skolverket. 2011b). 

 

I Synligt lärande för lärare skriver författaren John Hattie (2012) om hur lärare aktivt kan 

arbeta med att förbättra sin undervisning tillsammans med sina kollegor. Han vill veta hur 

och vilken grad den egna undervisningen påverkar elevernas lärande. Hattie arbetar med 

forskning inom fältet för pedagogisk psykologi, Educational Psychology, en forskningsgren 

där individers och gruppers lärande i pedagogiska miljöer uppmärksammas. En av Hatties 

infallsvinklar i boken är hur olika former av ömsesidig kommunikation och återkoppling 

mellan lärare och elever och mellan elever kan påverka studieresultat positivt.  

 

För att lyckas med det svåra uppdraget att förstå hur elever lär sig krävs att lärarna ser 

lärandet genom elevernas ögon. Vi behöver mer än bara reflektera över det vi ser, 

eftersom lärare inte ser merparten av det som sker i klassrummet. Vi behöver många 

bedömningsmetoder, lyssna till elevers samtal och frågor, ta hjälp av andra med att 

observera hur eleverna lär sig i vår klass och att se till att eleverna också ger oss tecken 

på hur de tänker och lär (Hattie, 2012, s.154). 

 

I en artikel på Skolverkets hemsida som heter Tydlighet med målen en balansgång skriver 

Anders Jönsson, verksam som forskare vid Malmö Högskola och Högskolan i Kristianstad, 

om formativ bedömning.  
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Han menar att för att kunna arbeta med formativ bedömning måste man som lärare 

reflektera över hur man arbetar med bedömning i sitt dagliga arbete. Enligt internationell 

forskning är goda ämnesdidaktiska kunskaper en viktig faktor för att den formativa 

bedömningen ska vara effektiv för elevernas lärande och enligt Jönsson går det hand i hand 

med god bedömarförmåga. Vidare anser Jönsson att en risk med användandet av matriser är 

att läraren förlitar sig alltför mycket på dem. Det är utformningen av matrisen och hur den 

används som är av vikt. Att överta matriser av andra är inte alltid bra. Det krävs att varje 

lärare arbetar aktivt med matrisen tillsammans med eleverna samt diskuterar de olika 

kriterierna och nivåerna på bedömningen och vad de innebär i praktiken. “Formativ 

bedömning handlar i grunden om en förbättrad kommunikation så att alla vet spelreglerna 

och har lika chanser att nå målen” (Jönsson, 2010/04/12). 

 

Självvärdering och self-assessment är en formativ bedömningsprocess. Eleverna ska lära 

sig att reflektera själva över sin progression och kvaliteten av sitt arbete samt om det är i 

enlighet med önskade mål och kriterier (Andrade, 2007-2008). En amerikansk forskning 

har visat att de elever som använts sig av detta sätt lär sig mer effektivt än elever som inte 

använt självvärderingmatriser (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006).  

 

När det gäller utvecklande av matriser talar Wiliam (2013) om vikten av att utveckla 

lärandemålen tillsammans med eleverna och denna process kan ibland kallas 

medkonstruktion. Fördelen med detta är då att eleverna får diskutera målen sinsemellan och 

lär sig att själv kunna hantera och tillämpa lärandemålen i övningsprocessen på lektionerna. 

Wiliam understryker dock att det inte är en demokratisk process eftersom läraren har mer 

kunskaper än eleverna, och ej skulle ta sitt ansvar om han eller hon godtog vad som helst 

som eleverna ansåg skulle värderas i matrisen (Wiliam, 2013). 

  

2.4 Konstruktion av en bedömningsmatris 
En bedömningsmatris är ett dokument som beskriver olika kvalitetsnivåer på de kriterier 

som en elevs prestationer bedöms efter. På Malmö Högskolas hemsida kan man läsa om 

vad en matris är: 

 

Matriser är ett användbart verktyg vid bedömning av elevers kunskaper. I en matris 

kombineras de olika kriterier, där vi kan spåra och identifiera elevernas 

kunskapsutveckling, med de olika kvalitativa nivåer som kunskapsutvecklingen visar sig 

på. Om de olika kvalitativa nivåerna är uttryckta på ett sätt så att eleverna förstår dessa, 

kan matriser också användas för elevernas självbedömning av sin egen och andra elevers 

kunskapsutveckling…..En matris kan aldrig fånga alla de bedömningsaspekter som finns. 

Genom matrisen struktureras vissa moment upp, vi blir mer specifika och det blir möjligt 

att mer i detalj gå in i exempelvis en process för att specificera de olika delarna i denna. 

Att använda matriser kan innebära en risk att bli för detaljstyrd i sin bedömning men 

samtidigt ökar möjligheten att få med specifika kunskaper och färdigheter som annars 

kanske inte skulle ha upptäckts.  
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När ni använder matriser så gör det i processer eller i arbetsuppgifter som kan vara 

svårfångade och där det krävs en mer detaljerad information för att genomföra 

bedömningen. Komplettera matrisen med annan information om elevens prestationer 

(Malmö högskola, 2014/05/18). 

 

Enligt Wiliam (2013) kan det vara bra att fundera över några olika frågeställningar när man 

vill konstruera matriser och lärandemål. Ska man använda sig av uppgiftsspecifika- eller 

allmänna bedömningsmatriser? Ska det vara produkt- eller processfokuserade kriterier? Hur 

skall språket vara utformad, det vill säga officiellt kontra elevvänligt språk? En 

uppgiftspecifik matris skrivs ofta på ett mycket tydligt språk och fungerar bra när man vill 

berätta för eleven exakt vad som krävs för just den uppgiften, de vet säkert vad vi som 

lärare önskar att de lär sig. Den lämpar sig bäst för summativ bedömning och mer i slutet av 

ämnesmomentet. En process är ett lärande som pågår under en längre tid. Allmänna 

matriser kan användas på olika uppgifter och är mindre detaljerad.  

 

2.5 Hard skills, Soft skills och Interpersonal skills 
I en studie av Diana Blom och John Encarnacao (2012) Student-chosen criteria for peer 

assessment of tertiery rock groups in rehearsals and performance: what´s important? 

undersöks vilka kriterier som elever valt för att självbedöma kamrater och sig själva både 

på repetitioner och vid uppspel av ensemblespel. Studien svarar på 2 frågor: 1. Vilka frågor 

anser studenterna vara så viktiga under repen och uppträdandet att de vill ha dem som 

kriterier för Peer and self assessment? 2. Vilken är följden av denna kunskap för elever och 

lärare? De elevvalda kriterierna i Bloms och Encarnacaos studie är analyserade i relation 

till Birkett´s Skills taxonomy om Soft skills och Hard skills. Med Soft Skills menas olika 

beteenden och egenskaper som en person kan ha och har inget att göra med musikalitet utan 

mer om sociala färdigheter som är viktiga att ha i samarbete med andra i grupp; hur man 

hanterar vissa situationer bland annat. Tillsammans med Soft Skills ingår så kallade 

Interpersonal skills där man beskriver de psykosociala processer som sker inom gruppen. 

Musicerande i grupp, i ensemblespel, är en essentiell del av musikskapande i skolan och 

eleverna spelar i grupp under större delen av undervisningen. Hard Skills syftar mer på 

tekniska (musikaliska) färdigheter en person kan ha kunskaper om; däri innefattas även de 

så kallade analytiska färdigheterna. Alla dessa attribut sammanfattar vad som kan kallas 

`musicianship´ (Blom & Encarnacao, 2012).  
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Nedan finns ett förtydligande av vad de olika färdigheter och skills innebär:  

 

 

SOCIALA FÄRDIGHETER -  

NON-MUSICAL (Mest viktiga under 

repetitionsprocessen) 

TEKNISKA/MUSIKALISKA 

FÄRDIGHETER (Mest viktiga under 

själva uppträdandet) 

SOFT SKILLS 

- Pålitlighet 

- Närvaro - Vara på plats under repen 

- Komma ihåg sina saker/Utrustning 

- Involverad i uppgiften 

- Uttrycka sin personlighet/ 

Att visa hjärta i ensemblespelet 

 

INTERPERSONAL SKILLS 

- Beslutsfattande/Komma överens ideer 

- Bli en del av gruppen - Vilja att vara med 

- Att få sin önskan och röst hörd inom gruppen 

- Delaktig i kommunikationen inom gruppen 

- Pålitlighet och respekt till de andra 

- Kompromissa och komma överens 

- Jämlikhet och samarbetsförmåga 

 

 

HARD SKILLS  

  

- Spelteknik    

- Flyt    

- Precision    

- Rytmisk precision   

- Intonation/Pitch   

- Spela i takt 

- Tempo    

- Artikulation/Frasering 

- Dynamik    

- Klang 

- Variation 

- Andning, hållning och balans  

- Uttryck, kreativitet och fantasi  

- Känslopåverkan/egenhet  

 

ANALYTISK FÖRMÅGA 

- Medvetenhet av genre/Performance practice 

- Uppfattning av uppgiften 

- Tolkningsförmåga och kvaliteter 

- Sammanhållning inom gruppen – Samarbete 

Bild 1. En beskrivning av Blom & Encarnacaos studie om Hard- & Soft skills, (Blom, Encarnacao. 

Student-chosen criteria for peer assessment of tertiery rock groups in rehearsals and performance: 

what´s important?, 2012, s.27-28).    

  

 

En fråga som både elever och lärare frågade sig under att studien pågick var hur och om 

man ska bedöma Soft Skills överhuvudtaget? Det studien visade angående de båda 

färdigheterna var att det under repetitionerna låg ett större fokus på Soft Skills medan det 

vid framförandet tittades mer på det tekniska kunnandet. 

 

Skolverket (2011b) har under de senaste åren sedan Lgr 11 introducerades arbetat fram 

stödmaterial som svar på det växande intresset kring bedömning i grundskolan, 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det är en del i Skolverkets arbete för att stödja 

genomförandet av skolreformer och för en rättvis och likvärdig bedömning. 
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2.6 Skolverkets kursplan och betygskriterier 

I den nya läroplanen och i kursplanen i musik i synnerhet lyfter Skolverket fram 

självbedömning på ett mycket tydligare sätt jämfört med tidigare styrdokument. I den 

allmänna delen slås det fast att "Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv 

bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna 

arbetsprestationerna och förutsättningarna" (Skolverket, 2011c, s 18). I kursplanen för 

musik, görs dessa tankar ännu mer konkreta genom att kamrat- och självbedömning införts 

som separata kunskapskrav: 

 

Eleven kan föra resonemang om eget och andras musicerande i årskurs 6 och i årskurs 9 

står det även att eleven kan ge omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag 

som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas (Skolverket, 2011c, s 104). 

 

I häftet Kunskapsbedömning i skolan definierar Skolverket begreppet självbedömning på 

detta sätt: "Självbedömning innebär att eleven reflekterar över kvaliteten på sitt arbete, 

bedömer om det är i enlighet med kunskapskraven och därefter reviderar eller övar mer." 

(Skolverket, 2011b, s 22). 
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3 Metod 
Detta kapitel behandlar val av metod samt urvalet av respondenter. Jag har använt mig av 

kvalitativ samtalsintervju som forskningsmetod (Kvale, 1997). Jag valde det därför att jag 

upplever att det ger mig de bästa förutsättningarna och passar mitt syfte väl. Fördelen med 

att använda sig av kvalitativ samtalsintervju är att man får en mer omfattande information 

eftersom man samtalar och kan ställa följdfrågor runt ämnet (Johansson & Svedner, 1998). 

Detta då i förhållande till en enkätundersökning som är en mer statisk kvantitativ 

undersökning med fasta svarsalternativ. Den kvalitativa intervjun ger mig goda 

förutsättningar att erhålla information och kunskap som gör det möjligt att förstå elevernas 

attityder, värderingar och intressen men även få en inblick i hur de ser på sin lärares syn på 

undervisningen. Att intervjua en människa ger mer tid för att gå in i djupare diskussioner 

och man kan få en mer personlig kontakt. Förutom att använda en halvstrukturerad 

intervjuprincip, där endast frågeområdena är bestämda, har jag även haft delvis 

strukturerade intervjufrågor där frågeområdena och vissa av frågorna är bestämda i förväg. 

Intervjuerna spelades in med telefon och ljudkvaliteten var god och kunde lätt transkriberas 

efteråt.  

 

3.1 Urval av respondenter 
Jag valde att bilda fyra olika fokusgrupper som grund för mina intervjuer. Informanterna 

valdes från klasser som jag vanligtvis undervisar i. I varje fokusgrupp finns två flickor och 

två pojkar från var sin parallellklass i årskurs 9 (9a, 9b, 9c och 9d) på en högstadieskola 4-9 

i Mellansverige. Anledningen till valet av elever från årskurs 9 är att jag anser att de har 

mest erfarenhet av min musikundervisning. Dessutom har de genomgått hela grundskolan 

och är relativt medvetna om kursmålen. De började årskurs 7 samma år som den nya 

läroplanen Lgr11 kom och har alltså varit med från början av implementeringen av nya 

betygskriterier. En vecka i början av februari 2014 bestämde jag mig för att diskutera min 

pågående studie om bedömning med alla mina årskurs 9 klasser. Jag ställde öppet frågan i 

klasserna om det fanns några som var villiga att delta i undersökningen. Min förhoppning 

var att få intresserade elever oavsett kunskapsnivå. I två av klasserna fick jag omedelbart 

elever som ville medverka och jag kunde börja bilda de två första fokusgrupperna. I de 

andra två grupperna dröjde det ett tag att forma intervjugrupper samt en del övertalning och 

jag fick fråga i klasserna vid två lektionstillfällen. 

 

I studien kallas mina respondenter för pojke och flicka plus vilken fokusgrupp de tillhör 

(Fokusgrupp 1, 2, 3 eller 4), till exempel pojke fokusgrupp 1. För enkelhetens skull 

förkortar jag fokusgrupp till F1, F2, F3 och F4.  
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3.2 Intervjuerna 

Intervjuerna ägde rum mellan den 10-19 mars 2014. Alla intervjuer genomfördes 

på respondenternas skola, i ett avskilt rum i anslutning till musiksalarna och varje intervju 

varade i cirka en timme. Endast eleverna och jag var närvarande och efter avslutad intervju 

återgick eleverna till sina lektioner. Jag gjorde ljudinspelning av alla intervjuer och därefter 

transkriberade jag hela intervjuerna ordagrant i ett ordbehandlingsprogram.  

 

Varje enskild intervju inleddes med att jag ställde några på förhand bestämda frågor för att 

komma igång med diskussionen, här enligt en semistrukturerad intervjuteknik där samma 

frågor ställs till alla informanter och där frågorna har öppna svarsmöjligheter 

(Kvalitativmetod.web.com/intervjuer.htm, 2014/06/08).  

 

Några av de frågor som jag inledningsvis ställde var: Hur ser ni på bedömning överlag, och 

tycker ni att det är viktigt med bedömning? Jag bad dem även berätta vad det är som är 

viktigt inom bedömning. En annan fråga handlade om rättvis bedömning och om de 

upplever att de fått rättvisa betyg. Förutom dessa inledande öppna frågor har jag följt en 

mer strukturerad intervjuteknik genom att ha tre i förväg bestämda frågeområden (se bilaga 

A) och till dessa arbetsmaterial och verktyg som jag tidigare använt mig av i min 

bedömning (Johansson, Svedner, 1998). Ett exemplar av varje respektive målmatris inom 

sång och ensemblespel delades ut till eleverna samt en presentation av de olika Hard skills 

och Soft skills. Efter en genomgång av arbetsmaterialen fick de tillfälle att ställa frågor om 

termerna för att bättre få en förståelse om vad de innebär. Dessa frågeställningar visade jag 

upp för respondenterna i början av intervjun (se bilaga B) för att därefter poängtera att ett 

av målen med vårt möte var att tillsammans diskutera bedömning i musik utifrån de tre 

olika frågeställningarna samt utforma och vidareutveckla nya bedömningsmatriser. 

 

Efter att jag bearbetat intervjuerna och sammanställt resultatet började jag att utveckla mina 

målmatriser genom att göra vissa ändringar utifrån respondenternas synpunkter. Därefter 

samlade jag åter alla fyra fokusgrupper till ett uppföljningsmöte där eleverna fick se de nya 

förändringarna som jag gjort i de båda målmatriserna. Här använde jag mig av en metod 

som kallas Stimulated recall där intervjupersonerna kort efter ljudinspelningen får ta del av 

materialet samt ges tillfälle att kommentera resultatet (Haglund, 2003). 

 

Syftet var att påminna respondenterna om sitt tänkande och som avslutning på mötet bad 

jag alla fokusgrupper diskutera sinsemellan och reflektera kring hur de ansett om att delta i 

studien och även skriva ner dessa funderingar på ett papper som jag samlade in. Jag har valt 

att redogöra för fokusgruppernas reflektioner under slutsatserna.  

 

 

 

 

 



19 
 

3.3 Etiska överväganden 

I syfte att skydda individen ställs fyra allmänna huvudkrav inom svensk 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandeskravet (Vetenskapsrådet, 2014/06/10). Vid intervjutillfället informerades mina 

respondenter om att deras medverkan var frivillig och att varken deras namn eller namnet 

på deras skola skulle komma att nämnas i studien. Därmed uppfylldes frivillighets- och 

anonymitetskravet. För att skapa en trygghet berättade jag bakgrunden till min studie och 

anledningen till varför jag bett dem att delta; jag ville att eleverna skulle förstå syftet med 

intervjuerna; härmed uppfylldes informationskravet. Eleverna informerades även om att de 

när som helst kunde avbryta intervjun. Kvale (1997) menar att det är viktigt att värna om 

respondenternas konfidentialitet i en intervjustudie och det innebär att anteckningar och 

ljudupptagningar ska förvaras på ett säkert ställe och att de efter studien raderas. Denna 

inrådan har jag följt. Jag diskuterade även nyttjandekravet med dem, att den information 

som jag har fått ta del av i intervjuerna endast kommer att användas för min undersökning.    

 

3.4 Kritiska reflektioner och förhållningssätt 
Jag har försökt förhålla mig till att jag är deras undervisande lärare och att jag under de två 

till tre senaste åren faktiskt fått en bra uppfattning om deras kunskaper och även lärt känna 

var och en av dem på ett personligt plan. Det kan finnas synpunkter som de intervjuade 

undanhållit på grund av att jag är deras musiklärare. Att intervjua är en interaktiv form av 

undersökning. Det nära samspelet mellan mig och respondenterna kan möjligen göra att jag 

påverkas och ”blir offer för en omedveten motöverföring” (Kvale, 1997, s.112). Det finns 

också en risk att jag tillskriver respondenterna tolkningar som är mina egna utifrån min 

förförståelse av deras tidigare aktiviteter under mina musiklektioner. Med andra ord är det 

svårt att studera i sin egen praktik och hålla de två rollerna åtskilda. Denna distinktion har 

jag försökt göra tydlig i resultatdelen genom att i största möjliga utsträckning sträva efter 

att exemplifiera mina resultat och bygga på informanternas uttalanden.  
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4 Resultatredovisning  
Inledningsvis presenteras respondenternas generella uppfattningar om bedömning i musik 

var för sig för att tydliggöra deras uppfattning om hur de ser på bedömning. Därefter 

kategoriserar jag resultaten under tre olika teman. Tema 1 handlar om olika tekniska och 

personliga färdigheter inom musik, så kallade Hard skills och Soft skills. Under tema 2 

diskuteras mina bedömningsmatriser inom både ensemblespel och sång, och i tema 3 talar 

vi om vikten av självbedömning samt kamratbedömning. Målet i slutändan är att vi 

tillsammans ska komma fram till förslag på helt nya bedömningsunderlag. Därefter följer 

en sammanfattning. Vid citat förkortas fokusgrupp med F för att visa vilka olika 

fokusgrupper respondenterna tillhör (F1, F2, F3 eller F4). 

 

4.1 Fokusgruppernas åsikter om bedömning i musik och hur de ser på 

bedömning 
Eleverna i årskurs 9 anser att bedömning är viktigt på många sätt. Det alla grupper sagt är 

att det viktigt just för att då får man veta hur man ligger till i ämnet och även för att veta 

hur man kan utvecklas. Utan bedömning går det inte att sätta betyg.  

 

Vad är då en rättvis bedömning enligt eleverna? Eleverna anser att slutbetyget ska vara en 

sammanfattande bedömning från hela terminens arbete och att läraren inte ska fokusera mer 

på en förmåga, till exempel sånguppgiften jämfört med ackordspelet. Bedömningen får inte 

tas från bara uppträdandet utan läraren måste tänka på hur eleven presterat under hela 

repetitionstiden. Grupperna talar om hur viktigt det är att läraren bedömer det man gör och 

inte personligheter och att läraren tar hänsyn till själva individen och inte bedömer gruppen 

som helhet. Många av uppgifterna de har i musik är grupparbeten och desto mer 

betydelsefullt för eleverna att de upplever att man blir bedömd på det man själv gör i 

gruppen. En grupp talar om favorisering och att det sker även om det är undermedvetet och 

det kan ha att göra med att en elev är mer social än andra vilket kan gynna den personen 

trots att den kanske är “kass” på instrumenten.  

 

Tänk om jag är skitjobbig men ändå ganska bra på instrument men det är en kille som 

alltid är positiv men suger på instrument och suger på att sjunga men jag är asbra på 

det men jag är en idiot…ja då är frågan, vad överväger vad? Frågan är vem som ska få 

vad? (Pojke F1). 

 

En rättvis bedömning är när eleven får betyget och direkt håller med och gör reflektionen 

att han/hon har gjort det som krävs för det betyget och att eleven vet att han/hon gjort sitt 

bästa och har försökt. Man vill tycka lite samma med det betyget man fått. Flera gånger tar 

grupperna upp att man tycker att läraren ska bedöma hur mycket man försöker lära sig 

musiken. En flicka jämförde med ämnet svenska som hon anser att man kan plugga till. 

Hon säger att alla inte är duktiga på musik.  
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Det krävs mycket för vissa att lära sig att sjunga och att spela instrument och att läraren då 

borde ha lägre krav och mer se på hur eleven försöker och att han/hon då kanske kan 

utvecklas personligt genom att få bättre självförtroende samt att bli modigare på scenen. 

Om läraren ser att eleven lägger ner mycket energi på att försöka så ska det bidra till att 

man får bättre betyg. Engagemanget är viktigt i grupparbetet och att läraren verkligen 

lägger märke till de elever som visar viljan att försöka. Flera av grupperna drar parallellen 

att försöka och går vidare till att diskutera betyg och frågar sig om alla kan nå ett A i 

musik? En pojke säger:  

 

Om jag har en jättedålig taktkänsla. Det är ju nåt som de flesta föds med. En del föds 

ju med en otroligt dålig taktkänsla. Alla ska ju få chansen att få ett A i alla fall?? 

Musik är ett sånt ämne idag att antingen så är man skitbra på musik eller så suger man 

och då är det kört. Ska dina framtidsyrken och planer falla bara för att du är dålig på 

att sjunga och inte komma in på gymnasiet för det (Pojke F2).  

 

En flicka i samma grupp kontrar: “Jag tror inte att alla kan få A i musik liksom samma som 

att alla inte kan få A i matte”. På frågan om alla borde kunna få A i musik svarar de flesta 

att man måste få chansen att öva och bevisa att man försökt. Kanske blir man bättre och då 

kan man lyckas få A. Då är det vägen till målet, engagemanget och att man försökt som är 

det betydelsefulla. “Elevens utveckling ska bedömas och om man utvecklats väldigt mycket 

men var kass från början och man är lite bättre men inte bra då tycker jag att man ska få ett 

A för att man ändå kommit högt” (Flicka F3).  

 

Alla är överens om att om man verkligen vill få ett A så kommer man göra det som krävs 

för att få det betyget. Det ska vara svårt men det ska gå. Även om det finns saker man inte 

vill göra så gör man det ändå. Det är elevens ansvar att “fixa” ett A.  

 

4.2 Samarbete - Soft skills/interpersonal skills 
Musik handlar inte bara om att sjunga och att lära sig att spela ett instrument utan även om 

att kunna samarbeta i en grupp och att föra ett gemensamt projekt framåt. Detta är viktigt 

anser eleverna och återkommer ofta till detta. Och där kommer olika “Soft Skills” samt 

“Interpersonal Skills” in som viktiga färdigheter såsom att kunna respektera varandra, 

samarbeta och kunna kommunicera med varandra i ensemblespelet. En grupp säger att just 

gruppövning inte görs lika mycket i andra ämnen men i musik är det en grundläggande del. 

Det är speciellt under repetitionerna som dessa “skills” är viktiga. De flesta respondenter 

anser att Soft Skills är viktigare än Hard Skills men att de interpersonella färdigheterna 

mellan gruppmedlemmarna är viktigast.  
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Det borde vara fifty fifty tycker jag..alltså att soft skills och interpersonal skills att de 

är halva liksom för det bidrar ju till hur uppträdandet blir… har man ingen bra 

sammanhållning så får man ju heller inget bra uppträdande. Det är oftast nån som 

brukar leda… fast det finns alltid nån som är jätteduktig i gruppen och då kan de ofta 

ta över, men om man lär sig samarbeta då får man med sig alla in och visar hur bra 

man är men även de andra kan få visa sina kunskaper (Flicka F1). 

 

Eleverna tycker inte att man ska bli bedömd på om man visar vilja att bli en del i gruppen 

men att det kan hjälpa att man har en bra inställning. Det räcker med att göra sitt bästa och 

så länge eleven inte bara sitter passiv i ett hörn så fungerar det. En av de Soft Skills som 

alla var överens om att man inte ska bedöma är om man visar sin personlighet i 

ensemblespelet.  

 

Att be alla i ett band att visa engagemang och hjärta i ett uppträdande är lite för 

mycket utan man ska bara få det att funka. Det ska låta bra. Och med tanke på att vi 

heller inte är på en hög nivå så behöver vi inte personlighet för att nå ut med 

uppträdandet (Flicka F2). 

 

Även om man inte borde bedöma att en elev visar inlevelse och känslor så menar eleverna 

att man ändå ska försöka visa personlighet därför att det blir roligare att lyssna till för 

publiken. Vissa anser att det är jättesvårt att uttrycka sin personlighet och att de ska måsta 

leva sig in i allting. De anser att det ska vara en bonus att våga göra det och att eleven borde 

få lite extra ‘cred’ om han/hon försöker. Alla människor är olika och vissa gillar att gå in 

extra i sin roll oavsett om det handlar om musik, drama eller svenska, men alla är inte bra 

på det. Det borde inte vara viktigt i själva betyget men vara något som uppskattas i 

bedömningen av musiklärare och kamrater. Känslopåverkan är enligt fokusgrupperna för 

personligt för att bedömas.  

 

4.3 Hard skills - tekniska färdigheter  
Dessa färdigheter är främst viktiga under själva uppspelet och visar den musikaliska 

förmågan och kunnandet. Vissa av dessa skills är överlag viktiga att bedöma enligt 

respondenterna medan andra väljs bort och jag tänker här presentera hur eleverna resonerat 

kring några av dem. I det centrala innehållet för årskurs 7-9 i Lgr11 beskrivs under 

musicerande och musikskapande samt musikens verktyg:  

 

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord 

som byggstenar för att musicera musik i olika genrer och med varierande instrumentation. 

(---) Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor 

med röst och instrument (Skolverket, 2011c, s.102).  
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Fokusgrupperna har kommit fram till att flera av förmågorna liknar varandra och därför 

anser de att man borde dra ihop dem och att det följaktligen blir färre kriterier. De tycker att 

flera betyder i princip samma sak. Jag kommer nu att ta upp speciellt de av färdigheterna 

som man vill ta bort/slå ihop. Det är svårt att skilja på precision, rytmisk precision, tajming, 

spela i takt och tempo. Efter att ha diskuterat respektive term kommer eleverna fram till att 

rytmisk precision och tajming ska vara tillsammans. De tycker även att termerna puls, takt 

och tempo är svåra att särskilja och vill därför sätta ihop dem och istället kalla det att man 

‘spelar i takt och i rätt tempo’. Alla dessa färdigheter anser grupperna är bland de viktigaste 

att bedöma och anses som grundläggande i musik. De menar att om inte alla spelar i takt, 

har rätt tajming samt spelar med rytmiskt precision blir det kaos och de tappar bort 

varandra. Detta är även något eleverna anser att de kan lära sig med träning. Spelteknik är 

väldigt viktigt menar alla respondenter. “Spelteknik är grundläggande. Du kan ju ha en 

väldigt bra rytm men kan du inte använda instrument då är det kört” (Pojke, F2). En flicka 

säger att det kan vara bra att få en grund där man lär sig spela tekniskt och att det då blir 

enklare sedan när man kommer upp i svårare nivåer. En av pojkarna spelar mycket piano 

och för honom är speltekniken det viktigaste: “Man kan inte spela en snabb låt på piano om 

man inte har rätt fingersättning och man kan aldrig bli riktigt bra utan rätt teknik”(Pojke 

F3). En flicka som tyckt det varit väldigt kul att öva sång i 9:an nämner tekniken som viktig 

för henne då hon anser att man annars kan skada rösten, “det är bra om man lär sig på rätt 

sätt redan från början och man borde bli bedömd på det” (Flicka F3).  

 

Två Hard Skills anses inte viktiga att bedöma men kan dock ses som en bonus för eleven att 

kunna. Den första är artikulationen, det vill säga hur man uttalar orden när man sjunger, 

som en av dessa. De anser att det finns människor som har svårt med uttal men som är 

jätteduktiga på att sjunga och då borde det inte bli bedömd på det eller kanske få ett sämre 

betyg bara för att man inte kan uttala orden rätt. Det säger eleverna vore rent ut sagt taskigt 

av läraren. En flicka frågar sig “varför man ska behöva uttala orden tydligt? Är det viktigt i 

alla låtar verkligen??” (Flicka F2). En annan flicka i fokusgrupp 3 tycker däremot att det är 

viktigt för hon anser inte att det låter bra om man sluddrar. En grupp kommer överens om 

att det är bra att kunna frasera då det låter bättre och man lättare kan uppfatta orden i 

sångtexten. Eleven ska försöka så gott det går och så länge man håller tonen och rytmen så 

gör det inget om man uttalar orden fel. 

 

Formen av Hard Skills som de flesta anser endast borde vara ett bonuskriterium, är 

andning, hållning och balans. De anser att läraren istället för att kolla på hur personen ser 

ut och hur den gör borde betygsätta hur det låter. Dock anser en av flickorna att det är 

viktigt och vill att man ska bedömas då hon menar att det påverkar hur du sjunger och att 

klangen inte blir den samma utan bra hållning och andning. Hon gör alltså kopplingen 

gentemot klangen här vilket är intressant. Jag väljer att diskutera gruppernas inställning 

gentemot färdigheterna intonation/Pitch och klang vidare när jag presenterar Tema 2 om 

bedömningsmatriser.  
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Musiktermerna dynamik/kraft, improvisation/variation samt kreativitet/fantasi visar sig 

vara intressanta att diskutera i grupperna och det är delade uppfattningar om hur viktiga 

dessa är samt om de skall bedömas eller inte. Eleverna drar paralleller mellan kreativitet 

och improvisation. Detta borde kunna höja betyget att man vågar men ej vara ett kriterium 

för godkänd. En flicka jämför kreativitet med andra ämnen där man måste vara kreativ och 

tycker att det även i musik är viktigt då till exempel sången låter mera levande om man 

vågar improvisera. Samma flicka säger:  

 

I svenska och engelska och språk och sånt där blir man ju bedömd på hur du skriver 

en historia till exempel och då måste man ju ha nån sorts kreativitet. Du måste ju 

kunna skriva en låt och det är en del i betygskriterierna i musik att man ska kunna 

skriva en låt och då måste man ha lite kreativitet. Förlåt men det är det jag tycker 

(Flicka F1). 

 

En av pojkarna anser att man kanske har idétorka på lektionerna och då kan man få avdrag 

på betygen för det och kanske man inte har någon inspiration och får helt enkelt inte till 

något. Samma flicka fortsätter: “Man får använda sin personliga kreativitet och fantasi och 

då kan man alltid skapa nånting av det. Fastän man inte är världens mest kreativa person så 

kan man alltid få ut nånting” (Flicka F1). De andra i gruppen menar att alla kanske inte är 

så kreativa som henne och att det är svårt för henne att förstå dem som inte är det. Hon 

fortsätter: “Jamen tro mig jag vet folk som inte har nån kreativitet och jag vet att alla kan få 

ut nånting… det går”.  

 

Alla är överens att utan lite variation både inom dynamik och kraft blir det tråkigt att lyssna 

på musik ur ett åhörarperspektiv så det anses som positivt om eleverna varierar sig i spelet. 

Det är dock oklart utifrån respondenternas svar om det borde bedömas då svaren är väldigt 

varierande.  

 

4.4 Mina bedömningsmatriser inom sång och ensemblespel 
Jag har arbetat på samma skola i 5 år och under den tiden har jag aktivt arbetat med att 

utveckla mina undervisningsmetoder samt att utarbeta målmatriser kopplade till 

styrdokumenten. När Lgr 11 kom blev det tydligt att jag behövde konkretisera målen och 

göra dem mer tydliga för eleverna. Dessa två målmatriser använder jag regelbundet i min 

undervisning och det har visat sig fungera bra med eleverna. Dock går det alltid att förbättra 

dessa och därför kändes det kul och intressant att arbeta mer fokuserat med elever i årskurs 

9 och undersöka vad de anser behöver förtydligas och vad som skall tas bort helt.  

 

De målmatriser som jag använt mig av i min undervisning innehåller 3 delar. Först 

måluppfyllnad, det vill säga mer tydligt vad som krävs för att nå målen i E, C respektive A-

nivå, direkt kopplat till kunskapskraven i musik (se bilaga C och D). Här ska de själva ringa 

in vilket mål de själva anser sig ha uppnått på respektive instrument.  
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Därefter följer självvärderingavsnittet (self-assessment) där jag vill att varje elev med egna 

ord ska skriva och reflektera över hur de har presterat under området musicerande, och sist 

kamratbedömningsdelen (peer-assessment) där eleverna får öva på att ge konstruktiv kritik 

om klasskamraters uppträdanden. I texten nedan ges sammanfattande åsikter ur ett 

helhetsperspektiv från alla fyra fokusgrupper och jag berättar mer i detalj vad det är som 

varje fokusgrupp vill ska lägga till/tas bort i respektive målmatris för att således utveckla 

dem. 

 

4.4.1 Målmatrisen för sång 

Här kommer jag att presentera respondenternas synpunkter på några av de Hard Skills som 

kopplas direkt till sång såsom pitch och klang samt vad de anser är bra och mindre bra med 

matrisen.  

 

Synpunkterna gällande sång går isär i grupperna när det gäller sånguppgiften och det märks 

att det ligger väldigt djupt personligt när vi pratar om att sjunga. Flickorna i fokusgrupp 1 

har under samtalet överlag väldigt olika åsikter om det mesta som diskuteras. Den ena har 

en väldigt positiv inställning till ämnet musik, är självsäker och gillade utmaningen med att 

sjunga. Den andra känner tvärtom att musik är oviktigt för henne och menar att hon aldrig 

kommer att hålla på med musik i framtiden. Däremot har hon gått seriöst in i uppgiften med 

en viss vånda. Killarna i gruppen är både musikaliskt begåvade och spelar instrument och 

båda brukar sjunga lite då och då. När vi diskuterar om klang borde bedömas tänker 

eleverna olika. En elev tycker inte det är viktigt medan de andra anser att man kan lära sig 

knep på hur man kan bli bättre. Det som majoriteten anser om både begreppen pitch och 

klang är att det är mer viktigt att man tar tonen rent men inte att man behöver ha en fin 

klang. I matrisen står det på A-nivån du tar alltid tonen rent och har en fin egen klang och 

där vill gruppen inte att det ska stå egen utan att det ska tas bort. Att kunna ta tonen rent är 

något eleven ska sträva efter och gruppen är överens om att det kan man faktiskt lära sig. 

“Om jag lyssnar på nån som sjunger falskt då tänker jag ååh usch det låter dåligt… det är 

det som är lite beroende på vilket betyg man får. Om jag sjunger falskt då är det sämre för 

mitt betyg. Det känns vettigt på nåt vis” (Pojke F2). En av de sexton respondenterna har en 

helt annan åsikt vad gäller sång. Hon anser inte man ska bedöma sång alls, på grund av att 

det är för krävande för vissa människor. Det borde enligt henne vara ett val om man vill 

uppträda inför klassen och om det valet finns så menar hon att det funkar att ha kvar 

uppgiften i 9:an. “Det ska inte vara nåt tvång med sången… samma som idrotten när man 

måste bada, att jag har ful kropp och jag vill inte bada inför alla andra... känslan som vissa 

har att de inte räcker till… tonårsdilemma” (Pojke F2).  

 

Fokusgrupp två diskuterar betygskriterier överlag i skolan och anser att det för det mesta är 

flummigt formulerade och svåra att förstå. Att allt är så “fint och flashigt skrivet men 90 % 

av eleverna fattar inte vad det betyder” (Pojke F2).  
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De tycker att musikkriterierna är bättre då det är ett enklare språk. Grupp två vill att 

matriserna skall gås igenom noggrant innan man börjar med momenten så att varje term 

såsom till exempel pitch och klang förstås av eleverna. Bättre vara övertydlig anser de.  

 

Fokusgrupp 3 anser inte att eleverna ska bli bedömd på klangen bland annat på grund av att 

vissa är i målbrottet; andra har helt enkelt inga anlag alls för att sjunga. Gruppen anser även 

att det är för ont om tid och möjligheter i skolan att lära sig sjunga då man endast har musik 

en termin/läsår. Att ta tonen rent är viktigt då man kan lära sig det säger de.  

 

Det kan vara klurigt med sång för det är väldigt individuellt och instrument är lättare 

att lära sig. Fast det kan ju vissa ha svårt med också men sång känns svårast. Jag 

tycker det är kul att lära mig sjunga men alla kanske inte tycker så men det är kul att 

man gör det i skolan (Flicka F3). 

 

Grupperna anser att man med mycket träning ska kunna få ett A men att det faktiskt är 

svårare för vissa. En del kanske måste kämpa i 3 år medan en annan lär sig sjunga på en 

månad. Det är precis som i andra ämnen att man har olika lätt för olika ämnen. Samtidigt 

menar eleverna att det inte ska vara lätt att få ett A i musik och diskuterar vidare och 

kommer in på det här med teknik:  

 

Jag tycker inte man måste kunna sjunga i bröstklang. Men jag tycker det är viktigt. 

Bara på den här korta snutten som vi övat sång så har jag blivit bättre på att sjunga 

och då har det inte tagit särskilt lång tid. Det har blivit enklare att sjunga med 

magstöd. Och det har ju med teknik att göra. Om du märker att det är nån som inte 

har magstöd och du hjälper dem utveckla det då känns det som ok. (---) Även om 

man inte är jätteduktig i musik så ska det gå men man måste kunna kämpa för det 

(Flicka F3). 

 

När det gäller magstödet anser några elever att det är svårt för vissa. I sångmatriser står det 

på C-nivå att du kan sjunga med magstöd och där vill fokusgrupp 4 ändra till att det istället 

ska stå du vågar försöka sjunga med magstöd. På A-nivå står det du kan variera mellan 

bröstklang och huvudklang. På hoppet mellan C och A-nivå och progressionen däri mellan 

anser en av flickorna:  

 

 

Eftersom det här är på A-nivå med både bröstklang och huvudklang och på C-nivå så 

är det bara bröstklang och därför tycker jag att det är bra för då kan man se hur man 

uppgraderas. (---) det är stor skillnad mellan C och A och då kan man verkligen bara... 

ja men jag kan inte sjunga så mycket huvudklang först men jag ligger på C-nivå och 

så tränar jag lite på det och tar till mig knep och försöker lyssna på andra jaa då 

kanske man lär sig det och ba ja men jag är på väg mot ett A och det är bra för då vet 

jag att jag kan få det (Flicka F1) 
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4.4.2 Målmatrisen för ensemblespel 

Syftet med målmatrisen är att eleverna aktivt ska kunna följa med i sin egen utveckling 

inom musicerande men även för att jag vill ge dem en överblick på de kunskaper och 

förmågor som de förväntas kunna vid slutet av årskurs 9. Jag började använda detta 

arbetsverktyg i min undervisning för några år sedan och ser ett helt annat engagemang från 

eleverna jämfört med innan jag implementerade den. Min tanke har varit att introducera 

matrisen i årskurs 8 och låta eleverna börja självvärdera sin progression inom 

ensemblespel, och att därefter fortsätta använda den under sista året i 9:an. 

 

Målmatrisen har 3 delar. Först själva målen inom respektive instrument. Därefter en 

reflektionsdel där jag även vill att de ställer upp egna personliga mål för terminen - Vad du 

vill förbättra inom musik och ensemblespel? Den sista delen handlar om kamratbedömning 

där eleverna övar på att lyssna på varandras uppträdande och skriver konstruktiv kritik till 

varandra.  

 

Det är en unisont positiv inställning till målmatrisen. Den ger eleven valmöjligheter att 

välja olika instrument beroende på vilket han eller hon föredrar. Eleven får självvärdera sig  

och får tid att reflektera. Den är tydlig och ger en överblick över sina kunskaper. Eleverna 

tycker om att det står vilka ackord som är bra att kunna på gitarr och piano och att de ser att 

de måste kunna mer i de olika nivåerna. En flicka i grupp 4 ifrågasatte varför det just var 

ackorden D, A G etcetera som de ska kunna. En av pojkarna svarade att “det är typ basic 

ackorden” (Pojke F4). Det bästa med matrisen menar han är att man kan se vilka mål man 

uppnått och vilka de kan fokusera på framöver för att nå det betyg man satsar på.  

 

Förändringar som eleverna anser kan förbättra matrisen är att det tydligt ska stå att man inte 

behöver kunna spela både piano och gitarr. De menar att många kan bli stressade över att 

behöva spela många instrument. I kursplanen för musik står det för E: Eleven kan även 

spela enkla melodier, bas-och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på 

ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt. Grupperna anser att det borde stå 

högst upp på ämnesmatrisen att man får välja mellan gitarr och piano. En grupp anser att 

det ibland är för långa målbeskrivningar men att det räcker med att läsa E-målen för att 

förstå vad som krävs för de högre nivåerna. Samma grupp ifrågasätter varför man måste 

visa ledarskapsegenskaper för att nå A-betyg. I matrisen står det du anpassar spelandet till 

olika genrer och leder ensemblespelet framåt. De menar att alla kan ju inte vara ledare? Om 

det kravet måste vara med anser de att den borde få en egen punk och därför plockas ur A-

målen för instrumenten. 
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4.4.3 Självbedömning och reflektion/egna tankar om processen 

Trots att alla i grupperna har mest positivt att säga om denna del finns det de som även 

anser att det är jobbigt att behöva bedöma sig själv, att det ändå uppskattas då man måste 

tänka efter hur man arbetat, och att man får en självinsikt. Här får man även ge en personlig 

kommentar på hur man själv tycker det gått.  Eleverna tycker det är bra övning inför 

framtida utmaningar som till exempel att söka jobb att kunna säga bra saker om sig själv 

men även peka på saker som man behöver utveckla. Eleverna gillar att det finns förslag på 

frågeställningar som till exempel: Har du utnyttjat tiden väl? Har du fått tillräckligt med 

hjälp? Hur har det gått att öva? Ibland har de svårt att reflektera djupt och med egna ord 

och då får de hjälp på traven och kan få idéer på hur man kan skriva. Dock finns en risk att 

många endast svarar på frågorna och en respondent anser att det borde tilläggas Kom på 

egna frågor och tankar på matrisen. Samma person ville ha mer plats att skriva samt att 

papperet borde ha linjerade streck för personer som har svårt med att skriva för hand (Pojke 

F2). En respondent nämner även att han gillar att han måste använda musikaliska termer då 

det hjälper honom att förstå vad det är han övat på: “Det hjälper mig använda ordet klang 

när jag reflekterar och jag förstår mer. Jag har försökt frasera… då ser jag här att jag inte 

övat på nånting och då vet jag vad det betyder” (Pojke F4). Som avslutning vill jag visa ett 

citat som jag anser sammanfattar det betydelsefulla med självvärdering: 

 

Jag tycker det är jättebra att man då kan reflektera över hur man jobbat och hur 

engagerad man har varit. Då kanske man sitter där och skriver och så kommer man 

fram till att Gud jag har ju inte gjort nånting fast det kanske man inte tänker när 

lektionerna är. Men sen när man väl sätter sig ner och ska börja skriva vad man gjort 

så märker man att man inte gjort nånting och då kan man ju tänka att man måste 

förbättra sig… jag måste fortsätta försöka. Man kan ju också lägga till positiva och 

negativa saker och se hur man förbättrat sig och se att i slutet så blir det ju ett 

jättebra uppspel i alla fall och då kan man tänka att det beror på det här och det här 

och att det blev dåligt pga det där.(---) Om man inte har en sån där reflektionsuppgift 

så brukar man inte tänka på vad man gjort, då bara gör man det och sen är det slut 

och då glömmer man bort det och då får man verkligen tid att tänka igenom vad det 

egentligen är man har lärt sig och vad man gjort och såna saker (Flicka F1). 

 

4.4.4 Kamratbedöming 

De flesta av respondenterna säger i samtalen att kamratbedömning är bra då de övar på 

både att ge konstruktiv kritik och att använda musikaliska termer, och även om man anser 

att det är svårt så kan man alltid ha någon åsikt att berätta. Det man inte är överens om i 

grupperna om är ifall man ska bedöma klasskamrater eller inte. Man talar om osäkerhet, att 

man inte vill att någon ska bedöma en själv och även rädslan över att behöva bedöma någon 

som kanske sjunger dåligt. Eleverna menar att det också kan vara så att man inte vågar vara 

ärlig i sin bedömning av andra, att det ibland kan bli för personligt.  
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Vissa är sämre på att ta kritik än andra men en flicka menar:  

 

Kamratbedömning är bra. Läraren får mer att utgå från (---) stödgrupp som hjälper 

läraren veta. Man bedömer ju vad som hörs och inte personer. Det kan vara bra i 

livet att kunna ge konstruktiv kritik till andra… tänk om man blir chef och så måste 

man säga till nån... det är bra att kunna överhuvudtaget. (---) Men det kan va väldigt 

känsligt också om man är dålig på att ta kritik. Men personen måste inse att kritiken 

är för att bli bättre och inte för att vara elak (Flicka F3). 

 

En flicka i fokusgrupp 4 är mycket motvillig till att bli bedömd och hon säger att det ibland 

känns som någon bara väntar på att hon ska misslyckas. En pojke i samma grupp som är 

mer musikaliskt erfaren menar att han förstår men att det för honom är annorlunda eftersom 

han inte har scenskräck. “Om man inte har scenskräck eller blir nervös då känns det liksom 

bra att bli kritiserad för då vet man att det där gjorde jag inte så jättebra så då kan jag träna 

på det” (Pojke F4). En av grupperna skulle önska, att istället för att bedöma sina kamrater i 

klassen, få bedöma ett musikuppträdande där man inte har någon personlig anknytning, till 

exempel ett Youtube-klipp eller liknande. Då får även alla samma förutsättningar och 

samma stycke. Som det varit nu har inte alla varit på plats på lektionerna samtidigt och inte 

alla har ens gjort kamratbedömningen. En annan av grupperna anser att man både borde 

kamratbedöma uppträdanden som ens egna klasskamrater gör samt en annan akt, till 

exempel ett Youtube-klipp, där man inte känner någon av dem som uppträder. Det är bättre 

att få flera tillfällen att öva anser de. 
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5 Diskussion och slutsatser 
Jag har funderat mycket över hur jag som lärare bedömer och om jag verkligen bedömer 

det som enligt styrdokumenten ska bedömas. Detta har i sin tur lett till att jag reflekterat 

över mitt undervisnings- innehåll och mina arbetsmoment. Jag försöker utveckla både min 

undervisning och mitt sätt att bedöma och därför infört matriser som ett pedagogiskt 

hjälpmedel. 

 

Syftet med den här studien har varit att utveckla kunskap om bedömningar inom 

musikämnet, framförallt utifrån elevernas synvinkel på bedömning och vad det är de blir 

bedömda på. Därtill har målet varit att utveckla nya bedömningsmatriser tillsammans med 

eleverna. I detta kapitel diskuterar jag utfallet av min studie och drar slutsatser av resultatet 

kopplat till studiens forskningsfrågor om hur musicerande i sång och inom ensemblespel 

kan bedömas på högstadiet. Resultatet visar att fokusgruppernas gemensamma syn på 

bedömning är att det är viktigt för dem att veta på vilken kunskapsnivå de befinner sig men 

även för att veta vad de behöver förbättra. Bedömning är en förutsättning för betygsättning 

och det finns en stor enighet om vad eleverna anser som väsentligt att bedöma inom 

musikämnet. Det är processen och vägen till målet som är det viktigaste enligt 

respondenterna, inte själva slutresultatet men även att varje elev visat engagemang och vilja 

under lektionerna.  

 

 

5.1 Metoddiskussion 
För mina intervjuer har jag bildat fokusgrupper med 4 elever per grupp. Fokusgrupper är 

kvalitativa till sin karaktär och ger en djup- och helhetsförståelse men kan vara mer sårbart 

för subjektiva tolkningar av fakta. Jag vet att kvaliteten i min undersökning bygger på min 

förmåga att lyssna och förstå men även att försöka se till att alla i gruppen har fått komma 

till tals samt ge sina synpunkter och mycket av detta beror på mina frågor och följdfrågor. 

Min intention har varit att undvika att lägga in subjektiva värderingar även om jag inser att 

det ibland kan te sig omöjligt när man själv är personligt involverad i samtalet och ämnet. 

Dock upplever jag att elevernas åsikter om bedömning som redovisats i resultatet i hög grad 

överensstämmer och att det inte råder någon tvekan om att resultatet kan bedömas korrekt 

beträffande vad de anser som mer väsentligt att jag som lärare bedömer inom sång och 

ensemblespel. Majoriteten av eleverna har likartade åsikter om de olika matriserna, och vid 

uppföljningsmötet, det så kallade Stimulated recall-mötet, gavs eleverna möjlighet att ta del 

av resultatet, ge synpunkter samt beskriva hur de ansett om att delta i undersökningen. Där 

gavs enbart positiva reflektioner från eleverna vilket enligt mig tyder på att genomförandet 

av intervjuerna fungerat tillfredställande med mål och syfte i åtanke. 
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5.2 Resultatdiskussion  

I likhet med Bloms och Encarnacaos (2012) undersökning kommer eleverna fram till att 

Soft Skills har större betydelse under själva övningsprocessen när man i ensemblespel ska 

arbeta tillsammans för att nå ett gemensamt mål. Soft Skills, Interpersonal Skills och Hard 

Skills kommer ifrån Birkett´s skills taxonomy (ibid). Samarbete och sammanhållning 

uttrycks som viktiga faktorer för ett lyckat grupparbete och där kommer de så kallade 

Interpersonal Skills in. Jag utgick ifrån Bloms och Encarnacaos studie, där jag hade med sju 

färdigheter (se bilaga A) som vi diskuterade i fokusgrupperna, där 14 av 16 elever ansåg att 

alla färdigheter var viktiga att bedöma. Däremot ville eleverna slå ihop några av kriterierna 

eftersom de menade att flera av dem var relativt lika vilket enligt dem skulle bli bättre. 

Ensemblespelet kräver att man respekterar varandra, kommunicerar och kommer överens i 

arbetet och det ser eleverna som nödvändigt. Ofta händer det att det brister i både 

kommunikation och samarbete vilket gör att resultatet inte blir tillfredställande och att man 

istället för att hjälpa varandra trycker ner varandra. I min målmatris i ensemblespel (se 

bilaga D) har jag valt att addera en tabell med de nya omarbetade soft- och interpersonal 

skills där jag vill att eleverna ska ta hänsyn till dessa färdigheter när de skriver sina egna 

reflektioner om repetitionsprocessen och hur de tycker det gått under lektionerna. Min 

förhoppning är att eleven genom att reflektera kring dessa olika skills får en ökad insikt om 

sin egen progression och kanske inser att han eller hon har eller inte har utnyttjat tiden väl 

och gjort sitt yttersta.  

 

Det som är intressant när det gäller elevernas synpunkter på de olika Hard Skills (som 

eleverna menar är mest viktiga under själva uppspelet) är att de inte tycker att kreativitet, 

improvisation eller känslopåverkan är viktiga att bedöma.  

 

Till skillnad från Bloms och Encarnacaos (2012) studie, där dessa attribut valdes som bland 

de viktigaste, menar respondenterna att dessa är alltför komplicerade och svåra att uppnå. 

Det kan ha att göra med att min studie är gjord med yngre elever än de gymnasieelever som 

Bloms och Encarnacaos intervjuade, och därför inte nått upp till samma kunskapsnivå. 

Dock kom mina respondenter ändå fram till att det kan vara en bonus att visa egenhet och 

känslopåverkan vid uppspelet men dessa skall inte vara kriterier för godkänt.  

Det ska möjligen kunna höja betyg men inte sänka. Dessutom kom eleverna fram till att det 

är mer intressant att se ett uppträdande där eleverna är kreativa och vågar improvisera.  

 

Jag har märkt att just improvisation är något som mina elever ser som något svårt och 

skrämmande. De vill inte gärna prova något nytt med rädsla att tappa bort sig i låten utan 

väljer hellre att spela fyrtakt (att räkna takterna 1, 2, 3 och 4) när de spelar bas- och 

ackordspel. Så fort som jag vill att de ska testa att spela rytmiserat och improvisera i låtar 

blir många obekväma. I det centrala innehållet för åk 7-9 i läroplanen beskrivs musicerande 

och musikskapandet bland annat som att eleven ska lära sig “Rytmisk och melodisk 

improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument” 

(Skolverket, 2011c, s.102).  
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Min uppfattning är att det är rädsla mer än ovilja som gör att många elever undviker att 

improvisera. Att improvisera är inte alltid lätt och man behöver först ha lärt sig grunderna 

på sitt instrument för att våga gå utanför ramarna anser jag. Högstadiet är för många en svår 

tid att gå igenom och vissa ungdomar har enorma krav på sig själva att prestera bra hela 

tiden och många försöker finna sin roll i skolan och i livet. Musik utgör en stor del av 

ungdomarnas identitetssökande och i skolan är musik kanske det ämne som har mest 

kontakt med ungdomskulturen. Samtidigt anser jag att det är vår uppgift som lärare att 

´pusha´ dem framåt och ge dem nya utmaningar. Att hjälpa dem sätta upp nya mål att jobba 

för och leda dem framåt är mitt måtto. Enligt mig är ett av de viktigaste målen med min 

undervisning att genom musik hjälpa eleverna stärka sitt självförtroende. I läroplanens 

allmänna del står det att läraren ska stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den 

egna förmågan; och i kursplanen för musik står det i syftet att undervisningen ska ge 

eleverna möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse 

för att utveckla sin musikaliska kreativitet. I Kommentarsmaterial till kursplanen i musik 

står det en vidare förklaring om just tilltro och kreativitet: 

  

Att ha en tilltro till sin förmåga är många gånger en förutsättning för att våga komma 

med musikaliska idéer, pröva sig fram och skapa musik i olika former. Det kan 

upplevas som risktagande att komma med idéer och pröva sig fram då musik kan 

blotta känslor som kanske blir synligare än i många andra sammanhang  

(Skolverket, 2011, s.8).  

 

Sedan jag började med att ha en obligatorisk sånguppgift i årskurs 9, där alla i grupp om  

2-3 elever sjunger solo inför klassen, har jag fått många olika reaktioner från eleverna. Det 

har rivit upp många känslor, allt från glada och positiva tillrop som “åh va kul” till “nä, fy 

det kommer jag aldrig göra” vilket fått mig fundera mycket på just detta med sång och 

bedömning. Självklart tvingar jag aldrig någon elev att uppträda som absolut inte vill 

sjunga inför sina kamrater. Istället får han eller hon då alternativet att sjunga inför bara mig 

eller att spela in sin sång på mobilen hemma som hen sedan kan maila till mig. Det är 

väldigt svårt att bedöma elevers sång om man aldrig får höra deras sångröster.  

 

Det var efter ett seminarium med andra musiklärare där vi diskuterade sång som jag insåg 

att jag faktiskt aldrig hör alla mina elever sjunga så pass högt att det är möjligt för mig att 

bedöma dem. Hur ska jag bedöma sång om jag inte får höra deras sångröst? För betyget E 

är det ju ingen fara då det i E-målet för sång står att “du kan delta i gemensam sång och 

följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd” (Skolverket, 2011c, s.104). Så länge de 

deltar när vi sjunger tillsammans i klassen kan de få ett godkänt betyg. Jag är mest orolig 

för att jag har en elev med en fantastisk röst som är blyg och aldrig törs visa hur bra hon 

eller han är på att sjunga och sedan blir besviken över betyget. Därav anledningen till att 

jag vill att alla sjunger solo någon gång så att jag får möjlighet att höra om de är på en 

högre betygsnivå.  
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Under mina intervjuer var det endast en respondent som ansåg att man inte borde bedöma 

sång överhuvudtaget och som starkt opponerade sig mot min sånguppgift. Hon menade att 

det är för personligt och krävande för vissa. Det ska dock tilläggas att denna flicka, trots 

negativ inställning och som sade att hon skulle “vääägra sjunga inför klassen”, faktiskt till 

slut uppträdde utan min påtryckning. Hon sjöng dessutom fantastiskt bra och fick ett A i 

betyg. På sin självvärdering efter sångmomentet skrev hon att hon växte med uppgiften 

och var glad att hon till slut uppträdde.   

 

När fokusgrupperna diskuterade de olika målen i sångmatrisen (se bilaga C) var majoriteten 

eniga om att det som bestämmer om en person sjunger bra eller inte beror på om han eller 

hon tar tonen rent och med god pitch. Detta ska bedömas då man enligt dem kan lära sig 

sjunga med viss övning och motivation. Klangen skall inte bedömas. Det har varit 

intressant för mig att höra hur elever ser på det här med sång då mitt huvudinstrument som 

lärare är just sång. Naturligtvis har vissa personer lättare för sång än andra likväl som att 

vissa blir mattematiker. Alla har vi våra speciella `skills`och talanger inom olika områden.  

 

När respondenterna diskuterade klang blev jag mer medveten om att det inte är en 

självklarhet för alla att kunna utveckla det och att det verkligen kräver att eleverna ges tid 

och möjlighet att öva på detta i skolan. Jag undrar hur mycket fokus musiklärare lägger på 

sångträning i högstadiet?  

 

Sångmatrisen har jag utifrån respondenternas önskemål förändrat. Kursplanens enda 

kunskapskrav för sång, det vill säga ”Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med 

viss säkerhet rytm och tonhöjd” (Skolverket, 2011c, s.106) ligger till grund för 

sångmatrisen. Därefter har jag utarbetat en matris som ett arbetsverktyg för eleven att 

utveckla sin sångröst. Att med matrisens hjälp förbättra sin sångteknik, kroppshållning, 

frasering etcetera. I kursplanens kommentarsmaterial beskrivs att progressionen i sång 

ligger successivt i ett utforskande av röstens funktion och teknik. Naturligtvis behöver inte 

eleven uppnå alla de olika kriterierna för att få ett A i sång och detta är något jag poängterar 

i början av detta arbetsmoment. Jag önskar tydliggöra vad det är som jag observerar i min 

bedömning. De synpunkter som kommit fram i intervjuerna om sångmatrisen är att C-

målen är för svåra. Istället för att skriva att eleven sjunger med bröstklang har jag ändrat till 

att de försöker och vågar sjunga med bröstklang. Samma gäller vid frasering då det nu efter 

ändring står att du försöker uttala orden tydligt. Eleverna menar att progressionen från C 

till A är märkbar och tydlig i matrisen och det är bra anser eleverna. När det gäller klang 

stod det tidigare du tar alltid tonen rent och har en fin egen klang och där har jag tagit bort 

egen. Att ha en egen klang är inget som är viktigt att bedöma menar respondenterna utan 

det är viktigare att det låter rent.  
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Ett annat kriterium som eleverna inte vill ska bedömas är hur man artikulerar och fraserar 

ord. Att artikulera och frasera ord hör ihop med sångteknik och skall vara en bonus om man 

är duktig på det, och enligt respondenterna låter sången såklart bättre om personen sjunger 

tydligt och inte sluddrar. Det kan dock vara väldigt svårt för vissa. Jag har omarbetat Hard 

Skills-tabellen utifrån elevernas synpunkter och har valt att även lägga till den på 

målmatrisen, under kamratbedömningsdelen. När eleverna ska bedöma sina kamraters 

uppträdanden kan de reflektera kring dessa färdigheter och således öva på att använda 

musikaliska termer i en kontext och utveckla kunskap om vad dessa termer innebär.  

 

I den allmänna delen i läroplanen Lgr11 står det mer tydligt än tidigare styrdokument att 

eleven ska utveckla förmågan att själv bedöma sina resultat. Eleven ska ställa sina egen och 

andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna (Skolverket, 2011c). 

Dessutom nämns det i musikmålen att eleverna ska kunna ge omdömen om eget och andras 

musicerande vilket inte skrevs fram i Lpo94. Ur kunskapskraven för betyget E i slutet av 

årskurs 9 i kursplanen för musik står det att:  

 

“Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med 

förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas” (Skolverket, 2011c, s.105). 

Detta kunskapskrav har jag efter elevernas önskemål lagt till på båda matriserna för att 

tydliggöra att det är något som skall bedömas och även skrivit det med fet stil `Du blir 

bedömd på detta´. Respondenterna menar att det inte varit helt klart hur viktig denna 

kamratbedömning är och att det faktiskt ingår i kursplanen. Ibland anser jag att jag är tydlig 

i mina instruktioner men bevisligen kan man alltid vara mer tydlig när man går igenom en 

arbetsuppgift. Jag upplever det som att många av mina elever har svårt med just 

självvärdering/kamratvärdering, att skriva utvecklade idéer om både sin egen och sina 

kamraters musicerande och det kan ha att göra med för lite praktisk övning på just detta 

moment i tidigare årskurser. Själv kan jag erkänna att jag i min undervisning alldeles för 

sällan ger dem liknande uppgifter där de kan öva på att uttrycka sig och utveckla tankar om 

musik. Då är det heller inte rättvist gentemot eleverna att förvänta sig att de ska kunna. Som 

lärare behöver jag hela tiden reflektera kring hur jag kan förbättra min undervisning och det 

är både roligt och inspirerande anser jag. Det skulle vara sorgligt om man kände att man på 

något sätt var nöjd med sin undervisning och kanske stagnerar i sin utveckling som 

pedagog. Det vore också oinspirerande att alltid göra samma saker år från år utan att 

förändra sig. 

 

När det gäller just kamratbedömningen har jag insett att det inte är en helt okomplicerad 

process för eleverna då de blir tvungna att ge sitt tycke om någon annans sång- och eller 

spelinsats. Även om jag poängterar att den konstruktiva kritiken inte är riktad till en person 

utan att det handlar om att ge sitt omdöme om det klingande ljudet, finns det vissa elever 

som menar att de i situationen blir obekväma med uppgiften och är rädda att göra någon 

ledsen genom sin kritik. En fokusgrupp ansåg att de istället för att bedöma 

klasskamraternas uppträdande borde ge kritik på ett Youtube-klipp istället.  
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Jag håller med om att det var en god idé som komplement. Inför kommande terminer ämnar 

jag införa fler övningsuppgifter i tidigare årskurser och då både låta eleverna bedöma 

varandra plus andra objektiva musikuppträdanden, då till exempel ett klipp från Youtube, 

där de inte känner personerna sedan innan.    

 

Skolverket har under de senaste åren presenterat olika stödmaterial på grund av att intresset 

av bedömning ökat sedan införandet av den nya kursplanen i musik. Skolinspektionen anser 

att musiklärare behöver få möjlighet att samarbeta när det gäller betyg och betygsättning. I 

rapporten Är du med på noterna rektorn (Skolinspektionen, 2011:5) konstateras att det 

varierar mycket när det gäller undervisningskvaliteten mellan olika skolor. Zandén (2010) 

beskriver just hur viktigt det är att musiklärare uppnår likvärdighet när det gäller 

bedömning och då behöver de någon form av kollegialt språk. Ofta har skolor bara en 

musiklärare och han eller hon har sällan möjlighet att diskutera bedömning tillsammans 

med andra kollegor. Jag har turen att ha en kollega på mitt jobb även om jag upplever att vi 

sällan tar oss tiden att diskutera hur och vad det är vi bedömer på våra lektioner. De gånger 

vi möts med fokus på just detta fylls jag alltid av energi och blir mer motiverad.  Dock 

anser jag att det är upp till varje lärare att själv finna drivkraften i att fortsätta förkovra sig 

inom sitt yrke och något som inte kan falla på om man har kollegor eller inte som 

inspirerar.  

 

Wiliam (2013) nämner de tre centrala delarna inom formativ bedömning, det vill säga vart 

ska jag (målet), Vart är jag nu? och Hur ska jag komma dit? där både lärare, kamrater och 

elever är involverade. Målens tydlighet är en förutsättning för formativ bedömning och jag 

önskar att denna förbättrade målmatris gör det mer lättförståeligt för eleven vid 

självvärderingen. En av nyckelstrategierna inom formativ bedömning är att aktivera eleven 

som ägare av sitt eget lärande (Wiliam, 2013).  

 

Jag upplever att mina elever blivit mer intresserade av att veta hur de ligger till i ämnet och 

att de ställer fler frågor angående kunskapskrav och mål att uppnå sedan jag aktivt börjat 

använda målmatriser i klasserna.  

 

I sin föreläsning "Professionell bedömning: grunden för god musikundervisning" behandlar 

Zandén (2012) bland annat elevens rätt till inflytande i undervisningen. Skolan ska sträva 

efter att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och utvecklar förmågan 

att själv bedöma sina resultat (Zandén, 2012). Det har varit upplyftande att se hur 

engagerade mina elever har varit under våra samtal och de har visat ett genuint intresse i att 

vara med och påverka hur jag kan vidareutveckla mitt bedömningsmaterial och göra dem 

tydligare och bättre. Wiliam (2013) har i sin bok om formativ bedömning flera exempel på 

praktiska tekniker för att hjälpa lärare men menar att det är viktigt att varje lärare anpassar 

dessa tekniker till sig själv och sin egen undervisning. Jag har under de senaste åren själv 

sökt finna bedömningsmatriser på nätet eller i böcker. Syftet har mest varit att få idéer till 

hur jag ska utforma mina matriser och då är det alltid bra att ha en mall som grund.  
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De nya målmatriserna som jag nu utformat tillsammans med mina elever är i hög grad 

gjord utifrån deras synpunkter och önskningar på bedömning. Wiliam talar vidare om att 

utveckla lärandemålen tillsammans och kallar denna process för medkonstruktion (Wiliam, 

2013, s.74). Fördelen med detta menar han är diskussionen tillsammans och att elever lär 

sig tillämpa lärandemålen under repetitionerna. Därför har det varit speciellt inspirerande 

att samtala om detta i mina intervjuer och på lektionerna. En lärare kan naturligtvis inte 

godta vilka förslag som helst som eleverna för fram. Det är viktigt att ta sitt ansvar och 

pedagogen har förhoppningsvis mer kunskap än eleverna. Wiliam (2013) understryker detta 

genom att säga att det inte är en demokratisk process att utforma lärandemålen.  

 

5.3 Slutsatser 
Hattie (2012) beskriver att en lärares svåra uppdrag är att förstå hur elever lär på ett 

intressant sätt. Vi måste se lärandet genom deras ögon och lyssna till elevers samtal och 

frågor och att även se till att de ger oss signaler på hur de tänker och lär. Jag har haft ett 

särskilt fokus på formativ bedömning i min studie och ämnat utveckla ett eget 

bedömningsmaterial tillsammans med eleverna inom musikämnets kärna, det vill säga 

musicerande i sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform.  

 

Grundsynen i det sociokulturella perspektivet på lärande är att lärande har med relationer 

att göra och att det sker genom deltagarnas samspel. Interaktion och samarbete anses som 

helt avgörande för lärandet (Dysthe, 2003). Säljö (2011) menar att kunskap utvecklas 

mellan människor som försöker samordna sina perspektiv och tillsammans hantera olika 

situationer. Kunskap är situerad och kontextuell och beroende av vilket sammanhang man 

befinner sig i. Säljö menar att ”Vad som är generellt tillämplig kunskap är på något 

paradoxalt sätt kontextuellt bestämt” (Säljö, 2011, s.79). Jag har valt att utgå från denna syn 

eftersom det mesta av undervisningen i musik sker i samspel med andra. Min studie är 

enligt mig relevant eftersom det ger perspektiv på bedömning genom att fråga eleverna, de 

som faktiskt blir bedömda, vad de anser om musikmålen i skolan. I detta kapitel väljer jag 

att lyfta fram de slutsatser jag ser som bärande och viktiga utifrån utfallet av studien. De 

viktigaste slutsatserna som kan dras av studien är att eleverna menar att: 

 

- En allmän uppfattning hos respondenterna är att kunskapskraven i kursplanen är svåra att 

förstå, har för många beskrivningar och behöver vara tydligare. De båda bearbetade 

målmatriserna för sång och ensemblespel som jag använt mig av i min undervisning har 

mottagits positivt och är enligt eleverna ett bra hjälpmedel i lärandet.   

  

- Alla ska få möjlighet att kunna få ett A i musik. Eleven ska ges tillfällen att visa att han 

eller hon förtjänar ett högt betyg och om man vill få ett A i slutbetyg så ska man göra det 

som krävs för att få det betyget. Det är engagemanget och vägen till målet men framförallt 

att man försökt sitt bästa som är det mest betydelsefulla. På frågan om man ska bedöma hur 

mycket man försöker svarar de flesta eleverna ja.  
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- Soft Skills, och speciellt Interpersonal Skills, är viktigare att bedöma och då framförallt 

under övningsprocessen. Färdigheter som att till exempel att kunna samarbeta och 

kommunicera i grupp är viktigt inte bara i ensemblespelet på musiklektionerna utan även i 

det framtida arbetslivet. Den musikaliska skickligheten, det vill säga Hard Skills är viktiga 

framförallt vid själva uppträdande.  

 

- Det råder delade meningar om momentet sång och huruvida det är rättvist att bli bedömd i 

det eller inte. Flera anser att det är svårt för många elever att lära sig sjunga och att man 

antingen kan eller inte kan. En del måste kämpa i flera år medan en annan elev lär sig 

sjunga på en månad. Det är viktigare att man kan ta tonen rent än att man har en fin klang. 

 

5.3.1 Mina reflektioner 

Det jag framförallt ser som mest positivt i mina samtal med respondenterna är det faktum 

att de visar sådant stort engagemang i intervjuerna och att de ser ett värde i vara med att 

påverka och ge sin syn på musikbedömning. Jag märker stor skillnad när det gäller 

engagemanget och viljan hos de intervjuade att göra sitt allra bästa på lektionerna efter 

dessa samtal. Det visar enligt mig att eleverna, genom att delta i undersökningen samt att få 

möjlighet att påverka musikmålen, känner sig betydelsefulla vilket i sin tur ökar deras 

motivation att försöka sitt bästa.  

 

En annan förklaring till det ökade engagemanget kan vara att deras självförtroende ökat i 

och med denna erfarenhet och att eleverna faktiskt inser att de faktiskt kan sjunga ganska 

bra. Detta gör i sin tur att de ser kunskapskraven i sånguppgiften som mer lättuppnåeliga än 

innan.    

 

Jag undervisar i årskurserna 7-9 i musik och har blivit medveten om att jag i min 

undervisning i åk 7 och 8 mer fokuserat på ackordspel och spel på instrumenten 

(ensemblespelet) och för lite på själva sången. Solosången i 9:an blir då inser jag en alltför 

svår utmaning för vissa elever då de inte fått tillräckligt med övning i just sång. Då är det 

inte rättvist att förvänta sig att de elever som aldrig prioriterat att sjunga under 

ensemblespelet (för att de inte törs eller vill) ska kunna nå en högre nivå, det vill säga få ett 

C eller högre i betyg. Utifrån de synpunkter som kommit fram i undersökningen kan jag 

utröna att just sången och att använda rösten som instrument är det som eleverna fasar mest 

inom musik. Min utmaning blir inför kommande år att förbereda dem mer inför 

sånguppgiften genom mer fokus på sång och sångteknik i åk 7 och 8. Naturligtvis sjunger 

jag i klasserna men ofta är de många som försvinner i mängden “gemensam sång” och som 

på grund av att de inte har tilltro till sin förmåga att sjunga inte tar tillfällena i akt att öva på 

sin sång. Efter varje avslutat arbetsmoment låter jag eleverna skriva ner sina reflektioner 

där de fritt kan skriva om själva processen. De ska ge sig själv konstruktiv kritik och de får 

ett tillfälle att titta i backspegeln och förhoppningsvis känna sig nöjda med sin insats.  
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Förhoppningsvis med denna metod utvecklar eleverna en tilltro till sin förmåga att sjunga 

och spela. Jag delar här med mig av en av mina 9:ors reflektioner där han sammanfattar sin 

termin inom sång och ensemblespel i självvärderingsdelen: 

 

Jag tycker att jag utvecklats mycket inom musik i år. Jag har lärt mig spela växelbas 

som jag inte kunnat innan och det satte sig bra efter lite övning. Jag har blivit snabbare 

i fingrarna för att lättare spela ackord och byta emellan dem. När jag spelat trummor 

har det gått bättre och bättre och jag har också lärt två klasskamrater att spela mer 

komplicerade komp på trummorna. Jag och Olof sjöng “När vi två blir en” framför 

klassen och sången blev bättre än jag trodde att jag kunde sjunga så jag har förstått 

bättre att man kan förbättra sin sång mycket ifrån att bara kunna sjunga mer. Det jag 

behöver träna mer på för att utvecklas inom musik är att lära mig fler ackord så att jag 

kan spela på gehör och få fram ackorden i huvudet genom att bara lyssna på en låt 

(Pojke åk 9). 

 

Denna studie har varit tillfredställande och har gett mig en större insikt och förståelse 

om hur mina elever tänker om bedömning. Det är en komplicerad process att bedöma 

och betygsätta elevers prestationer och det gäller att jag som lärare aktivt fortsätter 

förkovra mig genom att granska min egen undervisning i det dagliga arbetet samt att 

hålla Skolverkets mål och kriterier levande. Syftet med uppsatsen har varit att få 

kunskap om bedömning och undersöka vad elever anser är viktigt att bedöma. Trots 

många intressanta tankar, åsikter och förslag från eleverna måste jag ändå i första hand 

följa styrdokumenten och kunskapskraven. Därför kan jag inte tillmötesgå elevernas 

önskan om att bedöma hur mycket de försöker lära sig på lektionerna då det inte står 

någonting om det i kunskapskraven utan det är deras kunnande jag ska bedöma. Under 

samtalen var det just detta som eleverna tog fasta på och att jag som lärare borde 

bedöma och betygsätta utifrån hur mycket som eleven kämpar på lektionerna. I 

kursplanens syfte står det att ”undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna 

utvecklar kunskaper…(---) undervisningen ska ge förutsättningar att utveckla…” 

(Skolverket, 2011c. s.100) och ingenting om att försöka. Att försöka kan inte vara 

betygsgrundande, dock kan jag i återkopplingen (feedback) till eleven beskriva hur 

progressionen har sett ut och ofta kan man se att det finns ett samband mellan elevens 

ansträngning och det slutgiltiga resultatet. Så på ett sätt kanske man ändå indirekt 

bedömer hur mycket de försöker? 
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Jag vill avslutningsvis dela med mig av några av fokusgruppernas reflektioner på hur de har 

upplevt att delta i min studie. Det är intressant att höra hur eleverna har tänkt.  

 

“Vi har fått påverka musikbedömningen och kunnat få säga till om saker som vi gillat/inte gillar samt om 

hur matriserna är utformade. Vi har kunnat förklara och berätta om hur elever ser och tolkar matriserna. Det 

har varit bra att få höra andras åsikter och få andra idéer och kunnat samarbeta” (Flicka F2). 

“Det har varit roligt att få vara med att påverka hur andra elever blir betygsatta i framtiden. Det bästa var att 

man fick framföra egna åsikter och få dem hörda och delvis antagna i de nya bedömningsmatriserna” 

(Pojke F1). 

“Vi förstår varje mål bättre och vet vad vi behöver göra för att få bättre betyg. Det har varit en rolig 

gruppupplevelse där vi fått chansen att påverka betygsättningen. Detta är viktigt eftersom det är vi som blir 

betygsatta” (F4).  

“Fett kul! Det har varit kul att framföra sina åsikter i grupp. Jag tror detta har varit lärorikt inte bara för 

ämnet musik utan också för alla oss som deltagit i studien. Tack!” (Pojke F2). 

 

5.4 Vidare forskning 
Några uppslag till vidare undersökningar är att bredda denna studie till att även innefatta 

elevers syn på bedömning inom de andra kunskapskraven i musik och att utveckla fler 

bedömningsmatriser. Jag skulle gärna vilja dela med mig av mitt arbetsmaterial med andra 

lärare och få deras synpunkter och utveckla bedömningsmatriserna vidare. Vidare har en 

studie kring formativa bedömningsstrategier i skapande med digitala verktyg varit 

intressant – vilken eller vilka strategier lämpar sig i skapande och vilka kan vara svårare att 

tillämpa?  
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