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Abstrakt 
 
Syftet med studien är att nå en djupare förståelse för hur musiklärare i grundskolans senare år 
uppfattar musikundervisningens innehåll i relation till bedömning och betygsättning av 
eleverna. De forskningsfrågor som ställs studien är: vilket innehåll anser musiklärare vara av 
vikt för elevers lärande i ämnet musik? Vad i lärandeprocessen bedöms och betygsätts, och på 
vilket/vilka sätt? Påverkar bedömning och betygsättning musiklärares val och behandling av 
undervisningsinnehåll? Metoden som har använts i studien är en kvalitativ intervjustudie där 
tre verksamma musiklärare i grundskolans senare år delar med sig av sina uppfattningar och 
livsvärldar.  
 
Studiens resultat visar att musik är ett praktiskt skolämne som bygger på en social och 
kommunikativ basis, där elevers lärande sker genom aktivt deltagande och interaktion. 
Undervisningen består till stor del av ett gruppmusicerande med fokus på ackordsspel, då 
lärarna anser att eleverna kommer att ha nytta av denna kunskap i framtiden. Det är aktivt 
deltagande samt kvaliteten i elevernas musicerande som bedöms och betygsätts och 
bedömningen grundas på lärarnas observationer och anteckningar av elevernas prestationer 
under lektionerna. Bedömning och betygsättning påverkar musiklärares val och behandling av 
undervisningsinnehåll såtillvida att det är många kriterier som skall uppfyllas och detta 
medför att läraren ständigt måste granska eleverna.  
 
Vi ser att det finns en komplexitet i att bedöma och betygsätta eleverna i ämnet musik och att 
kursplanen är väldigt omfattande i det avseendet att lärarna måste göra ett selektivt urval om 
vad som skall utgöra undervisningsinnehållet.  
 
Nyckelord: Musikundervisning, undervisningsinnehåll, bedömning, betyg, musicerande. 
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KAPITEL 1. Introduktion 
 

1.1 Problemområdet 
 
När vi över en kopp kaffe samtalade och problematiserade kring musikläraryrket, ställde vi 
oss undrande över hur andra musiklärare resonerar kring undervisningsinnehåll, bedömning 
och betygsättning i musikämnet. Vi anser oss vara bekväma med att undervisa på våra 
huvudinstrument, gitarr och sång, då vi i lärarutbildningen har fått praktisera detta. 
Undervisningen på huvudinstrumenten har bedrivits enskilt eller i mindre elevgrupper. Vi 
känner oss därmed inte lika bekväma med att undervisa i klassmusik, där elevgrupperna är 
betydligt större. I musiklärarutbildningen har vi känt en avsaknad av praktiskt förankrade 
verktyg och tillvägagångssätt gällande klassundervisning.  
 
Att bedöma och betygsätta estetisk verksamhet är enligt vår mening ingen enkel uppgift. 
Grundar sig bedömningen på praktiska och/eller teoretiska moment i undervisningen, 
bedömer läraren process eller produkt? Vidare kan det vara nyttigt att som lärare ifrågasätta 
varför en elev förtjänar ett visst betyg. I vår yrkesroll som lärare skall vi kunna motivera vår 
bedömning och betygsättning och betygsättningen skall utgå från elevernas faktiska 
kunskaper och färdigheter. Hur bedöms exempelvis den enskilda elevens prestationer och 
utveckling i ett gruppmusicerande där eleverna tillsammans är med och skapar en helhet? 
 
Med anledning av detta önskar vi genom denna uppsats få insikt i hur andra musiklärare ser 
på musik som skolämne, hur upplever de musikämnets innehåll i relation till bedömning och 
betygsättning i klassmusik? 
 
Den nationella kursplanen för musik beskriver att undervisningen ska fokusera på 
musicerande och musikskapande i grupp. Skolan skall sträva efter att eleven använder sina 
musikkunskaper i ett gemensamt musicerande och därigenom utvecklar ansvarstagande och 
samarbetsförmåga.  
 
Forskningsområdet är brett i den bemärkelsen att vi vill få insikt i musiklärares livsvärldar. 
De intervjuade lärarna i studien delar med sig av sina uppfattningar och erfarenheter av 
musikämnets innehåll i relation till bedömning och betygsättning. Vår intention är att studien 
skall kunna bidra med nya lärdomar och insikter, som vi kan dra nytta av i vår kommande 
profession som musiklärare. 
 

1.2 Ansvarsfördelning 
 
Den arbetsmetod vi använt oss av innebär att vi hjälpts åt med planering, litteraturgenomgång, 
intervjuer, tolkning och analys. Skrivarbetet har fördelats så att Jonathan har huvudansvaret 
för punkterna 2.1.1 och 2.5.1 och Christian har huvudansvaret för punkterna 2.1.2 och 2.5.2. 
Vi vill understryka att vi båda ansvarar fullt ut för slutprodukten.  
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med studien är att nå en djupare förståelse för hur musiklärare i grundskolans senare år 
uppfattar musikundervisningens innehåll i relation till bedömning och betygsättning av 
eleverna. 
 
Forskningsfrågor:  

1. Vilket undervisningsinnehåll anser musiklärare vara av vikt för elevers lärande i 
ämnet musik? 

2. Vad i lärandeprocessen bedöms och betygsätts, och på vilket/vilka sätt? 
3. Påverkar bedömning och betygsättning musiklärares val och behandling av 

undervisningsinnehåll? 
 
Med begreppet uppfattningar avser vi tankar och reflektioner som musiklärare gett uttryck för 
i intervjuer. Det betyder att vi som forskare, genom analys och tolkning av lärarnas utsagor, 
dels upptäcker och identifierar variationer (likheter och skillnader) i uppfattningar, dels skapar 
och formulerar teman som sammanfattar och systematiserar dessa uppfattningar. Med 
begreppet undervisningsinnehåll menas de moment som behandlas i och utgör 
musikundervisningen, det stoff lärare och elever tillsammans väljer att behandla. 
 

KAPITEL 2. Bakgrund 
 
I detta kapitel presenteras först teorier om lärande där vi valt att fokusera på det 
sociokulturella perspektivet samt pragmatismen. Skälet till detta är att dessa två perspektiv 
fått stor spridning i forskning och debatt om lärande i dagens skola, samt att skolverket (2000) 
i riktlinjer och kursplaner betonar musikens sociala och kommunikativa aspekter. Vidare lyfts 
problemområdet fram i ljuset av skolans uppdrag och nationella styrdokument. Därefter följer 
avsnitt som utgår från bedömning och betygsättning av elever. Avslutningsvis refererar vi till 
tidigare forskning genom att fokusera på två doktorsavhandlingar som nära anknyter till 
studiens syfte.  

 

2.1 Teorier om lärande 
 
I kursplanen i musik hävdar Skolverket att musik är ett socialt ämne och det ligger en 
betoning på gruppmusicerande. Med anledning av detta har vi i denna studie valt att utgå från 
två lärandeteorier: det sociokulturella perspektivet med rötter i Lev Vygotskijs utvecklingssyn 
samt pragmatismen med bland andra John Dewey som företrädare. I dessa båda teorier om 
lärande är integrering och framförallt kommunikation nyckelbegrepp, vilket skolverket (2000) 
anser ska prägla musikundervisningen.  

2.1.1 Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet bygger på den ryske psykologen Lev Vygotskijs 
utvecklingssyn. I Sverige har pedagogen och forskaren Roger Säljö (2000) haft stor betydelse 
gällande att lyfta fram Vygotskijs tankevärld. 
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I Vygotskij och skolan (red. Lindqvist, 1999), anser Vygotskij att människans agerande under 
uppväxten präglas av biologiska och sociala villkor. En människas uppfostran och utveckling 
är miljöbetingad. Därmed utgörs grunden för det pedagogiska arbetet av barnets personliga 
erfarenhet. Vygotskij skriver: Vi har sett att den ende uppfostrare som kan bilda nya 
reaktioner i organismen är den egna erfarenheten. Enbart de relationer som skapats av 
personlig erfarenhet har inverkan på organismen (s. 19). I och med detta är en omedelbar 
inverkan på en annan individ omöjlig. Endast individen själv är till stånd att förändra sina 
reaktioner genom egna erfarenheter. Sett utifrån ett skolperspektiv anser Vygotskij att 
eleverna påverkas och uppfostras av den sociala skolmiljön. Vidare hävdar han att eleverna 
skall vara aktiva och att ett pedagogiskt förhållningssätt ska tillämpas, med vilket läraren ser 
till elevernas egna erfarenheter.  
 
Säljö (2000) beskriver likt Vygotskij fenomenet kunskap som interaktion mellan människor. 
Han skriver:     
 

Kunskaper lever först i samspel mellan olika människor och utgör sedan 
en del för den enskilde individen, såväl i tanke som i handling. 
Kunskapen kommer sedan tillbaka i nya kommunikativa handlingar. (s. 
9) 

 
Säljö menar att utgångspunkten för ett sociokulturellt perspektiv är problematiken kring hur vi 
tillägnar oss de resurser med vilka vi lär oss, tar till oss kunskap i såväl tanke som handling. 
Perspektivet utgår ifrån att lärande och utveckling till stor del sker genom mänsklig 
interaktion i sociala och kulturella kontexter. Således intresserar sig den sociokulturella teorin 
för samspelet mellan individ och kollektiv. Människan betraktas som både biologisk och 
kulturell.  
 
Espen Jerlang och Suzanne Ringsted (1999) hävdar att det enda sättet att förstå en människa, i 
den kulturhistoriska skolan, är att ta hänsyn till hennes historiska och samhälleliga villkor och 
omgivningar. På så vis påverkas och begränsas människans utveckling av hennes givna 
förutsättningar.  
 
För att överhuvudtaget kunna spekulera kring hur vi tillägnar oss resurser för att tänka och 
handla, menar Säljö att begreppet lärande måste definieras. Lärande handlar inte enbart om att 
ta del av information eller att reproducera något som skapats av andra. Lärande innebär att 
människan aktivt tillägnar sig kunskaper genom erfarenheter i sociala, kommunikativa och 
kulturella miljöer, genom att tillämpa de fysiska och intellektuella verktyg som kulturen 
tillhandahåller. Kunskaper tillgodoses således genom interaktion. Med begreppet verktyg 
även kallat redskap, menar Säljö de intellektuella (språkliga) och fysiska resurser människan 
nyttjar för att förstå sin omvärld och agera i den. Säljö (2000) fortsätter med att beskriva vad 
kunskap och lärande innebär: 

 
Kunskaper återskapas och förnyas ständigt i samhället och sådana 
förlopp har varit viktiga delar av samhällets utveckling långt innan vi 
fick formaliserad utbildning och pedagogiskt tillrättalagd undervisning. I 
en mer grundläggande mening handlar lärande om vad individer och 
kollektiv tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden. (s. 
13) 
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För att närmare kunna studera begreppet lärande ur ett sociokulturellt perspektiv, måste man 
ta hänsyn till tre olika, likväl samverkande företeelser: utveckling och användning av 
intellektuella redskap, utveckling av fysiska redskap samt kommunikation och de olika sätt 
människor utvecklat former för samarbete i olika kollektiva miljöer. För att skapa oss en 
uppfattning om hur vi använder kognitiva resurser, menar Säljö att vi ej kan bortse från vårt 
samspel med artefakter och att vi genom nyttjandet av fysiska och intellektuella redskap kan 
lösa problem och behärska olika sociala praktiker. Detta anser han vara ett av de största, 
utmärkande dragen i sociokulturell utveckling.  
 
Vygotskij (red. Lindqvist, 1999) beskriver hur talet till en början uppstår som 
kommunikationsmedel mellan barn och förälder. Talet utvecklas sedermera till att bli ett inre 
tal, vilket han anser vara huvudmedlet för barnets tänkande. Vygotskij skriver:  
 

Varje högre psykisk funktion i barnets utveckling träder fram på scenen 
två gånger – först som kollektiv och social funktion, dvs. som 
interpsykisk funktion, och andra gången som individuell verksamhet, 
som barnets inre medel för tänkande, som intrapsykisk funktion. (s. 273) 

   
I enighet med Vygotskijs syn på barns psykiska utveckling, beskriver Säljö i Forssell (2005) 
språket som det viktigaste psykologiska redskapet. Genom språket blir människan delaktig i 
andra människors perspektiv. Språket fungerar således som en länk mellan samhället och 
individen då det används som ett yttre, kommunikativt redskap mellan människor och även 
som ett inre, tänkande redskap.  
 
Vygotskij (red. Lindqvist, 1999) belyser förhållandet mellan barns utveckling och 
undervisningen i skolan. Han menar dels att undervisningen i skolan alltid har en förhistoria 
likväl att barnet har ett lärande innan skoltiden. Problematik uppstår då skolundervisningen 
inte tar vid eller är en direkt fortsättning på barns utveckling innan skoltiden. Vi måste dels 
förstå förhållandet mellan undervisning och utveckling i största allmänhet och dels vi även 
förstå den specifika innebörden i detta förhållande i skolåldern. För att förstå barnets 
intellektuella utveckling måste man se till barnets aktuella utvecklingsnivå och den närmaste 
utvecklingszonen. Med närmaste utvecklingszon menas i förenklad mening: det som barnet 
idag kan utföra med hjälp av en vuxen, kan det i morgon utföra på egen hand. 
 
Säljö (2000) tolkar Vygotskijs utvecklingszon i stegen uppnådd kompetens, utvecklingszon 
och framtida kompetens. Han menar i enighet med Vygotskij att en mer kompetent vägleder 
en mindre kompetent. Den mindre kompetente människan approprierar kunskaper och 
färdigheter i samspel med en medmänniska. Säljö skriver: Utvecklingszonen kan också ses 
som den zon inom vilken den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar från en mer 
kompetent person (s. 123). 
 
Säljö lyfter problematiken kring att det i formaliserade utbildningssituationer ofta existerar en 
på förhand bestämd lösning på ett problem, medan man i många andra situationer löser 
problem genom att omdefiniera vad som är det relevanta svaret. En viktig aspekt i den 
sociokulturella teorin, är att det relevanta svaret varierar beroende på vem som tillfrågas då ett 
problem uppfattas på olika sätt i olika kulturella och sociala sammanhang. I och med denna 
förbestämda lösning som Säljö menar är en tradition inom skolväsendet, bidrar skolan till 
kunskaps- och färdighetsbildande hos människor likväl som det skapar problem i att lära och 
förstå.  
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Lärandet i institutionella miljöer är till stor del av språklig karaktär. Eleven kommunicerar 
sina kunskaper och färdigheter språkligt och skriftligt. Problematiken ligger i att 
kommunikationen i denna form dekontextualiseras från elevens mer vardagliga praktiker, då 
dessa färdigheter ofta saknar praktisk förankring. Säljö menar att skolans kommunikativa 
tradition är konstruerad på ett sådant sätt som skiljer sig från andra, kommunikativa praktiker 
i samhället. Fortsättningsvis skriver Säljö (2000):  
 

Det finns likaså en kommunikativ tradition som innebär att en person (en 
lärare), presenterar information för en större grupp – 20-50 elever – 
samtidigt och under lång tid. Detta är ett relativt ovanligt kommunikativt 
arrangemang i samhället. (s.155) 

 
Denna kommunikativa praktik ställer höga krav, allra helst på lyssnaren, då det språkliga 
innehållet inte kan anpassas helt och hållet till lyssnarens förutsättningar och intressen.  
 
Skolan utgår i stor utsträckning från skriftspråket som kommunikativt medel. Även den 
verbala interaktionen har ofta sitt fäste i ett textligt innehåll. Säljö menar att detta ställer höga 
krav på eleverna då skolan förutsätter att de utvecklar en känslighet för meningsskapande i 
relationen mellan tal och skrift. Han hävdar likväl att eleverna i stor utsträckning handlar i en 
textbaserad, abstrakt verklighet.    
 
Delar av skolans nationella styrdokument svarar mot en sociokulturell teori. Skolverket 
beskriver i Lpo 94 (Läroplanen för det offentliga skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet) att varje elev skall utveckla sina möjligheter och få tilltro till sina språkliga 
förmågor genom att samtala, läsa och skriva. Skolan är en social och kulturell värld där 
elevernas gemensamma erfarenheter skapar ett utrymme för en utveckling och ett lärande där 
olika kunskapsformer bildar en helhet. 
 
Sammanfattningsvis bygger det sociokulturella perspektivet på att människan betraktas som 
en biologisk, social och kulturell varelse. Lärande och utveckling sker både individuellt och 
kollektivt, genom en kommunikativ interaktion i olika sociala och kulturella miljöer. 
Människan skapar sig en förståelse för sin omvärld och agerar i den, genom nyttjandet av de 
språkliga och fysiska resurser hon har att tillgå. 
 

2.1.2 Pragmatismen 
I detta avsnitt presenteras ett urval av pragmatismen som är av relevans för studiens syfte. 
Avslutningsvis ges en kort sammanfattning.  
 
Filosofen John Dewey var en av pragmatismens stora företrädare och han har inspirerat det 
svenska skolväsendet med sitt tänkande, att eleven skall kunna vara med och påverka skolan 
under demokratiska former.  
 
von Wright (2000) anser att en viktig poäng i pragmatismen är tanken om att människor i 
grunden är sociala och kommunikativa varelser. Det sociala mötet är det som sker mellan 
människor och detta utgör källan till meningsskapande. Lärandet förstås i sitt sammanhang 
och uppfattas som ett skeende i interaktion med omvärlden i framförallt den sociala världen. 
Deltagarna i en interaktionssituation möts i kommunikationen och delar en verklighet som 
framträder i det gemensamma mötet. I enighet med von Wright anser Thorgersen (2009) att 
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pragmatism handlar om kommunikation, att människor är sociala och integreras med 
varandra. Genom att kommunicera med andra skapas en process där alla berörda parter lär av 
varandra i ett gemensamt samspel. Thorgersen beskriver kommunikationen som en hörnsten i 
förståelsen. Kunskapen och individen är sammantvinnade i meningens sociala uppbyggnad. 
Dewey (1916/1999) skriver om kommunikation och interaktion:  
  

Det är inte bara så att socialt liv är detsamma som kommunikation, utan 
all kommunikation (och därmed allt verkligt socialt liv) är bildande. Att 
kommunicera med sin omgivning innebär att man får en utvidgad och 
förändrad erfarenhet. Man får ta del av vad andra har tänkt och känt, och 
påverkas, på ett eller flera sätt, av detta. Inte heller den man 
kommunicerar med förblir opåverkad. (s. 39) 

 
En annan inverkan på lärande genom kommunikativa processer och interaktion, är enligt 
Dewey (1902/1980) den sociala miljön, där all utbildning innebär att eleven tar del av 
människans sociala medvetenhet. Den sociala miljön består av tre delar: att förenkla och 
ordna de dispositioner som skall utvecklas, att rena och utveckla de nuvarande sociala vanor 
som finns och slutligen att nå en bättre balans i den sociala miljön. Den sociala miljön består 
av de aktiviteter som är förenade genom utövande av någon av de deltagande medlemmarnas 
aktiviteter. Denna aktivitet är utbildande eller fostrande i den utsträckning individerna deltar 
tillsammans i en gemensam aktivitet. När individen fullföljer sin del av den gemensamma 
helheten vänjer hon sig vid dess metoder och innehåll samt uppnår den färdighet som krävs. 
Därmed sker lärandet genom deltagande i intersubjektiva aktiviteter. Dewey (1933/1998) 
beskriver det kommunikativa samtalet: If two persons can converse intelligently with each 
other, it is because a common experience supplies a background of mutual understanding 
upon which their respective remarks are projected (s. 280). 
 
Enligt Thorgersen (2009) är pragmatismen kontextbaserad i den meningen att allting sätts i 
relation till något annat och betraktas utifrån en viss kontext. Thorgersen (2007b) anser att 
förståelsen skall skapas i en social kontext i relation till andra saker, andra personer och andra 
fenomen. Thorgersen (2007a) tillägger att allting skall sättas i relation till dess historiska 
kontext. 
 
Enligt Skolverket (2004) bygger pragmatismen på att människan handlar av vana tills hon 
stöter på det oväntade. Då denna situation infinner sig måste hon reflektera, pröva ett annat 
sätt, som leder till nya erfarenheter, en förnyad praktik. Enligt Moira von Wright (2007) har 
pragmatismen en stark koppling till skolans värld i det avseendet att se, följa och finna 
mening i konsekvenser av olika ställningstaganden. Läraren bör inför lektionen planera 
undervisningens innehåll, metodiskt tillvägagångssätt och hur kunskapen ska kunna bidra till 
ett personligt växande för att på bästa sätt förändra elevernas kunskaper och färdigheter. När 
ett ställningstagande har gjorts är det viktigt att använda analys och reflektion som verktyg för 
att förbättra undervisningen.  
 
Dewey (1916/1999) skriver om vikten av demokrati i utbildningen. Eleverna skall kunna vara 
med och påverka, vilket som också är skrivet i Lpo 94, att utbildningen skall genomföras i en 
demokratisk form där de demokratiska principerna är att kunna påverka, ta ansvar och vara 
delaktig. Lauri Väkevä och Heidi Westerlund (2007) understryker detta med att förklara 
demokrati bygger på interaktion mellan människor. Demokratin måste hela tiden utvecklas 
och omorganiseras. Detta har en nära koppling till pragmatismens sociala del, där erfarenhet 
och kunskap bildas genom intersubjektivitet och kommunikativa samtal individer emellan. 
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Dewey (1902/1980) beskriver vikten av att skolan tillhandahåller en verklighetsförankrad 
utbildning. Thorgersen (2009) skriver om att filosofiska efterfrågningar skall ha sin bas i 
verkliga problem som människor möter. Både Dewey och Thorgersen anser således att 
pragmatismen skall bottna i verklighetsbaserade problem och en verklighetsbaserad 
undervisning. 
 
Människan är i grunden social och kommunikativ. Hon skall kunna vara med och påverka 
samt ta ansvar för sitt handlande. Det som sker mellan individer skapar mening, människor lär 
av varandra och kommunikation ses som en hörnsten i förståelsen. En viktig aspekt är att se 
konsekvenser av ett handlande och en viktig fråga är: hur blir det då? Vidare kännetecknas 
pragmatismen av att vara kontextbaserad i det avseendet att allting står i relation till någonting 
annat.  Utgångspunkten är att pragmatismen utgår från de verkliga problem människan möter. 
 

2.2 Skolans uppdrag och styrdokument 
 
Då studien syftar till att nå en djupare förståelse för hur verksamma musiklärare i 
grundskolans senare år uppfattar musikämnets innehåll, i relation till bedömning och 
betygsättning, utgår vi i detta avsnitt från Lpo 94 samt kursplanen för musik i grundskolan 
(2000). 
 
Skolverket (Lpo 94) menar att skolans uppdrag, är att främja varje elevs lärande där de 
stimuleras att inhämta kunskaper. Skolan skall gentemot eleven visa omsorg, omtanke samt 
generositet. Det är skolans uppdrag att eleven tillgodoses samhällets grundläggande värden. 
Vidare skall eleven ges förutsättningar att utveckla sina förmågor i självständigt arbete och att 
lösa problem.  
 
Demokrati skall enligt Lpo 94 utgöra grunden för det offentliga skolväsendet. Det innebär att 
skolan inte enbart skall förmedla demokratiska värderingar, utan också att verksamheten skall 
bedrivas i demokratiska arbetsformer. Skolan har skyldighet att informera elev och 
vårdnadshavare om utbildningens mål, skolans krav, innehåll och arbetsformer samt deras 
rättigheter och skyldigheter. Begreppet demokrati definieras ej i skolans nationella 
styrdokument. Biesta (2006) menar att demokrati har tolkats olika genom tiderna och har 
därför fått många betydelser. I och med de olika betydelserna anser Biesta att demokratins 
innebörd riskerar att upphöra. Han skriver:  
 

För mig är inte frågan hur vi kan göra skolan (mer) demokratisk så att 
barn och elever blir demokratiska personer. För mig handlar frågan om 
huruvida demokratisk subjektivitet alls är möjlig i skolor. Den gäller med 
andra ord om barn och elever verkligen kan vara demokratiska personer i 
skolan. Vad vi behöver fråga är därför om skolor kan vara platser där 
barn och elever kan handla – det vill säga där de kan föra sina 
begynnelser till en värld av pluralitet och skillnad på ett sådant sätt att 
deras begynnelser inte hämmar andras möjligheter att föra också sina 
begynnelser till världen. (s. 124). 

 
Skolan kan aldrig på egen hand producera demokratiska medborgare, det är samhället som 
står för den största demokratiska utbildningen hos individerna (läs: eleverna). Läroplanen bör 
betraktas på så vis att eleverna får ta initiativ och att de tillåts hitta nya sätt att uttrycka sig på, 
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istället för att endast uppfattas som en uppsättning kunskaper och färdigheter som eleverna 
skall tillgodoses.  
  
Skolverket (2000) uttrycker i kursplanen för musik i grundskolan, att eleven skall ges 
möjlighet till att utveckla sin musikalitet som frigör och förstärker den egna identiteten. 
Musik är en del av vårt kulturarv och att musikämnet är en bidragande faktor till en 
musikalisk allmänbildning. Musikämnet syftar till att ge eleven förståelse för att musik är ett 
socialt och allmänkulturellt redskap. 
 
I kursplanens mål att sträva mot skriver Skolverket: 
 

Skolan skall i sin undervisning i musik sträva efter att eleven 
– utvecklar kunskaper på instrument och i sång som en grund för 
musicerande enskilt och i grupp och för fortsatt självständig 
vidareutveckling i musik, 
– utvecklar tillit till den egna sångförmågan och blir medveten om dess 
utvecklingsmöjligheter och sociala betydelse, 
– utvecklar förmåga att själv skapa musik för att kommunicera tankar 
och idéer, 
– använder sina musikkunskaper i gemensamt musicerande och 
därigenom utvecklar ansvar och samarbetsförmåga, 
– blir förtrogen med musikens form, struktur, skriftspråk och 
uttrycksmedel samt dess funktioner och villkor i olika miljöer, kulturer 
och epoker. (s. 1-2, vår red.) 

 
Skolverket anser det vara av stor vikt att eleven utvecklar sin sång- och 
instrumentalkännedom, förmåga att skapa musik och att använda sina kunskaper i ett 
gemensamt musicerande.  

Skolverket (Lpo 94) definierar kunskap i fyra olika former: fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. Dessa former förutsätter och samspelar med varandra. Det innebär att skolans 
arbete skall inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer för att skapa ett lärande där 
dessa balanseras och bildar en helhet. Någon definition av begreppen ges ej. Forskaren Ralf 
Sandberg (2005) har på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling (idag Skolverket) 
definierat de fyra formerna för kunskap. Enligt honom är färdigheter det som kan förknippas 
med praktisk kunskap. Faktakunskaper är information som går att komma ihåg eller räkna 
upp, de är således teoretiska. Förståelse kan enligt Sandberg vara, en kvalitativ dimension på 
de kunskaper som att förstå, se innebörden och meningen av någonting. Förtrogenhet handlar 
om att kunna bedöma, värdera eller tillämpa sina tidigare kunskaper på nya sätt. Sandberg 
menar även att de fyra kunskapsformerna samspelar och utgör varandras förutsättningar. 

 

2.3 Bedömning och betygsättning 
 
Skolverket skriver i kursplanen för musik i grundskolan: I musicerande bedöms både den 
enskilda prestationen och elevens förmåga till samspel och interaktion med andra i 
musicerandet (Skolverket, 2000, s. 3). Skolverket trycker på elevens förmåga till samspel och 
interaktion med andra, vilket kan kopplas till det sociokulturella perspektivet och delar av 
pragmatismen, såsom demokrati och interaktion. 
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Sandberg (2005) skriver att lärare utvärderar musikämnet på två sätt: antingen med att 
bedöma process eller produkt, eller om man så vill, formativ eller summativ bedömning. Lisa 
Björklund Boistrup (2005) menar att en formativ bedömning syftar till att utgöra ett stöd för 
elevers läroprocesser. Den är integrerad i undervisningen och elevens självbedömning kan 
utgöra en del i denna bedömningsform. Summativ bedömning är en summa av vad eleverna 
kan vid en viss tidpunkt. 
 
Skolverket (2009) hävdar att lärare ej kan bedöma eleverna utifrån närvaro, flit, ambition, 
läxläsning, lektionsarbete med mera. Dessa ord kan dock ställas i motsats till det Skolverket 
(2000) skriver i kursplanen för musikämnet i grundskolan, att musikämnet utgörs av ett 
gemensamt musicerande och att det bygger på en social basis.  
 

Av skrivningarna i läroplanen framgår att betyg ska gälla kunskaper i 
ämnet och att bedömning och betygsättning ska ske med kursplanernas 
mål och betygskriterierna som utgångspunkt. Det innebär i sin tur att 
närvaro, flit, ambition, läxläsning, lektionsarbete m.m. inte i sig ska vara 
grund för betygsättningen […] Elever och hem ska fortlöpande 
informeras om elevens studieresultat och utvecklingsbehov. Syftet är att 
eleven när betygsättningstillfället kommer ska vara väl informerad om 
vilket betyg läraren kommer att sätta och vilka grunderna är till detta. 
(Skolverket, 2009, s. 3) 
 

Roger Fjällström (2002) belyser betygsättningens etik. Han menar att lärare bör vara 
medvetna om vilka konsekvenser en betygsättning kan få. Fjellström betonar vikten av 
stimulans inom konstämnena då han hävdar att den skapande verksamheten har ett egenvärde, 
oberoende av elevernas uppnådda resultat. En stimulerande och uppmuntrande bedömning 
syftar till att eleverna ska prestera bättre i framtiden. I ett större perspektiv menar Fjellström 
dock att bedömningen bör svara mot den faktiska prestationen. Han befarar att denna typ av 
prestationshöjande betygsättning leder till att stärka de redan högpresterande eleverna trots att 
det är tveksamt huruvida de uppfyller betygskriterierna? I Lpo 94 skriver Skolverket att all 
personal i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. I och med 
Skolverkets riktlinjer om att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd skriver Fjellström: 
[…] borde inte stimulans till de svaga i ett ämne vara mer acceptabelt än stimulans till det 
starka? (Skolverket, 2002, s. 80). 
 
Detta avsnitt har behandlat Skolverkets nationella styrdokument och föreskrifter gällande 
bedömning och betygsättning i relation till musikämnets karaktär. Vidare har avsnittet även 
belyst olika former av bedömning samt betygsättningens etiska aspekt. 

 

2.4 Musikpedagogisk forskning 
 
Det finns relativt mycket forskning att tillgå inom ämnet musikpedagogik. Däremot är 
vetenskapliga studier som behandlar musikämnets innehåll få till antalet. Med anledning av 
detta har vi valt att fokusera på två avhandlingar som till sina karaktärer fokuserar på 
musikämnets innehåll: Eva Georgii-Hemming (2005) samt Marie-Helene Zimmerman 
Nilsson (2009).  
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2.4.1 Berättelsen under deras fötter. Fem musiklärares livshistorier 
Eva Georgii-Hemming (2005) skildrar fem musiklärares personliga musikerfarenheter, deras 
syn på musik som undervisningsämne samt hur deras egna erfarenheter påverkar och 
integreras i musikundervisningen. Samtliga lärare undervisar i ämnet musik inom estetisk 
verksamhet på gymnasieskolan. Studiens syfte är att skapa förståelse för hur musiklärare 
uppfattar kärnämnet Estetisk verksamhet i gymnasieskolan. Studien söker svar på vad kursen 
ägnas åt, hur undervisningen genomförs samt vilka mål som eftersträvas. Den har ej för avsikt 
att påvisa hur eller varför lärarna blivit dem de är, utan söker svar på hur de uppfattar musik 
som kunskapsämne i relation till deras egna erfarenheter, såväl personliga som professionella. 
Denna empirinära studie om musikundervisningens didaktiska frågor utgår från musiklärares 
subjektiva, emotionella samt sociokulturella upplevelser. Avhandlingen fokuserar på hur 
musiklärarna tolkar sitt uppdrag och sina möjligheter i den estetiska verksamheten. 
 
Vad säger då studien om musikundervisningens didaktik och innehåll? Georgii-Hemming 
menar att musikens betydelse och innebörd för individen inte nödvändigtvis behöver 
överensstämma med den yrkesprofessionella uppfattningen om skolämnet musik. Lärarens 
uttalade (medvetna), alternativt outtalade (omedvetna) musikpedagogiska syn kan inverka på 
verksamhetens musikdidaktik.  
 
Praktiskt musicerande, exempelvis ensemblespel prioriteras framför teori- och faktakunskaper 
i undervisningen och således förekommer endast traditionell musikteori och komposition i 
liten utsträckning. Lärarna ser sig främst som handledare i social träning och de väljer att utgå 
från elevernas musikvärld i undervisningen. Repertoaren består till stor del av pop- och 
rockmusik. Eleverna får i stor utsträckning får vara med och utforma kursens innehåll, 
arbetssätt samt val av låtmaterial. Ett vanligt förekommande arbetssätt är att eleverna 
musicerar självständigt i olika ensembler då skolorna har goda förutsättningar gällande 
lokaler, utrustning och musikinstrument.  
 

I arbetet får eleverna med andra ord möjligheter att fatta egna 
musikaliska beslut – interpretera och arrangera – och att lära sig 
samarbeta. Ingen av lärarna går i någon högre grad in och samtalar om 
konstnärliga beslut, utan hjälper i första hand till med att korrigera 
speltekniska problem. (s. 287) 

 
De fem lärarna menar att målet med undervisningen är att eleverna skall sjunga, spela minst 
ett instrument och det finns en uttalad förhoppning om att eleverna senare i livet ska fortsätta 
musicera. Lärarna anser att musikämnet kan hjälpa till att fostra och utveckla mångsidiga 
människor då de genom musikundervisningen får erfara att det finns ett värde i andra 
förmågor än de logiskt intellektuella.  
 
I studien framkommer det att musiklärarna identifierar sig specifikt som lärare i musik och 
inte som musiker som arbetar som lärare. De menar att det musikaliska idealet är bredd och 
att deras egna musikaliska kompetens är måttlig. I och med detta ställer de inte särskilt höga 
krav på elevernas speltekniska kompetenser. 
 
Lärarna strävar efter värdefulla möten mellan såväl eleverna som mellan individ och musik. 
Individen står i fokus och undervisningen skall anpassas till varje enskild elevs förutsättningar 
och intressen samtidigt som undervisningen bygger på ett gemensamt musicerande. Eleverna 
behöver vara delaktiga i beslutsprocesser gällande undervisningens upplägg och innehåll samt 
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lära sig ta eget ansvar. I och med detta prioriterar lärarna elevernas önskemål framför ett 
specifikt innehåll. 
 

2.4.2 Musiklärares val av undervisningsinnehåll 
Zimmerman Nilsson (2009) har i sin avhandling undersökt hur fem olika musiklärare väljer 
undervisningsinnehåll i musikundervisningen. Lärarna undervisar på gymnasiet i ämnena 
ensemble samt gehörs- och musiklära.  
 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur musiklärare inom gymnasieskolan 
väljer undervisningsinnehåll då de undervisar i ensemble eller gehörs- och musiklära. 
Författaren söker svar på hur musiklärare väljer att undervisa i ensemble och gehörs- och 
musiklära samt hur de använder undervisningsinnehållet i musikundervisningen. Författaren 
anser att studien bidrar till en problematisering av undervisningen, och att den skapar framtida 
diskussioner mellan olika deltagare inom detta område. 
 
Lärarna tillämpar två olika arbetssätt i undervisningen. Det ena är att innehållet styr metoden 
vilket innebär att läraren utgår från ett fixerat innehåll och förmedlar olika sätt att gestalta 
detta innehåll till eleverna. Det andra arbetssättet är att aktiviteten styr innehållet. Här anser 
författaren att kursplanens formuleringar endast har en marginell betydelse. Vidare anser hon 
att den anpassade undervisningen kan innebära att elevernas färdighetsnivå upprätthålls. 
Lärarna skiljer på hantverk och musikaliskt uttryck, det innebär att fokus på de konstnärliga, 
musikaliska dimensionerna blir tillgängliga först när eleven behärskar hantverket. 
 
I avhandlingen lyfts fram att kopplingar till en musikalisk helhet verkar saknas i lärarnas 
undervisning, denna anknytning till musikaliska helheten verkar vara tagen för given.  
 

Ett övergripande mönster i musiklärarnas två skilda val av innehåll är att 
detta innehåll förmedlas på så sätt att hantverk, teknik och regelföljande 
fokuseras, medan musikaliska och kreativa dimensioner behandlas som 
förgivettagna. Lärarnas förmedling av innehållet till eleverna ses som ett 
uttryck för deras sätt att erfara undervisningens innehåll. (s. 146 ) 

 
Fokus i undervisningen ligger på hantverk, teknik och regelföljning, framförallt inom gehörs- 
och musikläran. Ensembleundervisningen fokuserar på spelteknik och motorik. Zimmerman 
Nilsson menar att båda dessa val av undervisningsinnehåll (innehåll styr metoden och 
aktiviteten styr innehållet) grundar kunskaper som ger goda förutsättningar att använda dessa 
kunskaper i verkliga situationer. Reproduktionen är den mest framträdande aktivitetsformen 
mellan eleverna då teori och musik utgör innehållet i undervisningen.  
 
Författarens observationer och videoupptagningar av lektionerna visar att lärarna ej 
uppmärksammar eleverna då de inte förstår syftet med att uppgifterna skall lösas på 
förbestämda sätt. Zimmerman Nilsson menar på att det kan resultera i att eleverna inte förstår 
vad de gör och varför de gör det aktuella momentet i undervisningen. 
 

I nästa steg kan man fråga sig om eleverna i gehörs- och musiklära har 
förmågan att använda de färdigheter och den verktygslåda som de 
kommit i kontakt med på detta sätt i andra sammanhang, eftersom de har 
lärt sig att reproducera en föreskriven regel snarare än att kreativt 
använda verktygen i relation till ett innehåll. (s. 148) 
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Då sammanhanget och helheten är otydlig kan det resultera i en problematik där eleverna inte 
klarar av att lösa liknande uppgifter på egen hand. Författaren visar att lärarnas avsikter med 
ett helhetsperspektiv i undervisningen inte återfinns i praktiken. Lärarna lyfter istället delar av 
ämnesinnehållet utan att relatera till ett större musikaliskt sammanhang. Musiklärarnas 
undervisning påverkas av deras fokus på hantverket i musik, både när innehållet anpassas och 
när innehållet styr metodvalet. 
 
Avsikten med detta kapitel har varit att sätta in vår undersökning i ett teoretiskt sammanhang 
som belyser och fördjupar studiens syfte och forskningsfrågor. Frågor om lärares syn på 
musikundervisningens innehåll, bedömning och betygsättning har belysts i relation till 
pedagogisk teoribildning och tidigare musikpedagogisk forskning. Problemområdet har också 
behandlats mot bakgrund av skolans uppdrag och aktuella styrdokument.  

 
 

KAPITEL 3. Metod 
 
 
Detta kapitel behandlar val av metod, konfidentialitet och sekretess. Vidare beskrivs 
urvalsprocessen, intervjustudiens tillvägagångssätt samt hur det empiriska materialet 
sammanställdes. Slutligen behandlar kapitlet begreppen validitet och reliabilitet. 
 

3.1 Kvalitativ intervjustudie/fallstudie 
 
Som forskningsmetod har vi valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie. Metoden kan 
även ses som en fallstudie där fallet utgörs av respondenternas (läs: intervjupersonerna) 
uppfattningar och erfarenheter av musikämnet. Backman (2008) formulerar fallstudien som 
en passande metod då man försöker förklara, förstå eller beskriva komplexa företeelser som 
inte helt enkelt låter sig beskrivas med annan metodik. 
 
Då vårt syfte är att få insikt i hur verksamma musiklärare uppfattar musikämnets innehåll i 
relation till bedömning och betygsättning, har vi valt att intervjua respondenterna enskilt. 
Detta för att de ej ska låta sig påverkas av varandra. Kvale (1997) beskriver den kvalitativa 
forskningsintervjun: 
 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de 
intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, 
frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna. I den 
kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap upp: det rör sig om ett 
samspel, om ett utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar 
om ett ämne av gemensamt intresse. (s. 9) 

 
Nyberg (2000) styrker detta med att skriva att en kvalitativ datainsamlingsmetod handlar om 
att förstå och uttyda fenomen. Vår studie kan i detta sammanhang ses som en intervjustudie 
med en fenomenologisk förankring i val av upplägg, val av intervjufrågor och genomförande.  
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Fenomenologin används för att förstå och förklara det som synliggörs. Den syftar till att 
studera individernas livsvärld och försöker i detalj beskriva strukturen och innehållet i 
individernas medvetande.  
 
Enligt Kvale (1997) utgörs den kvalitativa forskningsintervjun av tolv olika delar. Vi har i 
denna studie utgått från fyra av dessa. Anledningen till detta är att de svarar mot studiens 
syfte, att förstå respondenternas livsvärld. 
 

Livsvärld. Ämnet för den kvalitativa intervjun är den intervjuades 
livsvärld och hennes relation till den. 
 
Mening. Intervjun söker tolka meningen hos centrala teman i den 
intervjuades livsvärld. Intervjuaren registrerar och tolkar meningen i det 
som sägs och hur det sägs. 
 
Förutsättningsmedvetande. Intervjuaren visar öppenhet för nya och 
oväntade fenomen i stället för att komma med färdiga kategorier och 
tolkningsscheman. 
 
Mångtydighet. Den intervjuades uttalanden kan ibland vara mångtydiga 
och spegla motsägelserna i den värld hon lever i (s. 35, vår red.). 

 
Vi utgår från centrala teman i intervjustudien som är konstruerade med en direkt koppling till 
vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vi är öppna för respondenternas svar även då de må vara 
mångfacetterade och motsägelsefulla. 
 

3.1.1 Konfidentialitet och sekretess 
Vi har i intervjustudien garanterat respondenterna konfidentialitet. Vetenskapsrådet (2007) 
skriver: 
 

I vissa typer av studier är de enskilda individernas identitet inte 
intressanta - man studerar exempelvis variationer i inställningar till en 
viss fråga i en bestämd grupp över tid. I en sådan situation kan forskarna 
givetvis utlova anonymitet. (s. 5) 

 
Vi har valt att använda ordet konfidentialitet istället för anonymitet. Bo Davidsson och Runa 
Patel (2003) menar att skillnaden mellan anonymitet och konfidentialitet är att studiens 
författare i det förstnämnda inte har vetskap om vem som har svarat. I konfidentialiteten 
känner endast författaren till vem som har svarat i studien. Kvale (1997) menar att det är 
viktigt att värna om respondenternas konfidentialitet i en intervjustudie. Det innebär att 
anteckningar och ljudupptagningar ska förvaras på en säker plats och att de raderas efter 
avslutad studie. Detta har vi tagit fasta på. 

Av respekt för respondenternas identitet och arbetsplats har vi valt att benämna dessa dem 
med fingerade namn. Respondenterna fick välja varsitt fingerat namn, Respondenterna nämns 
därmed vid namnen Sture, Anna och Maria. 
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3.1.2 Urval 
Vår ambition med studien är ej att generalisera hur musiklärare uppfattar musikämnets 
innehåll i relation till bedömning och betygsättning. Vår avsikt är att istället nå en djupare 
förståelse för respondenternas livsvärld och uppfattningar. Med anledning av detta har vi valt 
att begränsa antalet respondenter till tre. Vi anser att tre respondenter kan ge tillräcklig 
variation i svaren samtidigt som den insamlade datamängden blir rimlig att hantera. 
 
Första steget i urvalet av respondenter var att kontakta en person som är insatt i den aktuella 
kommunens musikundervisning. Denna person kunde, utifrån vår tänkta målgrupp av 
respondenter, ge exempel på fem lärare. Två av dessa lärare undervisar i den kommunala 
musikskolan och då vi avsåg intervjua musiklärare inom den obligatoriska 
musikundervisningen, gallrades dessa två bort.  
 

3.1.3 Tillvägagångssätt 
Med stöd i Nyberg (2000) tog vi inledningsvis kontakt med rektorerna på de berörda 
skolenheterna där våra respondenter arbetar. Nyberg skriver:  
 

När undersökningar görs i skolor kan det vara lämpligt att fråga skolans 
lärare, rektorer, skoldirektören eller eventuellt skolans direktion om 
tillstånd att göra undersökningen. För att få detta tillstånd kan det vara 
nyttigt att i samband med ansökan ge information om hur 
undersökningen skall genomföras. (s. 39-40) 

 
Efter rektorernas samtycke om att få genomföra intervjuerna tog vi kontakt med de tre lärare 
som visade sig vara villiga att medverka i vår studie. Vi beskrev studiens syfte för lärarna och 
försäkrade dem om att deras identitet och arbetsplats kommer att vara och förbli anonyma i 
studien. Således är det endast vi författare som känner till lärarnas identitet. I de förberedande 
samtalen frågade vi respondenterna om vi fick göra ljudupptagningar av intervjuerna med 
syfte att underlätta sammanställningen av materialet. Samtliga respondenter accepterade detta.  
 
Innan intervjuerna ägde rum valde vi att genomföra en pilotintervju med en lärarstudent. 
Syftet med denna intervju var att uppskatta hur lång tid en intervju tar att genomföra utifrån 
intervjufrågorna, att få en uppfattning om hur våra frågor uppfattas av respondenten samt 
huruvida frågorna visar på god validitet och är kongruenta med studiens syfte och 
forskningsfrågor. Efter pilotintervjun ströks, omformulerades och tydliggjordes vissa 
intervjufrågor. 
 
Intervjuerna var tidsbegränsade till 60 minuter och genomfördes under slutet av november 
2009 på respondenternas arbetsplatser, i avskilda rum där endast vi och respondenten 
närvarade. Detta för att respondenterna efter genomförd intervju, snabbt skulle kunna återgå 
till undervisningen. Respondenterna delgavs studiens syfte under de inledande 
telefonsamtalen men vi valde att presentera det igen, i början av intervjuerna, för att 
tydliggöra studiens intention.  
 

3.1.4 Databearbetning och form för analys 
Bearbetningen av de bandade intervjuerna påbörjades direkt efter de avlutade intervjuerna, då 
vi fortfarande hade samtalen färskt i minnet. Transkriptionerna genomfördes med 
meningskoncentrering som enligt Kvale (1997), innebär att respondenternas svar 
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sammanfogas till kortare och mer koncisa svar som svarar direkt mot studiens syfte och 
forskningsfrågor. I resultatet fann vi två analytiska huvudkategorier med underliggande teman 
som svarar mot studiens syfte och forskningsfrågor. När transkriptionerna och analyserna var 
sammanställda, lyssnade vi återigen igenom alla intervjuer för att kontrollera att vår 
meningskoncentrering överensstämde med respondenternas svar.  
 

3.2 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet avser (Kenneth Åström, 2009) giltigheten i en undersökning. Den utgörs av tre 
huvudtyper: intern validitet (tolkbarhet), extern validitet (generaliserbarhet) samt 
begreppsvaliditet (relevans). Valideringen struktureras enligt Kvale (1997) i de sju stadierna 
tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering.   
 
Reliabilitet är enligt Davidsson och Patel (2003) detsamma som tillförlitlighet. Den mäter hur 
väl instrumentet, i detta fall kvalitativa intervjuer, motstår olika slags slumpinflytanden. 
Resultatet består av både sanna värden och felvärden. Felvärdet utgörs av brister i 
instrumentets tillförlitlighet, faktorer som ej kan kontrolleras.   
 
I en kvalitativ intervjustudie är begreppen validitet och reliabilitet så pass sammanflätade att 
begreppet reliabilitet sällan används. Begreppet validitet får således en vidare innebörd och 
kan också benämnas som autenticitet eller förståelse. Validiteten är inte relaterad enbart till 
datainsamlingen. Strävan efter en god validitet präglar forskningsprocessens samtliga delar. 
Med andra ord mäter validiteten kvaliteten i en kvalitativ studie.  
 

KAPITEL 4. Resultatredovisning 
 

Inledningsvis presenteras respondenternas intervjuer var för sig, för att tydliggöra varje 
respondents uppfattningar och erfarenheter av musikämnets innehåll i relation till bedömning 
och betygsättning. Vi har gjort ett medvetet val då vi har kategoriserat resultatet under olika 
rubriker, för att få en tydlig struktur. Därefter följer en sammanfattande analys och tolkning 
av resultatet. Förekommande kursiveringar i resultatdelens text är direktcitat från intervjuerna.  

 

Sture 

Bakgrund 
Sture är i trettioårsåldern. Han har en musiklärarutbildning från en svensk musikhögskola och 
har arbetat som klasslärare i musik i tolv år. För tillfället undervisar Sture en klass i år 7 och 
en klass i år 9. På den högstadieskola Sture arbetar har eleverna i år 8 ej någon 
musikundervisning. Lektionerna varar mellan 40 och 45 minuter. 

Uppfattning om musikämnet 
Sture anser det vara viktigt att genom undervisningen förmedla att musik är en kunskap och 
en förmåga. Han menar att musik inte handlar om en människas naturliga fallenhet, utan att 
alla kan öva upp sin musikaliska förmåga. Han säger: Färdigheter är ju kunskap […] man 
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tillskansar ju sig en kunskap och samtidigt så utvecklar man ju sina färdigheter, det går ju 
hand i hand. Sture tycker att interaktion är en viktig del och att undervisningen bygger på ett 
gruppmusicerande och ett aktivt deltagande. Tyngdpunkten i Stures undervisning ligger på 
ackordsspel då han anser att denna praktiska kunskap och färdighet är viktig, för att eleverna 
på egen hand skall ha möjlighet att musicera i framtiden.  
En grundläggande förutsättning för en god lärandemiljö, är att eleverna känner sig trygga med 
varandra och i undervisningssituationen. Han menar att en trygghet i undervisningen delvis 
kan uppnås genom att ha en tydlig struktur, såväl metodiskt som innehållsmässigt. Han 
trycker på vikten av att ha en bra planering och att vara väl förberedd inför lektionerna. 

Lektionsupplägg och innehåll 
Inför varje lektionstillfälle skriver Sture upp dagens lektionsinnehåll för eleverna, på en 
whiteboardtavla. Ett exempel på ett metodiskt tillvägagångssätt kan vara att inledningsvis 
spela och sjunga en låt för eleverna, för att eleverna skall bli bekanta med låten. Därefter 
sjunger alla låten tillsammans. Efter detta delas eleverna in i olika instrumentgrupper, 
vanligtvis piano, gitarr och trummor. Sture visar hur låten skall spelas på respektive 
instrument. Instrumentgrupperna får öva ostört i de tre rum som utgör musiksalen. Sture 
trycker på vikten av eget ansvar och till sin hjälp har eleverna bilder som illustrerar hur 
ackorden tas på gitarr respektive piano. Han finns till förfogande för de elever som upplever 
det vara svårt att öva på egen hand. De väl tilltagna instrumentresurser som finns att tillgå i 
musiksalen, möjliggör ett aktivt musicerande för alla elever. När alla elever känner att de 
behärskar låten, spelar alla låten tillsammans. Avslutningsvis samtalar och summerar de den 
genomförda aktiviteten.   

Sture menar att elevernas intresse för att sjunga är lågt vilket ofta resulterar i att Sture själv får 
sjunga i det avslutande, gemensamma uppspelet. Han tror att det bristande intresset för sång 
kan bero på att eleverna inte känner varandra så bra i år 7, då klasserna består av elever från 
olika skolor. När eleverna inte känner varandra alltför väl, menar Sture att det kan vara svårt 
att våga sjunga inför varandra. Han förklarar att han försöker öka intresset för sång.  

Sture inkluderar inte musikteori i någon större utsträckning i undervisningen, då han menar att 
tiden inte räcker till. Han har gjort ett medvetet val, då han har introducerat eleverna i 
musikteori i mellanstadiet. Musikinlärningen på högstadiet är därmed gehörsbaserad.  I år 9 är 
pop- och rockhistoria ett moment i undervisningen. Sture har gjort ett medvetet val då han 
fokuserar på populärmusikens historia istället för den klassiska musiken.  

Tidigare tillämpads skriftliga prov i undervisningen. Detta moment har han medvetet 
exkluderat då han menar att eleverna har nog med skriftliga prov i skolans övriga ämnen, 
samtidigt som han anser att musikundervisningen ska vara av praktisk karaktär. Han 
problematiserar kring huruvida han bör använda sig av skriftliga prov som komplement till 
den praktiska undervisningen eller ej. Ett skriftligt prov är till fördel för de elever som har 
svårare att visa sina praktiska kunskaper. Sture säger: Alla elever har inte samma 
förutsättningar att visa deras kunskaper […] En del klarar inte av det praktiska arbetet lika 
bra som det teoretiska och då har man exkluderat dem. Han konstaterar dock att ett bra 
resultat på ett skriftligt prov, inte förändrar elevens slutliga betyg då de övriga momenten är 
av praktisk art.   

Till sin hjälp i undervisningen använder sig Sture av en övergripande planering över vad 
(vilka moment) som skall ingå i musikämnet. Eleverna har inget direkt inflytande över vad 
undervisningen skall innehålla. De har däremot rätt att påverka undervisningen såtillvida att 
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de får komma med förslag och idéer om hur momenten skall genomföras. Han motiverar detta 
med att eleverna har svårt för att se helheten och att ett större elevinflytande sällan leder 
någon vart. 

Sture berättar för eleverna om kursplanens mål i början av terminen. Sedan påminner han 
eleverna om målen någon gång under terminen. Han säger att kursplanens mål ofta är 
avlägsna för eleverna och att eleverna visar intresse för dessa, först när betygen skall sättas. 
Eftersom Sture inte tillämpar några prov, påminns eleverna inte om kursplanens mål. Sture 
informerar dock eleverna en gång per termin om på vilket betygssteg de ligger, genom de 
skriftliga samtalsutlåtanden han lämnar till elevernas mentorer. Detta utlåtande utgör underlag 
för deras utvecklingssamtal. Sture ger exempel på hur ett utlåtande kan se ut. En elev som är 
jätteduktig, jamen, gör det där och det där, så visa mig det, så kanske du kan nå ett högre 
betyg. Som en kontrast till ovanstående uttalande säger han:  

Är det så att det är en elev, som det inte kommer hända något ungefär. 
Då har jag skrivit, ja, du har uppnått godkänt. För att gå vidare kan du 
göra extrauppgifter. Då är det inte så specifikt inte.  

Således ger Sture endast konkreta tips på vad eleven kan göra föra att höja sitt betyg, i de fall 
eleven befinner sig på gränsen mellan två betygsteg. 

Bedömning och betygsättning 
Sture säger att det som krävs för betyget godkänt är att eleverna deltar aktivt i undervisningen. 
Han vill att eleverna ska vara självgående och att de under eget ansvar kan utveckla sitt 
musicerande, genom att använda de verktyg som erbjuds i undervisningen. Däremot menar 
han att alla elever ej har möjlighet att uppnå betyget MVG. Han förklarar att detta beror på 
organisationen. Den tid som står till musikämnets förfogande är otillräcklig. En del elever 
hinner inte, enligt Sture, tillgodose sig de kunskaper och färdigheter som svarar för kriterierna 
i betyget MVG. Sture menar att de kriterier som svarar för betyget MVG är att eleverna skall 
utveckla sitt musicerande i tre olika steg på de instrument som ingår i musikundervisningen. 
Därtill skall eleverna vara självständiga i det avseendet att de på egen hand skall kunna 
utveckla sina kunskaper och färdigheter på instrumenten. 

Sture tycker inte att bedömning och betygsättning påverkar musikämnets innehåll. Han 
hävdar att det är tvärtom.  

Jag tänker inte så mycket på att jag ska lägga upp det så att jag ska kunna 
se var och en så mycket som möjligt. […] Jag vill inte lägga upp 
musikundervisningen så att jag ska kunna ge en så rättvis bedömning 
som möjligt och ge dom bra betyg.  

Han menar att undervisningen utgår från kursplanen och att eleverna genom musiken ska 
finna lust och glädje, istället för att fokusera på betygsstegen. Även om Sture inte anser att 
bedömningen och betygsättningen påverkar lektionsinnehållet, menar han att 
musikundervisningens innehåll och upplägg skulle se annorlunda ifall han bedömning och 
betygsättning inte skulle ingå i hans uppdrag som lärare. Undervisningen skulle då tillåtas 
vara friare och eleverna skulle få möjlighet att prova instrument som ej ingår i dagens 
undervisning. 

Sture ser en problematik i att bedöma och betygsätta prestationer i musik som är ett skapande 
och konstnärligt ämne. Om det är skapande så ska det ju vara utefter individen och då får 
man ju inte säga att det som individen skapar är rätt eller fel.  
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Sture vägleder eleverna och ger dem tips på hur de kan utveckla och förbättra sina kunskaper 
och färdigheter i sitt musicerande. När det kommer till bedömning och betygsättning, är det 
av störst betydelse att se till att samtliga elever når betyget godkänt. Med detta menar Sture att 
alla hans elever kan uppnå betyget godkänt förutsatt att de deltar aktivt i undervisningen, 
vilket han anser att alla gör. Därmed är närvaro under lektionerna av stor vikt, när det kommer 
till bedömning och betygsättning. Sture grundar bedömningen och betygsättningen på de 
observationer han gör under lektionerna och de anteckningar han för efter lektionerna.  

 

Anna 

Bakgrund 
Anna är i trettioårsåldern. Hon har en musiklärarutbildning från en svensk musikhögskola och 
har arbetat som klasslärare i musik i tretton år. Hon har en heltidstjänst som musiklärare och 
undervisar i år 2 till år 9. På högstadiet undervisar hon för tillfället nio klasser. Dessa 
lektioner varar i 40 minuter. Eleverna har i år 8 ingen obligatorisk musikundervisning, 
däremot kan eleverna välja musik som tillval. Detta medför att endast vissa elever har 
musikundervisning under hela högstadietiden medan större antalet elever har 
musikundervisning i år 7 och 9. Elevantalet i klasserna varierar mellan 16 och 19 elever.  

Uppfattning om musikämnet 
Anna anser att musiklektionerna utgör en oas i ett tungt tonårsliv. Hon menar på att 
musikämnet i sig är lustfyllt och eleverna behöver få ha roligt. Anna menar att hon som 
musiklärare har en bra utgångspunkt då musikämnets karaktär skiljer sig från de övriga 
skolämnena, då hon anser att dessa utgår från den enskilda individen. Hon trycker på det 
sociala i undervisningen och ser det som en självklarhet att eleverna ska arbeta tillsammans i 
ett gruppmusicerande där sång och spel utgör kärnan i undervisningen. Hon berättar att varje 
lektion är ett grupparbete. Målet med gruppmusicerandet är att eleverna ska våga musicera 
tillsammans och känna tillit till sin egen förmåga. Eleverna ska känna att de vågar synas och 
höras. Musikundervisningens funktion är enligt Annas mening, att stärka elevernas 
självkänsla genom musik.  

Anna ser musikämnet som både ett kunskaps- och färdighetsämne. Hon ställer en öppen fråga 
om vad kunskap egentligen är. Kort därefter säger hon att kunskap är detsamma som 
färdighet. Hon menar att det i kursplanen står att eleverna ska utveckla en färdighet och en 
förmåga att musicera. 

Lektionsupplägg och innehåll 
Anna berättar hur en typisk lektion i år 7 kan se ut. Lektionen inleds med att Anna presenterar 
en på förhand bestämd låt för eleverna. De lyssnar sedan tillsammans på låten för att sedan 
diskutera vad som krävs för att spela den. De övar tillsammans på att spela låtens ackord för 
att en lektion senare kunna spela låten i dess helhet med alla instrument. De instrument som 
nyttjas i Annas undervisning är sång, gitarr, piano, bas och trummor. Anna är konsekvent i 
hur hon lär ut låtarna. Eleverna får tillgång till papper där låttexten står på ena sidan och 
låtens form och ackord står på den andra sidan. Hon trycker på vikten av att inkludera 
samtliga elever i undervisningen så att var och en känner att de utgör en viktig del i det 
gemensamma musicerandet. Vidare menar Anna att planering utgör grunden för en god 
lärandemiljö.  
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I gruppmusicerandet ingår sång. Anna menar att alla elever skall delta i musicerandet och i 
och med det stora elevantalet, förefaller det sig naturligt att en grupp elever sjunger medan 
resterande elever spelar andra instrument.  
 
Anna tillämpar endast musikteori i den utsträckningen att den är relevant för det praktiska 
musicerandet, exempelvis hur dur- och mollackord byggs (främst på piano). Viss musikteori 
presenteras för eleverna under mellanstadietiden. 
  
I år 9 är musikhistoria i pop/rock ett moment i undervisningen, vilket avlutas med ett 
lyssningsprov där eleverna förväntas kunna urskilja olika genrer. Anna anser att eleverna har 
svårt att se vilka kunskaper de tillägnar sig i musik då de i skolans övriga ämnen är vana vid 
att kunskap mäts genom skriftliga prov. I och med elevernas svårigheter att se sin utveckling i 
ämnet musik, pratar Anna med eleverna om vad de har lärt sig och varför. 
 
I början av år 7 och år 9 får eleverna enskilt formulera deras musikkunskaper samt ge förslag 
på vad de vill lära sig och på vilket sätt. Anna sammanställer elevernas förslag klassvis och 
presenterar dessa tillsammans med kursplanen för musik. Detta för att dra paralleller och visa 
på vad eleverna måste uppnå, i relation till deras önskemål.  

Bedömning och betygsättning 
Anna tycker att Skolverkets kriterier för betyget G är tydliga. Eleverna måste för betyget G: 
delta aktivt i undervisningen, göra sitt bästa, våga försöka, synas och höras. Hon menar även 
eleverna för betyget G skall kunna spela rätt. Ett exempel som statuerar att göra rätt är att 
eleverna kan följa med i en låt och byta ackord på rätt ställe. 
 
Anna har valt att formulera kriterierna på följande vis, som en förenkling av Skolverkets 
kriterier. Hon menar att eleverna på så vis vet vad som förväntas av dem 
 

Ett godkänt, då ska du göra rätt, hänga med, göra ditt bästa och kunna 
göra rätt. […] På VG ska du kunna spela samma låt och det ska låta 
riktigt bra, det ska ha mera finess. Det ska vara mera känsla i det. Och på 
MVG ska du kunna göra det helt perfekt och du ska kunna göra det på 
alla instrument. 

 
Anna anser att hennes uppgift är att bedöma hur elevernas musicerande låter, på vilken nivå 
eleverna musicerar. Bedömningen och betygsättningen av eleverna är subjektiv, berättar 
Anna. Hon upplever att det i betygsättningen kan vara svårt att konkretisera elevernas 
kunskaper. Detta upplever hon vara mest påtagligt i de fall eleverna ligger på gränsen mellan 
två betyg. Det förekommer att eleverna jämför betygen sinsemellan och ifrågasätter 
exempelvis varför en klasskamrat har fått ett högre betyg. Vid ett sådant tillfälle är viktigt att 
som lärare kunna motivera varför en elev har gjort sig förtjänt av ett visst betyg och detta kan 
ibland vara svårt. Anna menar att alla elever har olika förutsättningar och förmågor att 
utvecklas. En del elever har väldigt långt till att nå betyget VG. Den avsatta tiden räcker inte 
till för att alla elever ska kunna nå ett högt betyg. Andra har: jättemycket musik i sig och 
hemifrån och i blodet. Dessa elever menar hon har lätt för sig och kommer förhoppningsvis 
att utveckla sin musikalitet i stor utsträckning och nå betyget MVG.  
 
Anna tycker inte att elevernas närvaro är avgörande för elevernas betyg. På ett sätt är det av 
vikt att närvara i och med det faktum att undervisningen bygger på ett gruppmusicerande. Å 
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andra sidan inflikar hon att eleverna enligt styrdokumenten har rätt att komma till Anna 
utanför lektionstiden för att visa upp sina kunskaper och färdigheter.  
 
Under intervjun visar Anna det material som utgör underlag för bedömning och betygsättning. 
Efter varje lektion antecknar hon vilket instrument varje elev har spelat samt vilken 
betygsnivå musicerandet motsvarade. Dessa anteckningar grundar hon på de observationer 
hon gör under lektionens gång. Med hjälp av dessa anteckningar kan Anna kontinuerligt följa 
varje enskild elevs prestationer under årets gång och uppskatta på vilken betygsnivå varje elev 
befinner sig. 
 
Anna ger oss ett exempel på en elev som enligt hennes anteckningar befinner sig på en MVG-
nivå. Denna specifika elev känner Anna sedan tidigare. Hon har vetskap om att eleven spelar i 
kommunala musikskolan, att hon tycker om att sjunga och att hon vill spela bas. Anna visar 
oss sina anteckningar från den lektionen då eleven spelade gitarr. Gitarrspelet genomfördes på 
en nivå som motsvarar betyget MVG. Anna säger:  
 

Nästa vecka spelade hon gitarr och det gjorde hon på MVG-nivå, vilket 
ju är förväntat på hennes nivå. Och just då i det här fallet så känner jag ju 
henne och jag vet ju att hon kommer att ligga på en MVG-nivå i slutet av 
terminen.  
 

Anna menar att hon har sett eleven tillräckligt mycket för att bedöma och betygsätta eleven. I 
de fall Anna känner sig osäker kring en elevs kunskaper, låter hon eleven spela olika 
instrument för att kunna göra en rättvis bedömning av den specifika elevens kunskaper och 
färdigheter. Denna kompletterande bedömning sker utan elevens vetskap. 
 
Anna informerar eleverna en gång per termin om på vilken betygsnivå de ligger, genom 
skriftliga omdömen som ligger till grund för elevernas utvecklingssamtal med deras mentorer. 
Hon poängterar vikten av att först och främst belysa elevernas starka sidor och sedan beskriva 
vad eleverna kan utveckla, då hon menar att bedömningen ska vara framåtsyftande. I de 
framåtsyftande kommentarerna skriver hon vad eleverna bör förbättra men inte nödvändigtvis 
hur. Hon menar att eleverna besitter de kunskaper som krävs för att utvecklas i deras 
musicerande, genom deltagandet i undervisningen. Anna konstruerar ett utlåtande: För ett VG 
så krävs det att du ökar din säkerhet och kan utföra det du gör med mera feeling.    
 
Anna tycker att hennes roll som lärare påverkas av att eleverna ska bedömas och betygsättas.  
Hon berättar att hon ständigt måste granska eleverna, tydliggöra elevernas faktiska kunskaper 
och färdigheter. Detta blir som mest påtagligt under höstterminen i år 9, i och med att 
eleverna då får sina första betyg i musik. Anna förklarar: Hösten i nian, då är det ju mycket 
spel och det tycker de ju om, det är ju det de vill göra. Men syftet för mig är ju liksom 
glasögon på, mera inriktat än vad det är i sjuan förstås.  
 
Anna tror att lektionsinnehållet till viss del påverkas av bedömning och betygsättning. Hon 
menar att en betygsfri undervisning skulle tillåta mer elevinflytande, mer tematiskt arbete 
samt ett friare arbetssätt. I dagsläget är det många kriterier som skall uppfyllas i 
undervisningen, vilket förutsätter att Anna måste vara tidseffektiv.  
 
Avslutningsvis poängterar Anna att undervisningen ska präglas av att eleverna ska få vara 
kreativa, känna glädje och lust. De ska inte känna att de kommer till lektionen för att prestera. 
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Hon tror att eleverna når bättre resultat ifall de bortser från kursplanens krav. Det viktigaste i 
undervisningen är enligt Anna att varje elev känner sig duktig på att musicera, vilket stärker 
individens jag-kan-känsla.   
 

Maria 

Bakgrund 
Maria är i femtioårsåldern. Hon har en musiklärarutbildning från en svensk musikhögskola 
och har arbetat som klasslärare i musik i arton år. Hon arbetar på heltid och undervisar för 
tillfället i nio klasser i år 7, 8 och 9. Lektionstiden uppgår till 40 minuter. 

Uppfattning om musikämnet 
Maria tycker att ensemblespel har en betydande roll i musikundervisningen. Hon menar att 
eleverna, genom att lära sig grunderna i ackordspel, kan nyttja dessa senare i livet. Hon tycker 
också att det är viktigt att eleverna får en allmänbildning i musik, att de får en insikt i 
musikens historia. Maria uppfattar musikämnet som ett färdighets- och upplevelseämne. 
Musiken i Marias undervisning utgörs av ett praktiskt musicerande. Maria menar att den 
musikaliska förmågan kan övas upp och utvecklas, men att den till viss del bygger på en 
medfödd talang.  
 
Lektionsupplägg och innehåll  
I gruppmusicerandet arbetar Maria tematiskt. I år 7 arbetar hon med 70-tals musik, i år 8 med 
80-tals musik och i år 9 med 90-tals musik i och med detta får Maria in praktisk musikhistoria 
i sin undervisning. Maria tycker det är viktigt att alla elever ges möjlighet att spela olika 
instrument. I år 9 har dessutom Maria en snabbkurs i västerländsk musikhistoria som bygger 
på musiklyssning och fakta. Hon försöker dock att undvika skriftliga prov i sin undervisning 
då hon menar att eleverna har nog med skriftliga prov i skolans övriga ämnen och hon vill 
inte belasta eleverna med fler läxor och hemuppgifter, än de redan har. 
 
En för Maria typisk musiklektion börjar med att hon skriver upp dagens moment på en 
whiteboardtavla. Eleverna får musikblad på den låt de ska spela. Eleverna är indelade i 
instrumentgrupperna: sång, gitarr, bas, piano och trummor. Då flera lokaler finns att tillgå har 
de olika instrumentgrupperna möjlighet att öva i olika rum. Maria går runt och hjälper 
eleverna. Hon berättar att eleverna hjälper varandra i den utsträckning de kan. När hon känner 
att ett par instrumentgrupper behärskar låten, får de öva på låten tillsammans. Då samtliga 
grupper har lärt sig låten spelar alla låten tillsammans. Maria förklarar att detta kan ta fyra till 
fem lektioner att nå slutprodukten. Hon kan ibland känna en rädsla för att eleverna ska tröttna 
på låten, på grund av den långa processen, vilket kan resultera i att hon ibland går vidare med 
en ny låt lite för tidigt. Det måste finnas en balans gällande progressionsnivån i 
undervisningen eftersom eleverna lär sig olika snabbt. Maria tycker att det kan vara svårt att 
hitta utmaningar till de elever som är duktiga.  
 
Maria tycker det är svårt att integrera musikteori i det praktiska musicerandet, då hon menar 
att det finns en rädsla för noter hos eleverna. Hon menar att eleverna har lättast att lära sig 
låtar på gehör. Maria tycker själv att det är lättast att musicera på gehör, då hon ibland kan 
tycka att det är svårt att läsa och spela noterad musik. 
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Eleverna kommer ofta med förslag om vilka låtar de vill spela och Maria försöker ta hänsyn 
till deras önskemål. Hon menar att det är ett tidskrävande jobb att arrangera elevernas 
låtförslag och att det sällan hinns med. Maria säger:  
 

Man har ju tur ibland att man har redan den där arrad för man märker att 
det är inte bara nya låtar, utan det är ju gamla som de förelår också och så 
nappar jag ju i första hand på det som är lättast för mig och det som jag 
gillar.  

 
Maria fortsätter med att hon ibland ägnar en helg åt att förbereda elevernas låtförslag. På så 
vis känner eleverna att Maria lyssnar på dem. 
 
Maria visar eleverna kursplanens mål i början av terminen men lägger ingen större vikt i att 
påminna eleverna om dessa under terminens gång. Marias elever är ofta motiverade och 
lustfyllda inför musikundervisningen och hon vill bejaka och utgå från detta. 
 
Bedömning och betygsättning 
Maria tycker att det kan vara svårt att motivera varför eleverna är förtjänta av det betyg de får.  
Hon menar att eleverna jämför sina betyg med varandra och det förekommer att Maria måste 
försvara sin bedömning och betygsättning av eleverna, gentemot elever och vårdnadshavare. 
Hon ser att bedömningen och betygsättning av eleverna kan uppfattas som personliga angrepp 
då det är deras personliga, musikaliska uttryck som bedöms. Maria säger: Det är ju extremt 
att man på lektionstid ska visa vad man går för.  

Maria skriver personliga omdömen om varje enskild elev inför utvecklingssamtalen med 
mentorerna. I detta omdöme ger hon tips på hur eleven ska arbeta vidare för att uppnå ett 
specifikt betyg.  

Det som krävs för betyget MVG är att eleverna på egen hand utvecklar sin musikalitet, visar 
på kreativitet, hjälper sina klasskamrater samt uppvisar en hög kvalitet på samtliga 
instrument. Därtill ska eleverna musicera med en extra känsla. Denna känsla anser hon vara 
svår att definiera och förklara. Maria kommenterar betygssteget: Då ska man va en stjärna på 
alla instrumenten. Hon menar att alla elever inte har de förutsättningar som krävs för att nå 
betyget MVG.  

För betyget G kräver Maria att eleverna är närvarande på lektionen och att de deltar aktivt i 
undervisningen. De kunskapskrav hon har är att eleverna ska kunna ackompanjera en 
tvåackordslåt på ett instrument. Eleverna ska också delta i de sångmoment som ingår i Marias 
undervisning.  

Maria känner att hon inte hinner hjälpa och motivera de elever som ej deltar aktivt i 
undervisningen. Det stora elevantalet i de klasser hon undervisar omöjliggör att alla elever 
kan få den hjälp de behöver. I och med att eleverna arbetar i olika rum, har Maria ingen 
möjlighet att konstant se alla elever. Maria säger: Det är lätt att smita undan för jag hinner ju 
inte runt till alla på en lektion och ibland orkar man inte bry sig om de som inte har någon 
motor. Maria menar att detta beror på hur verksamheten är organiserad. Hon tror att de 
omotiverade eleverna skulle gynnas av undervisning i mindre grupper. 

Maria grundar bedömningen och betygsättningen på de observationer hon gör under 
lektionerna. Efter avslutad lektion antecknar hon vem som har spelat vad, dock ej på vilken 
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nivå eleverna musicerar. Hon kompletterar dessa anteckningar med de uppfattningar hon har 
om elevernas kunskaper och färdigheter. Hon tycker flit och ambition ska premieras:  

Dom här som jobbar bra och liksom kämpar sig till och verkligen tränar 
för att fixa den här ackordsföljden och sånt. Dom ska premieras på något 
sätt. […] Där är jag beredd att ge VG fortare när man liksom går in för 
att jobba sig till en sak. 

Maria menar att eleverna i sådant fall givetvis måste uppnå kriterierna för betyget VG som 
innebär ett kvalitativt musicerande och en instrumentbredd. I de fall eleverna ligger på 
gränsen mellan två betyg, väljer hon att hellre fria än fälla. Maria är medveten om att 
betygsättning ej får påverkas av elevens uppträdande, men menar att detta omedvetet kan 
påverka henne i betygsättningen av eleverna. 

I de fall en elev inte haft en godtycklig närvaro, ger Maria eleven möjlighet att visa upp sina 
kunskaper och färdigheter utanför lektionstid. Samtidigt menar hon att gruppmusicerandet är 
en viktig del av undervisningen och att eleven i förekommande fall endast har möjlighet att 
uppnå betyget G.  

Maria menar att det som bedöms och betygsätts hos eleverna, är deras förmåga att musicera, 
med andra ord kunskaper och färdigheter i att hantera olika ackordsinstrument i ett 
gruppmusicerande. Maria menar att det är en större utmaning att behärska ackordsinstrument 
och att det kräver mer träning än att sjunga. Hon styrker detta genom att säga att röstens 
tonkvalitet och omfång är personlig och oföränderlig.   

Bedömning och betygsättning påverkar inte Marias val och behandling av lektionsinnehåll då 
hon menar att lektionsinnehållet utgörs av det som hon tycker är roligt och viktigt att 
förmedla, tillika det hon tror att eleverna gillar. I Marias undervisning väljer hon att undervisa 
eleverna i det hon anser sig vara bra på att lära ut, utifrån kursplanen i musik. Däremot säger 
hon att lektionstiden är begränsad, vilket medför att alla moment i kursplanen ej hinner 
behandlas och det är således kursplanen i sig som påverkar hennes val av 
undervisningsinnehåll. 

 

4.1 Sammanfattande analys och tolkning 
 
I materialet utgick vi från två analytiska huvudkategorier: undervisningsinnehåll samt 
bedömning och betygsättning. Utifrån dessa kategorier utkristalliserades ett antal analytiska 
teman. Dessa består av de mest relevanta resultaten, vilka står i direkt relation till studiens 
forskningsfrågor. Kategorin undervisningsinnehåll utgörs av: kunskaper och färdigheter i 
musik samt undervisningens karaktär. De teman som utgör bedömning och betygsättning är: 
betygsgrundande kunskaper och färdigheter samt metoder för bedömning och betygsättning. 
Undervisningsinnehållets påverkan av betygssättning samt diskurser kring musikalitet kan 
ingå i de båda huvudkategorierna då de svarar mot såväl undervisningsinnehåll som 
bedömning och betygsättning.  
 
Undervisningens karaktär  
Undervisningen bygger på gehörsbaserad inlärning och är av praktisk art. Den karaktäriseras 
av ett gruppmusicerande, ett aktivt deltagande och att eleverna tar eget ansvar för sitt lärande. 
Undervisningen ska sträva mot att eleverna i ett gruppmusicerande känner tillit till sin egen 
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förmåga vilket kan stärka deras självkänsla. En tydlig struktur i undervisningen är viktig för 
att eleverna ska känna sig trygga då lektionerna alltid följer ett visst mönster. 

Kunskaper och färdigheter i musik 
En allmänbildning i musik är en viktig del i undervisningen då eleverna ska få en förståelse 
för musikens historia. I gruppmusicerandet ska eleverna lära sig grunderna i ackordsspel då 
denna kunskap och färdighet är viktig för elevernas framtida (läs: eventuella) musicerande.  
 
Betygsgrundande kunskaper och färdigheter  
Det är kvaliteten i elevernas musicerande som skall bedömas och betygsättas. Det medför att 
produkten i slutändan styr betygsättningen. Ett sätt för att uppnå ett högt betyg är att eleverna 
musicerar med en extra känsla. Denna känsla bygger på en hos läraren subjektiv bedömning, 
vilken kan vara svår att definiera och förklara. Ett annat bedömningssätt är att eleverna 
handleds i att musicera på olika nivåer, där graden av utvecklingen i musicerandet är 
avgörande för betyget. I detta fall betygsätts både process och produkt. Ett aktivt deltagande i 
undervisningen utgör en central del av betygsättningen, då eleverna endast genom godtycklig 
närvaro kan uppvisa sina kunskaper och färdigheter i ett gruppmusicerande. 

Metoder för bedömning och betygsättning 
De metoder som används för bedömning och betygsättning är observationer av verksamheten 
samt anteckningar som förs i anslutning till lektionerna. I viss utsträckning kompletteras dessa 
med lärarnas uppfattningar om elevernas kunskaper och färdigheter.  

Undervisningsinnehållets påverkan av betygsättning 
Det finns flera uppfattningar om huruvida bedömning och betygsättning påverkar 
undervisningsinnehållet. Ett sätt som resulterar i att bedömning och betygsättning inte 
påverkar undervisningsinnehållet, är att i undervisningen utgå och fokusera på att skapa lust 
och glädje i musicerandet och inte lägga vikt vid betygskriterierna. Således blir betyget en 
konsekvens av elevernas lust och glädje i musicerandet. I ett annat avseende styrs 
undervisningsinnehållet av bedömning och betygsättning på så vis att en betygsfri 
undervisning skulle tillåta friare arbetssätt samt större elevinflytande. Ytterligare en 
uppfattning är att det är kursplanen i sig som styr lektionsinnehållet och inte det faktum att 
eleverna skall bedömas och betygsättas.  

Diskurser kring musikalitet 
Det råder delade meningar om vad musikalitet är och kännetecknas av. Musikalitet kan 
uppfattas som en medfödd fallenhet, en talang. Tillika kan musikalitet uppfattas som en 
förmåga, vilken går att öva upp och som inte handlar om en medfödd fallenhet. 

 

KAPITEL 5. Diskussion 
 
I detta avslutande kapitel, diskuteras de frågor som är av särskilt intresse för denna studie: 
vilket innehåll anser musiklärare vara av vikt att förmedla inom ämnet musik och varför? Vad 
i lärandeprocessen bedöms och betygsätts, och på vilket/vilka sätt? Påverkar bedömning och 
betygsättning musiklärares val och behandling av undervisningsinnehåll? Resultaten av den 
empiriska undersökningen diskuteras i relation till teorier om lärande, Skolverkets nationella 
styrdokument samt tidigare forskning och annan relevant litteratur, inkluderande våra egna 
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reflektioner och slutsatser. Resultatdiskussionen utgår från de mest relevanta, analytiska 
teman som finns presenterade i resultatredovisningens sammanfattande analys och tolkning. 
Här benämns respondenterna som lärare, då intervjuerna skildrar deras yrkesroll. 

 

5.1 Metoddiskussion 
 
Då denna studie syftar till att nå en djupare förståelse för hur musiklärare uppfattar 
musikundervisningens innehåll i relation till bedömning och betygsättning av eleverna, kan 
reliabiliteten ifrågasättas (Kvale 1997). Studien syftar inte till att få svar på huruvida 
respondenternas berättelser motsvarar det praktiska utövandet av läraryrket. Intervjuerna 
bygger på öppna samtal och vi kan inte säkerställa att det respondenterna säger, är kongruent 
med vad de egentligen menar. Vi kan endast tolka deras svar, vilket kan medföra 
feltolkningar. Vi kan inte heller utesluta att vi omedvetet har styrt respondenternas svar 
genom våra formuleringar av intervjufrågorna, vårt kroppsspråk samt det faktum att 
intervjuerna spelades in. Då intervjuerna delvis berör känsliga ämnen finns en risk att 
respondenterna svarade politiskt korrekt istället för sanningsenligt. Vi utgår dock från att 
respondenterna har varit ärliga i sina svar. Att använda ljudupptagning som 
datainsamlingsmetod av intervjuerna, anser vi vara mest tillförlitlig, då det finns en risk att 
viktig information går förlorad om exempelvis endast anteckningar förs. Ljudupptagningar 
möjliggör att vi kan lyssna på intervjuerna om och om igen.  

Intervjuerna genomfördes i slutet av höstterminen, då respondenterna var upptagna med 
repetitioner inför luciauppträdanden och betygsättning. Tänkas kan att resultatet hade sett 
annorlunda ut ifall intervjuerna hade genomförts tidigare under hösten. Det är möjligt att 
intervjuerna skulle upplevas som mindre stressande både för oss och för respondenterna ifall 
de inte hade genomförts mitt under en arbetsdag. 

Trots ovan nämnda faktorer anser vi att studien har god validitet, då vi har undersökt det vi 
ämnat. Davidsson och Patel (2003) beskriver att god validitet uppnås då undersökningen 
överensstämmer med vad forskarna haft för avsikt att undersöka. Vidare menar vi att 
intervjustudien upprätthåller en god trovärdighet då resultatet av de kvalitativa intervjuerna 
har besvarat forskningsfrågorna.  

Om vi skulle ges tillfälle att genomföra studien igen, skulle vi stryka vissa intervjufrågor som 
med facit i hand visade sig vara mindre relevanta för studiens syfte. Vi skulle således få ett 
större, tidsligt spelrum till vårt förfogande för intervjuerna. Vi tror att längre intervjuer skulle 
ge oss en ännu djupare förståelse för respondenternas livsvärldar och uppfattningar. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
 
Undervisningens karaktär bygger på en social och kommunikativ basis. Skolverket (2000) 
förespråkar att undervisningen skall organiseras så att eleverna använder sina musikkunskaper 
i ett gemensamt musicerande och att de genom detta utvecklar ansvar och samarbetsförmåga. 
Detta svarar både mot en sociokulturell teori och ett pragmatiskt synsätt. Den sociokulturella 
teorin utgår från att lärande och utveckling sker genom interaktion i sociala och kulturella 
miljöer, att kunskaper förvärvas i ett samspel mellan individ och kollektiv (Säljö, 2000). 
Likväl pragmatismen bygger på interaktion mellan individer och att människor är sociala och 
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utvecklas med varandra genom kommunikation (von Wright, 2000; Dewey, 1916/1999) 
Lärarna agerar även pragmatiskt då de poängterar vikten av att eleverna tar ansvar för sitt eget 
lärande och att de i viss utsträckning skall kunna påverka undervisningsinnehållet (jfr Lpo 
94).  
 
Frågan är om undervisningen i enighet med Lpo 94, anpassas och utgår från alla elevers 
förutsättningar och behov? Det kan i och med den praktiskt förlagda undervisningen finnas en 
risk för att musikundervisningen exkluderar de elever som har lättare att uppvisa sina 
kunskaper teoretiskt, då endast elevernas praktiska kunskaper och färdigheter bedöms. Det 
finns en uttalad vilja att bedriva undervisningen under praktiska former då målet är att 
eleverna ska känna glädje och lust i att få utveckla sin musikalitet under gemensamma former. 
Lärarna har stöd för sitt undervisningsinnehåll i och med Skolverkets (2000) beskrivning av 
ämnets karaktär, att vokalt och instrumentalt musicerande ska utgöra kärnan i ämnet musik.  
Undervisningens påtagliga fokusering på ackordsspel resulterar till att andra moment som 
enligt kursplanen skall ingå, uteblir. En förklaring till att dessa moment uteblir, kan vara att 
undervisningstiden inte står i proportion till Skolverkets innehållsliga krav i undervisningen.  

I studien framkommer att begreppen kunskap och färdighet är svårdefinierade och att de 
upplevs som entydiga. Enligt Lpo 94 kännetecknas kunskap av fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. Den enda kunskapsform som ges tillkänna är färdighet, då undervisningen 
fokuserar på att behärska ett hantverk, att kunna musicera (jfr Georgii-Hemming, 2005; 
Zimmerman Nilsson, 2009).  

Undervisningen utgår i stor utsträckning från att förmedla kunskaper och färdigheter i 
ackordsspel då detta ger eleverna kunskaper i att på egen hand musicera i framtiden (jfr 
Georgii-Hemming, 2005). Detta är starkt kopplat till pragmatismen, där problem skall vara 
verklighetsförankrade i den mån att kunskaper skall kunna användas i praktiken (Dewey, 
1902/1980; Thorgersen, 2009; Zimmerman Nilsson, 2009). Lärarnas konsekvenstänkande och 
reflektion svarar mot pragmatismen (von Wright, 2000) och deras val och behandling av 
innehåll kan direkt kopplas till Georgii-Hemming samt Zimmerman Nilsson. 
 
Gällande kunskaper och färdigheter i musik, utrycker Skolverket (2000) att skolan ska sträva 
mot att eleven utvecklar tillit till den egna sångförmågan och blir medveten om dess 
utvecklingsmöjligheter. Vokalt musicerande ingår i undervisningen, däremot läggs ingen vikt 
vid att ge eleverna verktyg att utveckla sina sångförmågor. En uppfattning är att röstens 
tonkvalitet och omfång är oföränderlig samt att det är en större utmaning att spela instrument 
än att sjunga. Om lärarna uppfattar rösten som ej utvecklingsbar, är det fullt förståeligt att de 
ej prioriterar den vokala utvecklingen. Måhända att Skolverket i detta avseende ställer höga 
krav då samtliga musiklärare i grundskolan förväntas ha kunskaper om röstens vokala 
utvecklingsmöjligheter. I dagens musiklärarutbildning är kurser i sång och sångmetodik inget 
obligatorium. Det kan vara intressant att diskutera varför lärarutbildningen i detta avseende, 
inte överensstämmer med Skolverkets krav på lärarnas kompetens.   

Bedömningen av de betygsgrundande kunskaper och färdigheter som görs gällande i 
undervisningen är subjektiv, såtillvida att det är kvaliteten i eleverna musicerande som 
bedöms. Det innebär att det är produkten som bedöms och inte processen. Betygsättningen för 
de högre betygen grundas på lärarnas uppfattningar om elevernas individuella förmåga att 
musicera med känsla (läs: uttryck). Denna känsla saknar tillförlitlighet då lärarna ej kan 
konkretisera eller motivera dess innebörd och inte heller ge eleverna verktyg för att kunna 
musicera med känsla. Skolverket (2000) skriver inte att eleverna skall musicera med känsla, 
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endast att eleverna skall använda musik som ett personligt uttrycksmedel. Det är förvisso 
möjligt att tolka begreppet personligt uttryck som att eleverna ska musicera med känsla. 
Skolverkets betygskriterier är, och skall vara tolkningsbara. Det är upp till varje lärare att 
konkretisera kriterierna, både för sin egen och för elevernas skull.  

Ett av studiens resultat visar på en tolkning av kriterierna. I förekommande fall ska eleverna 
spela rätt för betyget G, musicerandet ska låta riktigt bra för VG samt låta helt perfekt för 
MVG. Läraren måste för eleverna kunna motivera och förklara innebörden av rätt, riktigt bra 
och perfekt. Samtidigt poängteras att undervisningen skall präglas av elevernas glädje och lust 
och inte av prestation. Detta kan för en utomstående uppfattas som paradoxalt. Vi konstaterar 
att lärarnas kriterier för MVG är högt ställda i jämförelse med Skolverkets. Eleverna ska 
musicera på en hög nivå, på samtliga instrument som ingår i undervisningen. Skolverket 
(2000) beskriver att eleverna för betyget MVG skall utföra sång eller spel på något instrument 
som fungerar i grupp och som soloinslag. Vidare skriver Skolverket (Lpo 94) att läraren vid 
betygsättning skall utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till 
kursplanens krav. Lärarna har således konstruerat egna kriterier för betyget utöver 
Skolverkets. Detta strider mot Skolverkets (2009) bestämmelse om att skolornas lokala 
tolkningar inte får inskränka eller lägga till krav till de nationella målen. Skolornas skapande 
av egna kriterier borde i förekommande fall innebära att utbildningen inte är likvärdig i hela 
landet, vilket den skall vara enligt skollagen (1985:1100). Slutbetyget har enligt Skolverket 
(2007) rättsverkningar för eleverna då de i liten utsträckning har möjlighet att ändra sitt 
slutbetyg. Det är således av stor vikt att bestämmelserna om bedömning och betygsättning 
tillämpas på ett likvärdigt och rättssäkert sätt.    
 
Fjellström (2002) befarar att lärare stimulerar de högpresterande eleverna genom att ge dem 
högre betyg än vad deras kunskaper och färdigheter motsvarar. Detta bekräftas då det i 
intervjustudiens resultat framkommer att vissa elever uppfattas som MVG-elever utan att 
lärarna ser till deras faktiska kunskaper. I förekommande fall anser läraren att eleverna har 
visat på mycket goda kunskaper och färdigheter. Läraren har en klar uppfattning om elevernas 
framtida prestationer och tar för givet att dessa infrias.  
 
De metoder som tillämpas för bedömning och betygsättning är observationer och 
anteckningar under lektionerna. Dessa metoder överensstämmer med forskaren Claes 
Annerstedts (2002) uppfattning, vilken är att betygsättningen bör betraktas som en 
kontinuerlig del av hela undervisningsprocessen. Läraren tillskansas en bild av elevernas 
förmågor genom de kontinuerliga observationer som görs av undervisningen. Frågan är om 
dessa metoder utgör en fullgod kvalitetssäkring i dokumentationen av elevernas kunskaper 
och färdigheter? Eftersom teoretiska prov inte tillämpas, bedöms endast elevernas praktiska 
musicerande, vilket kan tendera till att bli en orättvisa, då alla elever inte har samma 
förutsättningar att prestera praktiskt. Lpo 94 beskriver att undervisningen skall vara allsidig 
och saklig. Detta går givetvis att tolka på olika sätt, antingen att varje skolämne ska 
tillhandahålla olika arbetssätt eller att skolan i dess helhet ska erbjuda varierande arbetssätt.  
 
Vi får inte genom studien kännedom om huruvida eleverna är medvetna om att deras 
musikaliska prestationer ständigt bedöms. Det är möjligt att eleverna känner sig pressade att 
prestera, om de känner till att deras prestationer ständigt bedöms och är avgörande för 
betyget. Studiens resultat pekar på att eleverna jämför betygen sinsemellan. Då många av 
skolans övriga ämnen tillämpar skriftliga prov för att mäta elevernas kunskaper, har eleverna 
svårt att se sina kunskaper i musikämnet. Dessa kunskaper blir abstrakta i den mening att 
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eleverna inte ser ett konkret resultat, vilket skriftliga prov visar. I och med detta uppstår 
komplikationer i att uppnå Skolverkets (Lpo 94) mål, att eleven utvecklar en förmåga att själv 
bedöma sina resultat. 
 
Bedömning och betygsättning påverkar lärarnas val och behandling av undervisningsinnehåll 
såtillvida att det är många mål som ska uppfyllas i kursplanen. På så vis måste läraren vara 
tidseffektiv för att hinna beröra alla moment som skall ingå i undervisningen. Detta kan tolkas 
som att kursplanen uppfattas som alltför omfattande i relation till tiden som är avsatt för 
musikämnet.  
 
Ett tillvägagångssätt som resulterar i att undervisningsinnehållet ej låter sig påverkas av att 
eleverna skall bedömas och betygsättas, är att bortse från betygsaspekten i val och behandling 
av innehåll och istället utgå från att musicera och genom detta finna lust och glädje i musiken. 
Undervisningsinnehållet planeras utifrån kursplanens mål att sträva mot, i enighet med Lpo 
94. Läraren har gjort ett medvetet val då undervisningen inte strävar mot att göra en så rättvis 
bedömning som möjligt och inte heller mot att ge eleverna höga betyg. Påtalas bör att detta 
strider mot Skolverket (2009) som poängterar vikten av att undervisningen skall planeras 
utifrån såväl kursplaner som gällande bestämmelser om betygsättning. Det är möjligt att detta 
uttalande inte är någonting annat än en olycklig formulering. Ett sätt att tolka detta, är att 
undervisningen skall utgå från att eleverna finner lust och glädje i att musicera och inte en 
strävan mot att nå höga betyg.  
 
Ett annat tillvägagångssätt som kringgår innehållets påverkan av betygsättningen, är att 
utforma undervisningsinnehållet utifrån det läraren anser vara roligt, viktigt att förmedla, det 
som med lätthet kan läras ut samt utifrån det läraren tror att eleverna gillar. Detta 
undervisningsupplägg innebär att läraren inkluderar elevernas intressen och önskemål, vilket 
överensstämmer med Georgii-Hemming (2005), där lärarna anser att undervisningen skall 
utgå från elevernas livsvärld. Diskuteras kan ifall det i läraruppdraget är berättigat att endast 
utgå från det som är roligt och det som läraren anser sig vara bra på? Lpo 94 skriver att 
undervisningen skall vara saklig och allsidig, vilket den riskerar att inte vara då läraren utgår 
från sina egna intressen. I detta fall görs ett selektivt urval av vad som skall ingå i 
undervisningen utifrån kursplanen, vilket kan medföra att eleverna inte har möjlighet att 
uppnå alla mål i musikämnet.   
 
Vi förutsätter att lärarna endast kan spekulera kring huruvida bedömning och betygssättning 
påverkar undervisningsinnehållet, då de ej med säkerhet kan veta hur deras val och 
behandling av lektionsinnehåll skulle te sig i en betygsfri undervisning. De kan således endast 
uppskatta hur innehållet påverkas av det faktum att elevernas prestationer skall bedömas och 
betygsättas. 
  

5.3 Slutord och förslag till fortsatt forskning 
 

Vi anser att studiens syfte och forskningsfrågor har besvarats. Vi är således nöjda med studien 
som helhet. Studien har bidragit till en större insikt och förståelse för hur musiklärare i 
grundskolans senare år uppfattar musikundervisningens innehåll i relation till bedömning och 
betygsättning av eleverna. Bakgrundskapitlet har bidragit till större insikter i karaktärsdragen 
inom det sociokulturella perspektivet och pragmatismen. Genom att ha studerat skolans 
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uppdrag och nationella styrdokument har vi tillskansat oss djupare kunskaper som står i direkt 
relation till vår framtida profession som musiklärare. Vi har genom studien fått en förståelse 
för komplexiteten i att bedöma och betygsätta elevers prestationer i ämnet musik. Genom att 
ha granskat Skolverkets mål och kriterier och ställt dessa i relation till lärarnas uppfattningar, 
har vi numera en bättre uppfattning om vad som skall ligga till grund för betygsättning. 

Studien har fokuserat på hur verksamma musiklärare uppfattar musikämnets innehåll i 
relation till bedömning och betygsättning. Det skulle vara intressant att undersöka huruvida 
musiklärares uppfattningar återspeglas i undervisningen. Detta kan tillämpas genom en 
kvalitativ intervjustudie som kompletteras med en observationsstudie där lärarnas val av 
innehåll och metod granskas. Det är också möjligt att få en generell bild av det berörda ämnet 
genom att genomföra en kvantitativ studie, där enkäter utformas och skickas ut till ett större 
antal musiklärare runt om i landet. Vidare skulle det vara av intresse att genomföra en studie 
som syftar till att undersöka hur såväl lärare som elever uppfattar bedömning och 
betygsättning i ämnet musik. 
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Bilaga A: Intervjufrågor 
 
 
1. Bakgrund 

1. Kan du berätta lite om dig själv? 
• Hur gammal är du? 
• Hur länge har du arbetat som musiklärare? 
• Har du någon lärarutbildning? 

o När tog du din examen? 
• Hur ser din tjänst ut? (Antal elever, arbetsdagar, åldersgrupp, lektionstid) 

 
2. Innehåll i undervisningen 

1. Berätta om vad du tycker är viktigt att förmedla i undervisningen? 
• Varför anser du att detta är viktigt? 
• Kan du ge exempel på hur en typisk musiklektion ser ut? 

 
2. Kan du berätta om vilka moment du har med i din musikundervisning? 

- Ensemblespel/gruppmusicerande 
- Musikteori 
- Musikhistoria 
- Körverksamhet 
- Gehörsbaserad undervisning 
- Instrumentkännedom 
- Musikskapande 
- Musiklyssning 
- Användande av IT 
- Hörselvård 

 
3. Involverar du eleverna i lektionsplaneringen och i så fall hur? 

 
4. Går du igenom kursplanens mål så att eleverna vet vad som förväntas av dem för att nå 

de olika betygsstegen? 
 

5. Ser du musik som ett kunskaps- eller färdighetsämne? 
• Vad betyder kunskap och färdighet för dig? 

 
3. Bedömning och betygsättning 

1. Har alla elever förutsättningar att få betyget MVG i musik? 
• [Om ja] varför? 
• [Om nej] varför inte? 
• Vilka kriterier skall eleverna uppfylla för att få MVG i din undervisning? 

 
2. Vad måste eleverna åstadkomma för att nå betyget G? 

 
3. Vi som lärarstudenter tycker att det verkar vara lite komplicerat att bedöma och 

betygsätta ett stort elevantal. Kan du berätta och ge oss lite exempel på hur du gör? 
(Alla dina elever) 

• Finns det några ”bevis” på elevernas färdigheter och kunskaper? 
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o [Om ja] Hur mäter du det? 
 

4. Har elevens närvaro under lektionerna någon betydelse för betyget? 
 

5. Hur bedömer och betygsätter du den enskilda eleven i ett gruppmusicerande? 
• Är det möjligt att se ALLA elevers prestationer i ett gruppmusicerande? 

 
6. Undervisningen bör rimligtvis bedrivas på ett sådant sätt att vi som lärare ska kunna 

bedöma och betygsätta elevernas kunskaper och färdigheter. Kan du i och med detta 
känna att lektionsinnehållet styrs och/eller påverkas av bedömning och betygsättning? 

• Kan du vidareutveckla det? 
 

• Tror du att ditt upplägg och lektionsinnehåll skulle se annorlunda ut om 
bedömning och betygsättning inte skulle ingå i ditt uppdrag som lärare? 

o Kan du vidareutveckla det? 
 

7. Tycker du att det finns någon problematik i att bedöma och betygsätta elevernas 
kunskaper och färdigheter i ett konstnärligt och skapande ämne som musik kan tyckas 
vara? 

 
8. Vad är det du bedömer och betygsätter hos eleverna i musikundervisningen och på 

vilket sätt? 
 
4. Avslutande frågor 

1. Ser du några utmaningar med läraryrket? 
• [Om ja] Vilka och i så fall varför? 
• [Om nej] Kan du utveckla det? 

 
2. Tycker du att det finns några grundläggande förutsättningar för att skapa en god 

lärandemiljö? 
 

3. Vad tycker du att musikämnet fyller för funktion i skolan och varför? 




