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Abstract 

 

Title: "I tell them that I check them all the time" 

          A qualitative thesis about lesson structure in the subject of music, shown 

          knowledge and knowledge requirements in two different municipal schools 

 

Author: Madeleine Friberg 

 

The purpose of this thesis is to get an insight into how two music teachers in different 

schools structure their music education in year 9, so that the students are offered 

possibilities to achieve the knowledge requirements. At the same time four students in 

year 9 were examined and questioned about their opinion regarding shown knowledge 

and the knowledge requirements for the music course. The questions of the thesis are: 

A) How do the teachers structure their music education to assess the students 

knowledge? B) What possibilities do the students have to show their knowledge to the 

teachers? and finally C) What do the students know about the knowledge requirements 

in the school subject music?  

 

Semi-structured interviews were performed with two teachers and four students at two 

different municipal secondary schools. The results show that the teachers plan and 

structure their music lessons in a way where the students are able to try all the aspects in 

the knowledge requirements. The teachers also create situations of assessment during 

the semester to be able to assess the students. The students believe that they are being 

assessed all the time when teachers walk around and listen to how they play the 

instruments, but they also know that there are special occasions with presentations in 

front of the teacher. The teachers talk about the knowledge requirements, but the 

students do not remember that much of all that is being said. 
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Sammanfattning 
 

Titel: "Jag säger att jag kollar dem hela tiden"   

          En kvalitativ studie om lektionsupplägg i ämnet musik, visad kunskap och 

          kunskapskrav i två olika kommunala grundskolor   

 

Författare: Madeleine Friberg  

 

Syftet med studien är att få en inblick i hur två musiklärare på olika skolor utformar 

musikundervisningen i årskurs 9 för att eleverna ska klara av kunskapskraven. 

Samtidigt undersöks vad fyra elever ifrån årskurs 9 har för åsikter kring visad kunskap 

och kunskapskrav. Studiens frågeställningar är: A) Hur utformas musikundervisningen 

för att lärarna ska kunna bedöma elevernas kunskaper? B) Vilken möjlighet anser 

eleverna att de har att visa sina kunskaper i musik? och slutligen C) Vilken kunskap har 

eleverna om de olika kunskapskraven i musik?  

 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes för att intervjua två lärare och fyra 

elever från två kommunala grundskolor. Resultatet visar att lärarna planerar och 

utformar musikundervisningen för att eleverna ska få prova på och kunna visa sin 

kunskap i de olika momenten som finns i kunskapskraven. Lärarna skapar även 

bedömningssituationer under terminens gång för att kunna bedöma eleverna. Eleverna 

anser sig bli bedömda hela tiden när lärarna går runt och lyssnar på hur de spelar på 

instrumenten, men vet även att det finns speciella tillfällen för redovisningar inför 

lärarna. Lärarna pratar om kunskapskraven men eleverna minns inte mycket av det som 

sägs.   

 

Nyckelord: Bedömning, Kunskapskrav, Lärare, Musik, Musiklektion 
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1 Inledning 

Som blivande lärare funderar jag ofta på betyg och bedömningar. Utöver det går 

tankarna också kring hur lektionerna ska läggas upp för att eleverna ska få ut så mycket 

som möjligt av dem. Vid genomläsning av det centrala innehållet och kunskapskraven i 

kursplanen för årskurs 7-9 i musik (Skolverket, 2011) kan funderingar komma upp 

kring hur alla dessa moment ska hinnas med under de musiktimmar som finns 

tillgängliga på schemat. En annan fundering är hur lärarna utöver detta ska hinna skapa 

situationer för de olika momenten för att kunna bedöma eleverna, vilket utgör grunden 

till slutbetygen. En del frågor uppstår såsom: Läggs all fokus på bedömning? Glöms 

lärandet bort? Går dessa att kombinera? Vilka bedömningssituationer finns? På vilka 

sätt kan lärarna hjälpa eleverna att förbereda sig inför redovisningar och 

bedömningstillfällen? Jag vill veta hur musiklärarna utformar undervisningen för att 

eleverna ska ges möjlighet att visa sin kunskap i musik. 

1.1 Bakgrund 

Skolorna i Sverige använder sig utav betygssystem vilka lärarna utgår ifrån vid 

bedömning av eleverna. Sedan år 2011 har vi ett nytt betygssystem i skolan som består 

av betygsnivåerna A-F, där A är högsta betyg och F är underkänt (Skolverket, 2011). 

Mer om dessa under rubriken Kunskapskrav i litteraturgenomgången. För att ge en bild 

av det komplexa, både utifrån lärarnas syn och elevernas syn, berättas här nedan hur 

kunskapskraven ser ut vad gäller momentet sång. Min erfarenhet är att det kan kännas 

obehagligt att sjunga när någon annan hör, men för att ett betyg ska kunna sättas krävs 

det att eleverna sjunger upp för lärarna, antingen själva eller i en liten grupp. Utifrån 

vad jag själv förstår som blivande musiklärare fungerar det inte att sjunga i en stor kör 

tillsammans med övriga klasskamrater om läraren ska kunna höra vad den enskilde 

eleven kan. Det står i kursplanen (Skolverket, 2011) att eleverna bland annat ska delta i 

gemensam sång. För att få betyget E ska bland annat detta uppfyllas: ”Eleven kan delta i 

gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd” (Skolverket, 2011, s. 

6). Definitionen på gemensam sång är enligt bedömningsstöden för musik (musiklärares 

stödmaterial vid bedömning och betyg): ”sång tillsammans med andra röster eller 

instrument” (Skolverket, 2012a, s. 17). Det betyder att gemensam sång innebär att 

sjunga i en ensemble, ackompanjera sin egen sång genom att samtidigt spela ett 
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instrument eller låta någon annan ackompanjera till sin egen sång. Kör i helklass är 

positivt för en generell röstutveckling hos alla elever men läraren har då svårt att få en 

uppfattning av den enskilde eleven, just i bedömningssituationerna (Skolverket, 2012a). 

Mer om bedömningsstöd finns under kapitlet litteraturgenomgång, där även mer om 

musikämnets olika delar kommer tas upp. 

1.2 Uppsatsens disposition 

Inledningsvis tas studiens syfte och frågeställningar upp. Därefter följer en 

litteraturgenomgång med information och fakta kring skolväsendet i Sverige, 

kunskapssyner och övergripande förklaringar av de kunskapskrav samt centrala innehåll 

i musik som finns i dagens svenska skolor. I litteraturgenomgången finns också 

information om olika bedömningar och om utvecklings- och lärandeperspektivet. 

Fortsättningsvis delges vilka metoder som tillämpats vid insamling av data och vidare 

redovisas resultatet med en efterföljande diskussion. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning samt förslag till vidare forskning.   
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2 Syfte och frågeställning 

I följande kapitel beskrivs studiens syfte och frågeställningar.  

 

I denna studie intervjuas två musiklärare från två kommunala grundskolor samt fyra 

elever som går i årskurs 9 på dessa två skolor. 

  

Syftet är att få kunskap om hur lärare utformar musikundervisningar i årskurs 9 för att 

elever ska klara av kunskapskraven samt hur elever ser på de kunskapskrav som finns 

och på möjligheten att visa sina kunskaper.  

 

Forskningsfrågor: 

- Hur utformas musikundervisningen för att lärarna ska kunna bedöma elevernas 

kunskaper? 

- Vilken möjlighet anser eleverna att de har att visa sina kunskaper i musik? 

- Vilken kunskap har eleverna om de olika kunskapskraven i musik? 
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3 Litteraturgenomgång 

I följande kapitel behandlas information kring kunskap, kunskapssyn, musikämnets 

centrala innehåll, kunskapskraven i musik, olika bedömningssystem samt utvecklings- 

och lärandeperspektivet. Litteraturgenomgången ligger till grund för att förstå vad 

uppsatsen handlar om, samt har banat väg för valda forskningsfrågor. 

 

 Dagens samhälle har förändrats gentemot hur samhället såg ut under stora delar av 

1900-talet (Selghed, 2011). Utvecklingen i teknik och kunskap ökade kraftigt under 

1900-talet då bil, radio, tv och dator uppfanns. Detta har gjort att dagens samhälle kan 

inhämta information och kunskap ifrån många olika källor. Enligt Selghed (2011) kallas 

dagens samhälle för informationssamhälle eller kunskapssamhälle. Med så mycket 

information ifrån olika ställen är det svårt att ta in allt om ett brett ämne, vilket gör att 

det måste väljas ut vilken kunskap som ska förmedlas i dagens skola. Läraren måste 

välja ut det viktigaste ur varje ämne då det inte finns tid att fördjupa sig i allt. Detta då 

tiden är knapp och eleverna måste få en chans till att kunna ta till sig kunskapen, förstå 

den och faktiskt behålla den (Selghed, 2011). Således gäller detta även 

musikundervisningen.  

3.1 Kunskap och innehåll på musiklektionerna 

Imsen (2006) skriver att kunskap som inhämtas i skolan ska kunna användas utanför 

skolan. Vi ska kunna använda oss av kunskapen i andra situationer och sammanhang.   

Det är eleverna själva som har i uppgift att inhämta ny kunskap, men inte alltid på egen 

hand. I skolan är det läraren som innehar kunskaper om ämnet men det är eleverna 

själva som måste se till att den här kunskapen "stannar kvar" hos dem. Elevernas vilja 

att ta till sig kunskaper är viktig. Det spelar ingen roll hur mycket läraren sitter med 

eleven om han eller hon inte är villig att ta emot hjälp (Imsen, 2006). Wiliam (2013) 

menar att läraren finns där som en hjälp på traven för att eleven ska kunna lära sig spela 

ett instrument. 

 

Sandberg, Heiling och Modin (2005) skriver om vilka förändringar som skett i skolans 

musikundervisning. Det har länge funnits en musiktradition på skolorna i Sverige, där 

alla årskurser har sjungit i princip samma låtar. Numera utgör dagens samhälle och 



 

11 

 

musikliv, låtar på radio och TV samt vad ungdomarna själva har för behov, grunden för 

vad som tas upp på musiklektionerna. Enligt Sandberg m.fl. (2005) har förändringarna 

skett under åren 1992- 2003 och det genom att vi i Sverige numera har en större 

valfrihet i skolan så att lärarna mer fritt kan välja undervisningsinnehåll. Skolan har 

även fått en större variation i musikundervisningens mål och innehåll. Detta medför att 

skillnaden skolor emellan är stor vad gäller musikundervisningens genomförande och 

utformning (Sandberg m.fl. 2005).  

 

Skolinspektionen (2011) granskade kvalitén på musikundervisningen på olika skolor i 

Sverige. Resultatet visade att det är många elever som inte får den musikundervisning 

som kursplanen anger. Det är beroende på vilka skolor eleverna går, som gör att elever i 

Sverige får olika förutsättningar och chanser att utveckla sina kunskaper i musikämnet 

och således uppnå kunskapskraven. Orsaker till denna ojämnhet ute bland skolorna kan 

bero på lärarens utbildning och kompetens samt utrustning, lokal och tid, det vill säga 

hur schemaläggaren på just den skolan förlägger musikundervisningens timmar. 

Beroende på de ovannämnda orsakerna ges eleverna olika möjligheter till att utvecklas 

och införskaffa sig mer kunskap i ämnet musik (Skolinspektionen, 2011). 

  

På senare tid har Sverige fått en målstyrd skola vilket innebär att målen för 

musikundervisningen är beskrivna medan redskapen för att uppnå dem inte är bestämda. 

Detta betyder att lärarna har mer ansvar över vad som ska finnas med i undervisningen 

och hur de ska organisera undervisningen (Sandberg m.fl. 2005). De praktiska 

kunskaperna i musik förklaras enligt Sandberg m.fl. (2005) på följande vis:   

 

Kunskaper i musik kan konkret innebära att man kan spela ett instrument, sjunga eller 
dansa. Det kan vara att veta något om musik, till exempel musikhistoria eller musikstilar 

och artister. Det kan innebära att tolka och förstå musikens innehåll och estetiska uttryck. 

Det kan vara att genom praktiskt musicerande, musiklyssning eller musikskapande ha fått 

en förtrogenhet med olika musikformer eller att kritiskt kunna granska olika 
musikföreteelser. Det kan innebära att återge andras musik, kunna improvisera eller skapa 

musik efter sina egna musikaliska föreställningar och uttrycksbehov (Sandberg m.fl. 

2005, s. 26.)  
 

Lärarna får inte helt fria tyglar utan måste utgå ifrån det centrala innehållet för ämnet 

musik där det finns förklarat vad som i huvudsak ska finnas med i undervisningarna och 

därifrån utforma undervisningen så att eleverna ska kunna uppnå målen (Skolverket 

2011). 
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3.1.1 Musikämnets centrala innehåll årskurs 7-9 

Enligt Skolverket (2011) är syftet med musiklektioner i skolan att eleverna ska utveckla 

kunskaper i musik för att kunna musicera själva eller med andra och för att eleverna ska 

ha möjlighet till att kunna delta i tillställningar med musikinslag om så önskas. 

Huvudsyftet med ämnet musik är att eleverna ska utveckla förmågan att: 

 

 spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, 

 skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, 

och 

 analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och 

historiska sammanhang (Skolverket, 2011, s.1) 

  

Det finns en del olika förmågor som eleverna ska kunna uppnå efter genomgången 

musikundervisning i årskurs 7-9. Här nedan förklaras och förtydligas de tre 

ovannämnda huvudsyftena. Dessa knyter senare an till resultatkapitlet. 1. Eleverna på 

musiklektionerna ska få chans till att utveckla sina kunskaper inom sång, spel på 

instrument, hantera digitala verktyg (inspelningsapparater m.m.) och förstå musikaliska 

begrepp, former och uttryck. Jag har valt att döpa detta till "Praktiskt musicerande". 2. 

Eleverna ska även få chans till att vara kreativa, skapa musik och samarbeta med 

varandra, därav namnvalet "Musikskapande". 3. Eleverna ska också få chans till att 

analysera och reflektera över låtar de lyssnar på samt få erfarenhet och förståelse för 

övriga kulturer, vilket jag valt att kalla "Musiklyssning" (Skolverket, 2011). 

 

I det centrala innehållet i ämnet musik för årskurs 7 till 9 (Skolverket, 2011), finns 

många olika färdighetsmoment som ska finnas med i musikundervisningen. Här nedan 

tas några av de olika färdighetsmomenten (se Bilaga 3) upp. Färdighetsmomenten är 

indelade under tre huvudrubriker varav den första kallas för Musicerande och 

musikskapande. I det avsnittet ingår sång och instrumentspel i ensemble i olika genrer, 

men även improvisation till olika instrumentspel och ackordföljder tillsammans med 

skapande av musik och gestaltning med musik. Under rubriken Musikens verktyg finns 

moment som innefattar vård av rösten, instrumentspel i olika ton- och taktarter, 

musikteori såsom funktioner, tonarter, taktarter, dynamik, tempo, låtens uppbyggnad, 

notsystem samt hantering av digitala verktyg för skapande och bearbetning. Tredje 

rubriken är Musikens sammanhang och funktioner, som bland annat behandlar musikens 

påverkan på människor, musikens användning i medier och instrumentens funktioner i 

olika konstellationer så som symfoniorkestrar eller ensembler. Här finns även en 
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inriktning på musikhistoria, musikens epoker och traditioner samt olika musikkulturer 

(Skolverket, 2011).  

 

Med så här många moment i det centrala innehållet är det sannolikt att lärarna inte kan 

prioritera alla, varvid några moment får mer uppmärksamhet än andra. 

3.1.2 Kursplanens kunskapskrav i musik 

Kunskapskraven är nya sedan år 2011 och består nu utav betygsnivåerna A- F, där A är 

det högsta betyget och F står för underkänd. För att uppnå de olika betygsnivåerna krävs 

det att alla punkter är uppfyllda på just den specifika betygsnivån. Så för att få betyget 

A måste alla punkter på A vara uppfyllda tillika alla punkter på de övriga 

betygsnivåerna. Om övervägande punkter på A är uppfyllda och samtliga punkter på 

betygsnivån C, får då vederbörande mellanbetyget B. Kunskapskraven i sig är ganska 

diffusa och svårtolkade, då skolverket använder sig utav ord som tillexempel; relativt 

god tajming, i relativt hög utsträckning, till viss del uppmärksamma, i viss mån 

passande, utvecklande och välutvecklande omdömen. (Skolverket, 2011, s. 6-8). Jag går 

inte in mer på detta då studien inte har fokus på betygen i sig. För de som vill läsa mer 

finns kunskapskraven på skolverkets hemsida (Skolverket, 2011).   

 

Som hjälp finns det olika bedömningsstöd med tillhörande material, som lärare kan 

använda sig utav, i form av videor med elever som spelar instrument och sjunger där de 

som jobbar med dessa bedömningsstöd har betygsatt eleverna. Som exempel tar jag upp 

vad bedömningsstöden för ensemblemusicerande säger kring sång och 

ackordsinstrument (Skolverket, 2012a). Kunskapskravet för sång enligt 

bedömningsstöden (Skolverket, 2012a) lyder:  

...att eleven med viss säkerhet ska följa rytm och tonhöjd i gemensam sång. Att följa rytm 

med viss säkerhet kan innebära att eleven i stort sett följer textrytmen i en sång och 
kommer in någorlunda rätt i en insats. Att följa tonhöjd med viss säkerhet (E) kan handla 

om att eleven i ett bekvämt register intonerar så att melodin går att känna igen. 

(Skolverket, 2012a, s.17). 

 

 Inom ackordinstrumenten  ska eleven för att få betyget E "...kunna ackompanjera med 

visst flyt i ackordbytena. Det kan innebära att eleven klarar att hitta ackord och byta 

mellan dem med viss tajming för att kunna fungera i samspelet med andra" (Skolverket, 

2012a, s. 16). Enligt bedömningsstöden i musik för ensemblemusicerande står det också 

att läraren vid betygssättning ska göra: "... en särskild bedömning av teknik, karaktär 
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och uttryck på det instrument (inklusive sång) där läraren anser att eleven har bäst 

teknik och uttryck" (Skolverket, 2012a, s. 16). Det finns också att läsa om hur denna 

bedömning kan ske på ett instrument som eleven spelar utanför skolan och att eleven 

ska få möjlighet till att spela på detta instrument även i klassrumsmusicerande 

(Skolverket, 2012a). 

3.2 Bedömning 

Selghed (2011) beskriver ordet bedömning som: "... den process som består av lärares 

arbete med att bilda sig en uppfattning om elevens totala utveckling, det vill säga såväl 

kunskapsmässigt, språkligt, känslomässigt som socialt” (Selghed, 2011, s.11). Vidare 

menar han att bedömningarna av eleverna sker fortlöpande under terminerna för att 

mynna ut i ett betyg i slutet av varje termin.  

3.2.1 Olika kunskapsbedömningar 

Det finns olika åsikter om vad som ingår i själva kunskapsbedömningen. I Bengt 

Selgheds doktorsavhandling Ännu icke godkänt - Lärares sätt att erfara betygsystemet 

och dess tillämpning i yrkesutövningen (2004), har han tagit med olika informanters 

åsikter. Några åsikter är att bedömningarna utgår från vilken vetskap och kunnighet 

eleverna innehar och inte elevernas karaktär och uppträdande på lektionerna. Andras 

åsikter, däremot, är att i bedömningen ta med elevernas uppträdande, närvaro och 

engagemang på lektionerna. Jag har här valt att använda mig av fyra lärarcitat från 

Selgheds avhandling (2004) som illustrerar skillnader i kunskapsbedömning:  

 
Men kunskaper är inte, att läsa läxan. Kunskaper är inte att va aktiv på lektionen, det är 
inte dom kriterierna, jag bedömer, när jag sätter betyg. Utan jag försöker mäta deras 

kunskaper. Alltså, hur pass duktig är du på att skriva fritt? Hur pass duktig är du på att 

tala till olika sorts publik och så vidare, alltså alla som bitarna? Arbetsinsatsen ska inte 
värderas in i betyget. (Manlig adjunkt i svenska). (Selghed, 2004, s. 162). 

 

… vi har ju alltid sådana elever, som går in och så skriver dom VG, hur enkelt som helst. 
Men sen kanske dom är borta mycket eller ja, andra saker. Inte särskilt bryr sig så mycket 

på lektionen, men dom uppnår det och där är det ju svårt. Det är ju jätteknivigt. För som 

lärare vill jag ju räkna med dom här sakerna, att om man har varit frånvarande, vilket 
ansvar man tar i gruppen, hur mycket man jobbar på lektionerna och sånt, hur man sköter 

sina läxor. Det vill jag ju ha med också. (kvinnlig grundskollärare i svenska). (Selghed, 

2004, s. 167).  
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En tredje aspekt är att elevernas personlighet, karaktär och utseende tas med i 

bedömningen;  

 

Men jag tror, alltså jag säger, att dom är inte rättvisa, det är … det tror jag, att det finns 
dock bland alla Sveriges lärare, dom som lägger in andra saker än kriterierna, när dom 

sätter betyg. Oh, Stina, hon är så söt och go och snäll, jämfört med Ulla … så därför blir 

det ju inte rättvist. (Kvinnlig adjunkt i svenska) (Selghed, 2004, s. 168).  

 

… verbala, öppna människor, som har god vuxenkontakt … det är klart, att dom gör ett 

större intryck hos mej, som lärare, än en butter, tyst, jätteblyg elev. (Kvinnlig adjunkt i 
svenska). (Selghed, 2004, s. 168).  

 

Detta visar på att lärare kan ha mycket olika grunder för sina bedömningar  

3.2.2 Kriterierelaterad bedömning och normrelaterad bedömning 

De engelska termerna kriterierelaterad bedömning och normrelaterad bedömning, 

benämns i Sverige som målrelaterat betygsystem och grupprelaterat betygsystem. 1962 

var året då termen kriterierelaterad bedömning presenterades för första gången. 

Kriterierelaterad bedömning innebär att en lärare konstaterar om eleven besitter eller 

inte besitter en som Selghed (2011) skriver; "...bestämd egenskap och förmåga..." 

(s.47). Resultat och bedömning utgår från den individuella eleven och är inte något som 

påverkas av vad andra elever bemästrar.   

 

I motsats till kriterierelaterad bedömning innebär normrelaterad bedömning att lärarna 

bestämmer elevernas resultat utifrån vad övriga elever visar för kunskap. Resultaten av 

de olika eleverna sammanställs och därefter rangordnas eleverna till vilka betyg de kan 

få. Om ett prov är för lätt eller för svårt så att antingen alla elever klarar det eller ingen 

av eleverna klarar det är det inte lämpligt med normrelaterad bedömning då det inte går 

att särskilja eleverna åt (Selghed, 2011). 

3.2.3 Formativ bedömning och summativ bedömning 

Det finns numera många olika definitioner på vad formativ och summativ bedömning 

innebär. Enligt Lisa Björklund Boistrup (2011) beskrivs formativ bedömning som en 

process där eleven får stöd och inblick i sitt lärande kontinuerligt för att kunna utvecklas 

hela tiden. Lärarna använder även det som underlag till sina lektionsplaneringar. 
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Summativ bedömning förklaras som en bedömning som sammanfattar vad eleverna kan 

vid ett visst tillfälle (Boistrup, 2011).  

 

Wiliam (2013) skriver att Shepard med fler (2005) definierar formativ bedömning som: 

"bedömning utförd under lärprocessen i avsikt att förbättra undervisning eller lärande" 

(Wiliam, 2013, s. 53).  Enligt Wiliam (2013) och Black (1998a) definieras formativ 

bedömning som: "omfattande alla aktiviteter som lärare och/eller deras elever företar sig 

som ger information att använda som feedback för anpassning av de undervisnings- och 

läraktiviteter de håller på med" (Wiliam, 2013, s .53).  

 

Wiliam (2013) skriver att han och kollegan Black (1996) kom fram till att summativ 

och formativ bedömning används mycket mer som "beskrivningar av den funktion som 

uppgifterna från bedömningen har, än av bedömningarna i sig" (Wiliam, 2013, s. 54). 

Det betyder att om eleverna får skriva ett prov så är det summativ bedömning och om 

det är flera mindre prov, inom samma ämne utspridda på terminen, är det fortfarande 

summativ bedömning men med en formativ funktion/användning. En lärare kan 

använda sig utav vad Black och Wiliam (2013) kallar för en "formativ användning av 

summativa prov".  

 

Wiliam (2013) och hans kollega Black (1998a) betonar att det är viktigast för lärarna att 

fokusera på vad som händer i klassrummet  för att elevernas resultat ska höjas. De 

beskriver det som såhär: "Lärare gör något, får respons och justerar sin fortsatta 

undervisning baserad på denna respons eller icke respons" (Wiliam, 2013, s. 12). 

Wiliam (2013) och Black har utvecklat en teori som handlar om att: "...elever inte alltid 

lär sig det vi lär ut - en del lär sig mindre, andra mer och ytterligare andra annorlunda" 

(Wiliam, 2013, s. 13). För att läraren ska kunna se vad eleven lär sig och för att läraren 

ska kunna veta hur han eller hon ska gå vidare med undervisningen krävs det att elevens 

lärande "blir synligt" och på så sätt kan följas upp hela tiden. Läraren får samtidigt en 

överblick över vad eleverna kan och kan se vilka steg i den fortsatta utvecklingen som 

är lämpliga att ta för varje individ. Genom att lärare tillsammans med elever jobbar med 

att synligöra elevers lärande och att lärarna följer upp elevernas övande får även 

eleverna en inblick i hur deras lärandeutveckling ser ut. Detta gör att eleverna blir mer 

medvetna om sig själva, sin egen utvecklingskurva och förstår vad som behövs göras 
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för att utvecklas vidare. På så vis kan läraren hjälpa alla men fokusera något mer på 

eleverna som har det svårare för sig (Wiliam, 2013).  

3.3 Utvecklings- och lärandeperspektivet 

Skolan har som en viktig uppgift att eleverna ska berikas med kunskaper inom bland 

annat språk, tal, skrift, vår natur och vårt samhälle samt de kulturella inslagen i 

undervisningen. Ansvaret som skolan och lärarna har är att eleverna ska få växa upp och 

förberedas inför livet som enskilda individer och utvecklas hela tiden (Imsen, 2006). Vi 

människor lär oss hela tiden nya saker, beroende på vilka miljöer och situationer vi 

befinner oss i. Lättast att ta till sig kunskap är om vi har ett intresse av att vilja lära oss 

just den kunskapen som vi är i behov av att lära oss, till exempel i skolan, inför prov. 

Det är inte alltid lätt för läraren att lyckas få eleven motiverad till att ta in relevant 

kunskap om ämnet om eleven själv inte har någon lust till att vara öppen för ny kunskap 

(Imsen, 2006).  

 

Olika pedagoger och psykologer har studerat elevers lärprocesser och 

kunskapsutveckling och utifrån resultaten utvecklat olika teorier om lärande. Teorierna 

hjälper lärarna på ett sätt så att de får en inblick i elevers tänkande. På det sättet blir det 

lättare för lärarna att se situationer utifrån elevers synsätt, hur elever förstår kunskapen 

som läraren förmedlar och om elever förstår begreppen som läraren tänkt använda sig 

av. Olika teorier kan samverka med varandra för att läraren bättre ska kunna förstå 

eleverna och undervisa på en nivå så att eleverna förstår (Imsen, 2006). Imsen (2006) 

menar att eleverna lär sig bäst när de får arbeta aktivt med det som de ska lära sig och 

där nivån på svårighetsgraden är anpassad efter varje enskild individ. Säljö (2000) 

skriver om den sovjetiske teoretikern Lev Vygotskijs idé angående att människan hela 

tiden är under en utveckling och förändring. I samspelet med andra människor finns 

möjligheten att i alla situationer ta till sig nya kunskaper, det vill säga konstruera ny 

kunskap (Säljö, 2000). Denna kunskapskonstruktion hos elever sker bäst när de får 

arbeta aktivt med saker som motiverar dem och på så sätt bör lärarna ta vara på 

elevernas intressen (Jerlang, 2008).   
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3.3.1 Proximala utvecklingszonen 

Imsen (2006) beskriver lärandet som något som sker utifrån ett samspel mellan olika 

individer och bidrar till en individuell utveckling. På samma sätt förklarar Balakrishnan 

och Claiborne detta fenomen med citatet "What the child can do in cooperation today, 

he can do alone tomorrow" (Balakrishnan & Claiborne, 2012, s.231). Vidare menar de 

att Vygotskij anser lärandet vara en process som först sker på ett plan där människor 

interagerar och lär sig av varandra för att sedan utvecklas på ett inre plan hos varje 

enskild individ. Det kan vara ett samspel elever emellan där de drar nytta av varandras 

kunskaper, eller ett samspel mellan lärare och elever (Balakrishnan & Claiborne, 2012). 

Imsen (2006) menar att lärarna behöver förstå elevernas förmåga och kunskapsnivå för 

att kunna veta hur mycket han eller hon ska hjälpa till med innan eleverna kan kämpa 

vidare på egen hand. Skillnaden här emellan kallas för den proximala utvecklingszonen, 

ett begrepp som Vygotskij utvecklade under tidigt 1900-tal (Imsen, 2006). Roger Säljö 

(2000) har översatt Vygotskijs definition på den proximala utvecklingszonen som: 

"avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd, och vad man kan 

prestera under en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater" (Säljö, 

2000, s. 120).  

 

De olika utvecklingsstadierna förklaras nedan för att förstå samspelet mellan dem. Det 

finns två stadier som hör samman med den proximala utvecklingszonen. Första stadiet 

är den nuvarande nivån som eleven befinner sig på, alltså en redan uppnådd kompetens 

(Björklid & Fischbein, 1996). Vygotskij kallar detta stadium för: The actual 

developmental level (Balakrishnan & Claiborne, 2012). Andra stadiet är den proximala 

utvecklingszonen, där nästa utvecklingssteg sker hos eleven. Det är i den proximala 

utvecklingszonen som introduktioner till nya saker sker. Läraren visar eleven hur denne 

ska lösa saker och vägleds sedan till att kunna göra det själv. När eleven sedan hamnar i 

liknande situationer kan denne försöka lösa saken på egen hand.  Efter att eleven 

genomgått den proximala utvecklingszonen befinner eleven sig i det tredje stadiet som 

står för framtida kompetens (Björklid & Fischbein, 1996). Vygotskij kallar det tredje 

stadiet för: Level of potential development (Balakrishnan & Claiborne, 2012).  

Jakobsson (2012) menar dock att de personer som är de kompetenta i samspelen också 

lär sig något, samtidigt som de lär de andra: "Mycket pekar på att samtliga deltagare 

utvecklar nya kunskaper och kompetenser eftersom man i ett sådant samarbete ofta 
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måste förklara, omformulera, argumentera, presentera och tänka om (Jakobsson, 2012, 

s. 159).    

 

Proximala utvecklingszonen används för att förstå olika elevers nivåer på förmågor, för 

att läraren ska kunna stimulera varje enskild individ till ett aktivt arbete i samspel med 

andra individer och slutligen klara av uppgiften på egen hand. Tanken är att: 

"...undervisningen inte ska ligga på den nivå som eleven redan behärskar utan något 

högre så att eleven måste "sträcka på sig" lite" (Imsen, 2006, s. 320). För detta krävs det 

att läraren bedriver en individanpassad undervisning som kan stimulera olika elever och 

att där finns ett samspel mellan lärare och elever så att läraren kan se undervisningen 

utifrån elevernas synsätt (Imsen, 2006).  
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4 Metod och genomförande 

I kapitlet beskrivs metodval, urval och genomförande. Därefter diskuteras studiens 

tillförlitlighet samt hur jag förhållit mig till de forskningsetiska principerna. 

4.1 Urval och datainsamlingsmetod  

För att kunna uppnå studiens syfte att få en inblick i hur lärare och elever på högstadiet 

ser på utformning av lektioner, kunskapskrav och visad kunskap, ville jag intervjua två 

lärare och fyra elever i årskurs 9 ifrån två kommunala grundskolor. Vid valet av 

intervjupersoner frågades en grupp elever på vardera skola om någon var intresserad av 

att delta i studien och genomföra en intervju. En metod som jag valt att kalla för 

frivilligt urval. Enligt Bryman (2002) underlättar det om intervjupersonerna är positivt 

inställda och att de känner att det är de själva som valt att delta. På så sätt kan 

intervjupersonerna bli mer samarbetsvilliga (Bryman, 2002).  

 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod, vid 

insamlandet av data. Denna metod innebär fokus på intervjupersonernas ord, att förstå 

hur folk uppfattar verkligheten och olika bestämda situationer (Bryman, 2002). Den 

kvalitativa delen i denna metod innebär att intervjuaren ställer frågor där 

intervjupersonen har möjlighet att svara med egna ord (Patel & Davidson, 2003). 

Intervjupersonernas egna tolkningar och uppfattningar  ska ha en extra tyngd vid 

kvalitativ intervju. En strävan är att låta intervjupersonen tala och själv välja riktning, 

vilket gör att intervjuaren får en större inblick i vad som är viktigt för intervjupersonen. 

Det semistrukturerade syftar på att intervjuaren utgår från ett frågeformulär, även kallad 

intervjuguide, men det är inte nödvändigt att ordningen på intervjuguiden måste följas 

(Bryman, 2002). Här har forskaren en viktig roll vars uppgift är att i de individuella 

intervjufallen följa upp varje unikt samtal och få ut så mycket som möjligt av 

intervjupersonernas berättelser. Metoden för att lyckas med det är att ställa följdfrågor. 

Faktorer som kan påverka intervjuns innehåll kan vara alltifrån hur mycket tid som är 

avsatt till på vilken plats intervjun sker (Widerberg, 2002).  
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4.1.2 Diskussion av metodval 

Innan beslutet togs om enskilda intervjuer fanns tanken att göra en studie med enkäter 

som frågeformulär. Min erfarenhet är dock att människor inte är så intresserade av att 

fylla i enkäter och därför inte gör det ordentligt vilket i sin tur hade påverkat min studie. 

Ett annat förslag var gruppintervjuer, som även kallas för fokusgrupper (Bryman, 2002). 

Gruppintervjuerna var tänkta att vara med tre eller fyra elever ifrån samma klass. 

Problemet med gruppintervjuer var att jag inte kunde förstå hur jag skulle få fram ett bra 

resultat då jag såg framför mig att svaren kanske skulle bli liknande från elever som har 

samma musiklärare. En annan risk är att eleverna i gruppen skulle hålla med varandra. 

När jag tänkte mig in i elevernas situation med att sitta i grupp och bli intervjuad, kände 

jag att det inte skulle bli den bästa lösningen då det inte är säkert att det finns en 

gemenskap i gruppen. Detta ledde till att jag bröt ner gruppintervjuerna till enskilda 

intervjuer med elever ifrån samma klass. Då jag ville ta del av en bredd ifrån flera olika 

intervjupersoner bestämde jag mig till slut för att intervjua fyra elever ifrån två 

kommunala grundskolor, varav två från varje skola, samt en musiklärare ifrån vardera 

skola. Som en slutdiskussion av metodvalet kan det hända att resultatet hade blivit 

detsamma om eleverna skulle fyllt i enkäter, då några av eleverna var ganska fåordiga.  

4.2 Genomförande 

Nedan följer en mer fördjupad information kring studiens urval av informanter, en 

beskrivning av informanterna och slutligen tillvägagångssättet för intervjuerna, 

transkriberingarna och analysmetoden.  

4.2.1 Urval av informanter 

I början av studien skickades mail med information ut till rektorer och musiklärare på 

olika skolor för att få veta vilka som var intresserade av att hjälpa till. Först var 

inriktningen på eleverna årskurs 8, då jag ville avgränsa mig till en årskurs. Ett krav var 

att eleverna har musik på schemat. De som går i årskurs 7 har nästan precis börjat 

högstadiet och är därför inte till någon hjälp i studien. Det visade sig att ingen av de 

skolor som svarade hade förlagt musiklektioner i årskurs 8, vilket gjorde att jag bytte till 

årskurs 9 eftersom där då var två skolor som var villiga att hjälpa till. Klasserna har inte 

någon särskild inriktning mot musik vilket är ett medvetet val, eftersom jag även vill få 

kontakt med elever som inte har musik som sitt favoritämne. 
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Vid valet av elever att intervjua ville jag undvika att bli påverkad genom att först 

observera på musiklektionerna och sedan välja ut lämpliga intervjupersoner. Därför åkte 

jag till skolorna, berättade för eleverna om studien, för att sedan fråga efter vilka som 

var intresserade av att bli intervjuade. Tyvärr blev det missförstånd mellan mig och den 

ena skolans musiklärare, vilket gjorde att jag inte fick möjlighet att besöka eleverna en 

första gång och berätta om studien, på grund av tidsbrist. På intervjudagen på denna 

skola fick eleverna frågan om någon ville bli intervjuad. Frågan innehöll inte 

information om vad studien handlade om, vilket ledde till att två elever anmälde sig 

frivilligt, men då studiens syfte berättades avböjde den ena eleven. Dock fanns där en 

annan elev som anmälde sig frivilligt vilket medförde att båda intervjuerna kunde ske. 

Detta kan vara en orsak till att kontakten mellan mig och de fyra eleverna var olika, 

eftersom jag pratat med två av dem veckan innan intervjuerna ägde rum medan de 

övriga två "kastades" in i intervjuerna. Dock anser jag inte att resultatet hade blivit 

annorlunda om ett första besök innan intervjudagen hade skett.  

 

Här nedan följer en beskrivning av informanterna. Att notera är att allt, skola som lärare 

eller elev, förekommer med fingerade namn.  

 På Grändskolan jobbar Cecilia som musiklärare och har gjort i 28 år. De 

intervjuade eleverna Therese och Filippa från samma skola rider båda två på 

sin fritid och spelar gitarr hemma. Therese har spelat fiol, tvärflöjt och trombon 

på musikskola medan Filippa har spelat piano på musikskola. 

 På Fjärranskolan jobbar Rasmus som musiklärare och har gjort i 3 år. De 

intervjuade eleverna Axel och Lisa från samma skola är båda idrottsintresserade. 

Axel tränar boxning och Lisa gillar att spela fotboll på fritiden. De spelar inget 

instrument hemma. Däremot skulle Lisa spela fiol på musikskola men började 

aldrig då intresset försvann.   

4.2.2 Datainsamling 

Intervjuerna ägde rum på två kommunala grundskolor i  södra Sverige. Då eleverna är i 

tonåren försökte jag använda mig av ett så vardagligt och lättsamt språk som möjligt, 

för att jag inte skulle hämma dem (Patel & Davidson, 2003). När jag gjorde min 

intervjuguide bestämde jag mig för att använda olika huvudteman med några följdfrågor 
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på varje (Patel & Davidson, 2003). Intervjuerna skedde på lärarnas och elevernas egna 

skolor och tid för intervjuerna bestämdes tillsammans med intervjupersonerna. 

Intervjuerna varierade i tid mellan 15 och 20 minuter och genomfördes under skoltid i 

ett avskilt rum där ingen annan kunde störa. Detta tillsammans med mitt första besök på 

skolorna och med kontaktuppgifter till de flesta av intervjupersonerna, så att jag kunde 

skicka påminnelse till dem, gjorde att några bortfall inte förekom.  

4.2.3 Bearbetning av datainsamling och analys av resultat 

En viktig del som underlättar vid intervjuer är att kunna spela in dem istället för att själv 

anteckna under tiden. Genom att spela in och därmed inte behöva anteckna kan 

intervjuaren fokusera fullt ut på vad intervjupersonerna säger och sedan kunna ställa 

följdfrågor på relevanta ämnen (Bryman, 2002). Vid intervjutillfällena använde jag mig 

av en inspelningsapparat (H4zoom) som informanterna godkände att jag fick använda. I 

mitt fall fanns ingen tid att transkribera innan nästa intervjutillfälle. Om det funnits tid 

hade det enligt Bryman (2002) förmodligen varit en fördel, då jag hade haft möjlighet 

att lyssna igenom de första intervjuerna och kanske hittat de teman som var mest viktiga 

att fokusera på vid de nästkommande intervjuerna. Intervjuerna ägde rum dagarna efter 

varandra och dagen därpå började jag transkribera intervjuerna. Patel och Davidson 

(2003) betonar vikten av att transkribera när intervjuerna finns färska i minnet. De sex 

transkriberingarna skrevs ut för att sedan läsas igenom. Samtidigt användes 

överstrykningspennor i olika färger för olika kategorier, såsom "lektionsmoment", 

"kunskapskrav" och "tid". Det kan liknas vid kvalitativ innehållsanalys, som är den 

vanligaste analysmetoden vid kvalitativ data, där strategin är att leta efter olika teman i 

de utskrivna transkriberingarna (Bryman, 2002). Jag tittade även på elevernas 

uppfattningar tillsammans med lärarnas uppfattningar, om hur det är på 

musiklektionerna. Sedan sammanställde jag mitt material i ett dokument utifrån de olika 

kategorierna, för att slutligen skriva in det väsentliga i resultatdelen (Patel & Davidson, 

2003).  

4.2.4 Tillförlitlighet 

Validiteten och reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten på studien, kan aldrig vara 

perfekt. Jag har gjort så bra som möjligt utifrån min ringa erfarenhet av att göra 

intervjuer. Jag anser att jag har gjort mitt bästa gällande validiteten då jag hade samma 



 

24 

 

intervjuguide, en för lärarna och en för eleverna (se bilaga 1 och 2), att utgå ifrån och 

höll mig till den som en grundpelare under alla intervjuer (Stukát, 2011). Detta bidrog 

till att samma frågor kom upp vid de olika intervjuerna och att jag på så sätt fick en 

inblick i vad eleverna och lärarna tyckte om en specifik fråga. För att få reliabiliteten så 

tillförlitlig som möjligt funderade jag på vilken metod som skulle passa studien bäst. 

Brister gällande validitet och reliabilitet kan exempelvis vara att intervjupersonerna 

kunde delge olika mycket information och att de olika intervjuerna leddes in på olika 

samtalsämnen (Stukát, 2011). Hos några av intervjupersonerna blev det inte lika djupa 

konversationer och långa samtalsämnen på grund av språkbarriärer. På den skola där 

språkbarriärerna var tydligast intervjuade jag läraren först. Detta ledde till att jag 

använde mig av information ifrån lärarintervjun för att få ut mer av intervjuerna med 

eleverna. Nu i efterhand tror jag att informationen från eleverna hade blivit ännu mindre 

detaljerad om jag inte gjort så, då jag inte hade haft någon bakgrundsfakta alls att utgå 

ifrån. Dessa intervjupersoner var fåordiga, men jag har ändå valt att använda dessa 

intervjuer tillsammans med de övriga intervjuerna eftersom jag bedömer att 

informationen går att använda till studien.  

4.3 Etiska överväganden 

Jag har utgått ifrån Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder, (2002), gällande 

de etiska övervägandena. När jag kontaktade lärare angående min studie var jag noga 

med att informera (informationskravet) om vad det var för slags undersökning jag skulle 

göra och vilka personer jag ville intervjua. Likaså berättades  det att studien inte 

kommer innefatta information kring vem intervjupersonerna är eller vilken skola de går 

på då detta inte är det relevanta för studien. På så sätt går det inte att härleda de fiktiva 

personerna i studien till de faktiska intervjupersonerna. Den hämtade informationen 

ifrån intervjupersonerna kommer förvaras oåtkomlig för övriga personer 

(konfidentialitetskravet). Informationen som intervjupersonerna besitter kommer enbart 

att brukas till studien (nyttjandekravet) (Bryman, 2002). Då jag valt att intervjua elever 

som är 15 år och min studie inte innefattar personliga och medicinska frågor behöver 

jag endast samtycke ifrån eleven själv (Vetenskapsrådet, u.d.). Eleverna fick själva välja 

om de ville vara med i studien (frivillighet) (Bryman, 2002). 
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5 Resultat 

Utformningen av elevernas musiklektioner varierar på de besökta skolorna. På 

Fjärranskolan har årskurs 9 musik i en timme i halvklass medan årskurs 9 på 

Grändskolan har en timmes musiklektion i helklass varje vecka och en timmes 

musiklektion i halvklass varannan vecka. På båda skolorna får eleverna prova på att 

spela olika instrument såsom gitarr, piano, trummor och elbas, både individuellt och i 

ensemble. Oftast är det eleverna själva som bestämmer vilka låtar de ska spela, vilket 

enligt lärarna bidrar till att eleverna är mer motiverade till att spela. Eleverna får skapa 

musik med hjälp av digitala verktyg i till exempel GarageBand där de själva får hitta på 

melodislingor, trumkomp eller andra instrumentljud för att skapa en låt. Att skapa en låt 

själv utan GarageBand är också välkommet. På Grändskolan sker musiklyssning genom 

att eleverna lyssnar på CD-skivor, som en slags hörförståelse. Till varje musiklyssning 

medföljer ett svarsformulär som eleverna får fylla i under tiden de lyssnar på CD-

skivan. Det kan innebära att lyssna på vad som läses upp angående någon artist eller 

musikepok och svara på frågor kring dessa samt lyssna, reflektera och analysera låtar 

ifrån olika musikstilar och epoker. Fjärranskolan använder sig av en hemsida på 

internet, som läraren gjort, där eleverna får läsa om musikhistoria för att sedan svara på 

olika quiz. Båda lärarna går igenom den musikteoretiska delen, det vill säga notvärden, 

termer, notnamn och rytm m.m., i små omgångar under de flesta lektionerna. 

 

5.1 Musiklektionernas utformning 

Här nedan följer en resultatgenomgång med rubriker utifrån de tre huvudsyften som 

finns med i Skolverkets kunskapsplan; Praktiskt musicerande, Musikskapande och 

Musiklyssning (Skolverket, 2011). Därefter följer en redovisning av resultatet kring 

bedömning och kunskapskrav.  Resultatet bygger på intervjuerna med eleverna Axel, 

Lisa och lärare Rasmus från Fjärranskolan, samt med eleverna Filippa, Therese och 

lärare Cecilia från Grändskolan. 

5.1.1 Praktiskt musicerande 

Rasmus fokuserar mycket på praktiskt musicerande och brukar dela in eleverna i 

grupper där eleverna spelar olika instrument; gitarr, elbas, trummor, piano samt någon 

som sjunger. Eleverna får arbeta självständigt för att sedan visa Rasmus vad de kan 
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spela, för att till sist spela upp för klasskamraterna. De har inga tillfällen då det är 

speciella uppspel, utan det kommer kontinuerligt med att eleverna spelar upp för läraren 

ena veckan och spelar upp för sina klasskamrater veckan därpå. Dessa uppspel behöver 

inte vara inför hela klassen, utan de kan även vara inför en mindre grupp elever. 

 

Säg att man har tre grupper i en klass, att två grupper spelar för varandra, så är det inte 

alla. Sådana småsteg liksom för att komma närmare framförande. Men jag tycker inte 
konsert är viktigt, för det ingår inte i målet för ämnet heller. Men det är ändå bra att 

kunna ta det, tycker jag, att lära sig att stå inför människor, det hjälper även när man 

söker andra jobb eller i de andra ämnena också (Rasmus) 

 

Eleverna får själva välja vilket instrument de ska spela på lektionen, men Rasmus 

skriver upp varje gång vilket instrument de väljer för att ha lite kontroll, då eleverna ska 

ha testat alla popinstrument och kunna grunderna på varje instrument. De spelar dessa 

instrument både i grupper och individuellt. Ibland får eleverna välja en av tre låtar som 

de ska lära sig spela med rätt ackord och sedan går Rasmus runt och lyssnar, ser hur det 

går för dem och hjälper dem. Axel bekräftar Rasmus tillvägagångssätt.  

 
Jag säger att jag kollar dem hela tiden  (Rasmus) 

 

Rasmus går runt till oss när vi spelar och tittar på hur vi gör våra ackord. Om vi gör fel så 

rättar han till oss (Axel) 
 

Eleverna får ibland välja helt fritt vilka låtar de vill spela eller sjunga och även hur de 

ska göra för att ha något material att visa för läraren. Rasmus berättar om ett 

musikalternativ som kan uppfylla många kriterier i det centrala innehållet utan att 

eleven själv tänker på det: 

 

Om någon rappar till ett beat till exempel.   Det är ju ett jättebra sätt för en del att visa 
kunskap, för de kanske inte vill sjunga, de vill inte lära sig att spela. Så rappar de, dels är 

det ju ett rytminstrument, för de gör rytmer med munnen, så då har de klarat det och dels 

så sjunger de och de sjunger i takt och de sjunger ibland med tonhöjd och ibland utan, för 
att det är rap och det är på något sätt atonalt. Då har de uppnått en hel del av målen som 

varken de eller jag kanske någonsin trodde att de skulle nå, så det var ju, det finns 

verkligen olika vägar att gå. Om man bara hittar lösningar (Rasmus) 

 

På Grändskolan använder Cecilia sig utav ett rotationssystem i sin undervisning för att 

alla elever ska få prova på alla moment. Några elever får spela trummor och elbas 

medan resten av klassen, som inte har musiklyssning eller musikskapande, får spela 

keyboard eller gitarr. Det praktiska spelandet på keyboard och gitarr får eleverna utöva 

varannan vecka i sitt rotationssystem och de övriga momenten såsom musiklyssning, 

skapande samt prova på elbas och trummor, sker var sjätte vecka. 
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Så att  i med att vi har stationssystem så flyter de ju igenom så att de kommer igenom alla 

moment så att de inte hoppar över någonting, eller att det inte blir gjort. Utan med det här 

flödet, blir arbetet gjort och bedömningen blir gjord i det här flödet så att det, jag tror det 
är ganska, de lär sig mycket och jag tror att de känner att bedömningen blir ganska lugn 

också. Det blir inte så uppstressat liksom utan det bedöms efter hand. (Cecilia) 

 

Cecilia tycker detta fungerar bra då de som spelar keyboard och gitarr utgör hälften av 

klassen medan andra hälften jobbar med de andra olika momenten, exempelvis 

musiklyssning. På så sätt finns det tid till att gå runt till alla elever och lyssna och hjälpa 

dem vidare i utvecklingen. Samtidigt ser och hör Cecilia vad eleverna kan och har på 

det sättet också kontroll över om deras utveckling går framåt. Eleverna spelar upp på 

valfritt instrument för Cecilia en gång per termin. 

 

Det kan vara någon som vill visa först och sen vill de visa en gång till veckan efter 
kanske, för nu kan jag det ackordet lite bättre och sådär och då får de givetvis göra det 

(Cecilia) 

 

Eleverna Filippa och Therese konstaterar att Cecilia ser och lyssnar på vad de kan när 

hon går runt för att hjälpa dem. De hade dock önskat mer uppmärksamhet  men hoppas 

att Cecilia ser vad de har för kunskap trots att hon inte är hos dem så mycket. På frågan 

om de får visa tillräckligt va de kan blir Filippas och Thereses svar:  

 

Eh, alltså jag skulle liksom vilja ha mer uppmärksamhet, Cecilia vet ju liksom redan att 

jag kan och är ju därför bara hos de som inte kan och hjälper de. Så jag får inte så mycket 
uppmärksamhet som jag vill. Liksom att hon lyssnar så mycket. Jag kan inte komma 

vidare, jag har kunnat dessa ackorden sedan jag gick i sjuan. Så det är lite tråkigt. Cecilia 

kommer till mig och visar, sätt dina fingrar så och så och öva på det. Sen går hon, så har 

man glömt hur man ska sätta fingrarna (Filippa) 
 

Läraren har inte varit hos mig alls mycket så. Alltså i med att jag kan spela, hon är mest 

med de som inte kan och hjälper de mest (Therese) 
 

En gång per termin har eleverna uppsjungning för Cecilia, antingen själva eller 

tillsammans med någon annan. Valmöjligheten finns då några elever känner sig trygga i 

att sjunga själva medan andra inte gör det. Sång ingår inte i rotationssystemet utan övas 

endast någon vecka före redovisningarna. Therese vet hur dessa uppspel och 

uppsjungningar går till.  

 

Vi ska typ spela och sen ska vi sjunga lite för läraren så att hon kan sätta betyg. Ja, man 

måste liksom både sjunga och spela för henne. Sen måste man inte sjunga till när man 
spelar, men det kan man göra, för då gör man båda två samtidigt liksom. (Therese) 
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Cecilia har även avsatt trettio minuters tid på fredagseftermiddagarna, så att de som vill 

kan komma och visa lite extra vad de kan. Hon menar att detta är en bra möjlighet för 

de som tycker det är obehagligt att sjunga när någon annan kan höra dem. På den 

avsatta tiden är det mer lugn och ro. Cecilia gör på detta sätt för att göra det så bra som 

möjligt för alla olika individer.   

 
De som är väldigt, om det är speciella saker som gör att de absolut inte kan spela eller 

sjunga för mig för att de klarar liksom inte av det, då kan de spela in på sin dator och visa 

mig sin inspelning istället. Men jag måste ändå se att det är de som gör det så de inte 
skickar någon annan sång. Så den möjligheten finns också, men det är ytterst få som vill 

ha det så (Cecilia) 

 

På Grändskolan kan även elever som spelar något instrument utanför skolan, såsom på 

musikskola eller kulturskola, få ett papper med sig ifrån Cecilia till instrumentläraren. 

Där ska då läraren på musik-/kulturskolan fylla i lämpligt betyg för elevens praktiska 

musicerande, när det kommer till förmågan att kunna spela och sjunga i olika 

musikaliska former och genrer. På pappret står de olika kunskapskraven E, C och A. 

Instrumentläraren kan då läsa kriterierna och får sedan sätta ett kryss vid betyget som 

eleven uppnått. Detta för att eleverna inte ska behöva spela upp sina andra instrument i 

skolan, då Cecilia anar att sådana situationer hade gett eleverna obehagskänslor. 

 

5.1.2 Musikskapande 

Musikskapande är ett moment som eleverna inte är så vana vid och inte har gjort särskilt 

mycket. Lisa som går på Fjärranskolan berättar att de får låna en iPad och göra en egen 

låt i programmet GarageBand. När jag pratar med henne har de fått i uppgift att skriva 

text till låten som de har skapat. Att skapa musik gör eleverna genom att de får prova 

sig fram med olika trumkomp och pianoslingor med mera. Rasmus kan även spela in 

eleverna på olika kanaler i datorn där de sedan får titta på hur det ser ut i 

datorprogrammet. Under tiden visar han vilka effekter eleverna kan använda.  

 

Man hinner ju inte gå på djupet med allt, men att man visar någonting. De som är 

intresserade av digitala verktyg är oftast så pass intresserade att de löser det sen ändå. 
(Rasmus) 

 

Grändskolan har mer fokus på musikskapande under vårterminen och det är också då 

som bedömningen av elevernas musikskapande sker. I sitt skapande kan eleverna bland 

annat välja att jobba med digitala verktyg såsom GarageBand och skapa musik 

därigenom.  
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De kan även lägga ihop loopar  i GarageBand med eget spelande och sjungande. De kan 

också göra ljudkompositioner. Det är ganska fritt med de ska få fram någon musikalisk 

idé eller någon, kommunicera någon konstnärligtanke eller så (Cecilia) 

 

Eleverna kan även välja att skriva egna låtar med både ackord och text. Deras kunskap 

inom skapandet bedöms genom att de får använda GarageBand eller skriva egna låtar 

utan digitala verktyg.  

 

5.1.3 Musiklyssning 

Rasmus är inte förtjust i prov men tycker att de teoretiska delarna tas upp bland annat 

genom att han går runt och pratar med eleverna när de övar på sina låtar. Han brukar då 

fråga eleverna om ackorden och vilka toner som ingår i just det ackordet eller vilken 

funktion ackordet har om eleverna är på den nivån. Rasmus spelar även in eleverna lite 

då och då när de spelar så att de sedan kan lyssna, analysera och reflektera över deras 

musicerande. För de som vill och för de som inte tycker att Rasmus har förstått vilken 

kunskap eleven besitter, finns möjlighet att använda sig av en internetsida som Rasmus 

har  gjort. Där kan eleverna läsa om musikhistoria och musikteori för att sedan svara på 

olika quiz som Rasmus kan se resultaten på.  

 

Om man verkligen vill försäkra mig om, som deras lärare, att jag har förstått all deras 
kunskap, så kan man gå in och göra dem, men det är frivilligt på internet. (Rasmus) 

 

På Grändskolan har fyra elever musiklyssning ena veckan medan fyra andra har veckan 

därefter och så vidare i ett rullande schema. Då får de lyssna på en CD-skiva med 

röstinspelad information och en del låtar som spelas upp. Det finns fyra olika genrer att 

välja på: jazz, pop, klassiskt och World Music. Filippa förklarar 

musiklyssningsuppgiften som följer:  

 
Alltså det är typ som hörförståelse. Det är en som berättar och så ska du svara på 

frågorna. Du kan pausa och svara och sen kan du fortsätta. Och så kan det vara hur många 

takter har denna låten och så kommer en låt. Sen skriver man svaret och sen kommer det 
en ny fråga. Vilket år det där grundades eller något. (Filippa)  

 

Eleverna får själva välja i vilken ordning de ska lyssna på de olika genrerna, vilket 

Cecilia tror gör mycket för hur motiverade eleverna är till att göra uppgifterna. Under 

tiden eleverna lyssnar får de fylla i svarsformulär utifrån vad de hör på skivan och sedan 

lämna in till läraren. De får även här reflektera, analysera låtarna och skriva vad de 
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tycker om dem. Detta blir då bedömningsunderlaget för den teoretiska delen med 

musikhistoria och musikteori.  

5.2 Kunskap och bedömning 

Rasmus tycker att han pratar så mycket som möjligt med eleverna om de olika 

kunskapskraven.  I början av varje termin, under två till tre lektioner, görs  en 

genomgång av kunskapskraven, en kvart varje gång. Rasmus har många elever med 

svenska som andra språk, vilket gör att förenklade beskrivningar av målen i kursen 

måste göras så att alla har en chans att förstå vad som krävs. Detta görs genom att 

tillexempel visa på trummorna, att om du spelar så här är det E- nivå och detta är C-

nivå. 

 

Jag försöker förklara så mycket som möjligt att jag kan ju spela en enkel låt, men om jag 
broderar ut den såhär, så är jag fortfarande, jag kan ju spela "Broder Jakob" på A-nivå 

liksom. Men då får jag ju anstränga mig från tårna. Sen finns det ju jättesvåra låtar som 

man kan förenkla till en E-nivå. Så jag försöker så att alla elever kan vara med på samma 
låt även om de spela på olika nivåer. (Rasmus) 

 

Rasmus spelar även in eleverna ibland och eleverna får sedan vara med och diskutera 

samt själv reflektera över vilken nivå de ligger på.  

 

Så kanske jag kan rätta lite med att nej det här är inte C-nivå, det här är E-nivå faktiskt. 

(Rasmus) 
 

Det är ofta som eleverna kommer och frågar vilket betyg de ligger på och då pratar 

Rasmus med de som frågat. 

 
Vad är det som krävs och vad är bra musik. När är det taktfast , när byter det ackord med 

rätt puls. (Rasmus) 

 

Cecilia tycker att hon pratar mycket med sina elever angående vilka kunskapskrav som 

finns  och vad eleverna behöver klara för att uppnå de olika betygen. Eleverna har även 

egna datorer med ett program där de kan kolla all information om skolan, schemat, 

närvaro och frånvaro samt de olika kunskapskraven. De går alltid igenom 

kunskapskraven i början av terminen och inför bedömningsveckorna. Innan 

bedömningsveckorna  går de igenom de punkter som är relevanta för just de momenten 

som eleverna ska bedömas på just då. Då finns även möjligheten för eleverna att fråga 

om de undrar något kring kunskapskraven. Kunskapskraven sätts även upp på väggen så 

att eleverna när som helst kan gå och titta på dem. 
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De säger babababa, det är tråkigt måste vi prata om detta nu. Och det är lite synd. För det 

blir ju lättare att sätta upp sina mål om man vet vart man är på väg och varför man gör de 

olika bitarna (Cecilia) 
 

Cecilia bedömer de olika momenten i omgångar, då det är både det praktiska 

musicerandet, skapandet och det teoretiska som ska bedömas. Allt detta kommer 

eleverna inte ha hunnit jobba med innan jul, utan de fortsätter att utvecklas under 

vårterminen då slutbetyget ska fastställas.    

 

Det är ganska, på ett ämne som har lite tid, så är det ganska mycket tid som går åt för att 
kunna göra bedömningar på det praktiska musicerandet (Cecilia) 

 

 

Eleverna vet inte mycket om kunskapskraven. Majoriteten av eleverna säger att Rasmus 

och Cecilia pratar om kunskapskraven men att de inte kommer ihåg vad lärarna sagt. 

Däremot säger både Lisa och Therese att de vet vad de behöver göra för att få betyget E:  

 

Man ska kunna spela lite bra för att kunna få ett E (Lisa). 

 
Alltså det är att vara med på lektionerna, engagerar dig och försöker ditt bästa, så då kan 

läraren ju sätta betyg. Men bara man visat att man försökt så ska man ju kunna få ett E 

(Therese). 
 

Inför uppspelstillfällena på Grändskolan går Cecilia igenom kriterierna för att få betyget 

E, så att eleverna vet vad som gäller. På Fjärranskolan kan eleverna när som helst fråga 

Rasmus vilken nivå de befinner sig på och vad de behöver göra för att få ett högre 

betyg. Av de intervjuade eleverna är Lisa den enda som vet vad hon behöver göra för att 

få ett högre betyg. Filippa och Axel vet inte medans Therese menar på att om hon 

undrar så kan hon fråga Cecilia. På frågan om de vet vad de ska göra för att få ett högre 

betyg svarar de intervjuade eleverna olika: 

 
Ja jag ska spela typ lite snabbare och använda båda händerna  (Lisa) 

 

Nej, faktiskt inte (Filippa) 

 
Nej (Axel) 

 

Alltså då får jag typ fråga Cecilia vad jag ska göra för att kunna få högre betyg så att hon 
liksom förklarar för mig vad jag ska göra (Therese) 

 

Både Rasmus och Cecilia säger att de gärna berättar vad som krävs i de olika momenten 

om eleverna frågar och är intresserade av kunskapskraven. De menar att det är klart att 

de hjälper till så att eleverna kan kämpa mot ett högre betyg. 
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6 Resultatdiskussion 

I följande kapitel diskuteras viktiga delar av studiens resultat kring utformning av 

undervisningen och lärarnas bedömning av elevernas kunskaper.    

6.1 Musiklektionerna 

Studiens resultat visar på en variation i undervisningen på båda skolorna. Eleverna 

arbetar i olika omgångar under terminerna med eget skapande och med de teoretiska 

delarna. Jag blev positivt överraskad av att  båda musiklärarna planerar och utformar 

musikundervisningarna för att försöka få med alla moment utifrån det centrala 

innehållet i ämnet musik i årskurs 7-9 (Skolverket, 2011). Rotationssystemet som 

musikläraren Cecilia på Grändskolan använder sig av verkar vara en smart 

lektionsuppläggning. Detta då Cecilia kan variera de olika momenten samtidigt som hon 

har kontroll över vilka elever som gör vad under lektionerna från gång till gång. 

6.1.1 Utveckling och motivation 

Eleverna får oftast välja låt själva då både Rasmus och Cecilia tycker att det bidrar till 

bättre motivation och en större vilja till att lära sig något nytt. Detta ligger i linje med 

Imsens (2006) synsätt att elever lär sig bättre om de är motiverade och att lärare bör 

uppmärksamma elevers intresse. Det är läraren, den vuxne, som har kunskap och kan 

mycket om ämnet och har därför möjlighet att lära andra den kunskapen. Men det är 

viljan hos eleverna som avgör om utvecklingen hos dem själva går framåt. Precis som 

Imsen (2006) menar Jerlang (2008) att det är viktigt att lärarna tar vara på elevernas 

intressen eftersom eleverna jobbar mer aktivt då och tar till sig kunskap bättre. Utifrån 

denna information verkar Rasmus och Cecilia göra rätt i att låta eleverna själva välja 

låtar som de vill spela. Det är när elever inte kan så många ackord som de kan behöva 

hjälp med att hitta en passande och vettig låt till just den nivån de är på och då tar 

lärarna fram en låt. Min uppfattning är att eleverna är nöjda med att själva få välja vilka 

låtar de ska spela. De hade förmodligen inte varit lika nöjda om musikens 

undervisningsmaterial endast bestått av traditionsenliga sånger såsom Sandberg m. fl. 

(2005) beskriver att det var förr i skolan. 
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Både Therese och Filippa känner att de hade velat få mer uppmärksamhet och att 

Cecilia bara går till de elever som inte kan. Filippa tycker att hon inte kommer vidare i 

sin utveckling och att hon kunnat de ackord som hon kan sedan årskurs 7. Vad beror det 

på? Är det Cecilia som måste uppmärksamma Filippa mer? Stannar Cecilia vid Filippa 

för kort tid för att hon ska kunna uppfatta fingerssättningen och på så vis komma vidare 

och lära sig mer? Filippa befinner sig i det första utvecklingsstadiet, The actual 

developmental level (Balakrishnan & Claiborne, 2012), och är på väg till den proximala 

utvecklingszonen eftersom hon försöker att lära sig nya ackord (Imsen, 2006, Säljö, 

2000, Björklid & Fischbein, 1996). Filippa behöver få mer stöd av en kompetent, i detta 

fallet musikläraren Cecilia, som visar hur ackorden på gitarr tas. Men när Cecilia går 

klarar Filippa inte av att ta ackorden igen, troligtvis för att hon inte övat på greppen 

tillräckligt för att kunna klara dem på egen hand. Därmed behöver Filippa öva mer för 

att uppnå det tredje stadiet, Level of potiential development (Balakrishnan & Claiborne, 

2012). Wiliam (2013) påpekar att det är eleverna själva som måste ha viljan till att lära 

sig något nytt, men att läraren som innehar kunskapen om ämnet finns där som hjälp på 

traven för att lära dem. I det här fallet verkat det som att Filippa vill lära sig, då hon 

tycker att det är tråkigt att inte kunna komma vidare, men att Cecilia inte riktigt har tid 

att hjälpa henne någon längre stund.  

6.1.2 Kunskap 

Imsen (2006) tar upp att kunskap är något som ska kunna användas även utanför 

skolans dörrar, i olika andra sammanhang. Rasmus på Fjärranskolan använder sig av 

tillvägagångssättet att eleverna ska framföra sitt musicerande för varandra. Detta för att 

han tycker det är bra att eleverna får ställas inför den situationen. De kan även, som 

Rasmus nämner, lära sig något av situationen som de kan ha nytta av även senare i livet 

när de ska på jobbintervjuer eller redovisa muntligt i något annat ämne. Det är 

kunskapen och upplevelsen som eleverna övar sig på och förmodligen blir säkrare och 

säkrare i, vilket de kan ha nytta av i alla olika sammanhang efter det. Det blir kunskap 

som används även utanför skolan. 

  

Fjärranskolan har en timme musiklektion i veckan medans Grändskolan har en timme 

helklass plus en timme varannan vecka i halvklass, vilket innebär att eleverna på den 

sistnämnda skolan får fler musiklektionstimmar. Enligt skolinspektionen 
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(Skolinspektionen, 2011) får inte alla elever samma förutsättningar för att klara de olika 

kunskapskraven. Men det framgår inte i mitt resultat hur musiktimmarna, som eleverna 

har rätt till i skolan, är fördelade under de tre årskurserna. Därför behöver det inte 

betyda att eleverna på Fjärranskolan, med endast en timmes musiklektioner i veckan i 

årskurs 9, inte får lika mycket musiktimmar som Grändskolan. 

6.1.3 Kunskapskrav 

Både Rasmus och Cecilia upplever att de presenterar kunskapskraven så att eleverna 

kan förstå dem. Eleverna säger däremot att de inte vet särskilt mycket om 

kunskapskraven. De bekräftar dock att lärarna pratar om dem men att de inte kommer 

ihåg allt. Det går att fundera över om eleverna behöver komma ihåg allt när de ändå får 

möjlighet att förhöra sig om vilka kunskapskrav de behöver uppnå samt att det på 

Grändskolan finns möjlighet för eleverna att läsa dessa krav inför varje 

bedömningsmoment. Enligt Cecilia på Grändskolan är det mycket tid i förhållande till 

musikämnets timmar som går åt till att göra bedömningar på det praktiska musicerandet. 

Det tycks finnas en risk att musikläraryrket till stor del handlar om att skapa 

bedömningssituationer istället för att skapa goda förutsättningar för att eleverna ska 

kunna lära sig något. Är det rimligt att så mycket fokus ska riktas mot bedömning?  

6.1.4 Bedömning 

Selghed (2011) menar att bedömningar  bör ske fortlöpande och det mönstret går att se 

både på Fjärranskolan och på Grändskolan. Då Grändskolan har instrumentuppspel, 

sånguppsjungning, uppvisande av digitalt skapande och svarsenkäter vid musiklyssning 

så är det ganska många delmoment som ska klaras av innan läraren kan göra en 

slutbedömning i slutet av vårterminen. Samma gäller Fjärranskolan som har sång- och 

instrumentuppspel, frivilliga quiz och uppvisande av digitalt skapande.  På så vis 

behövs det olika bedömningsveckor under terminerna för att lärarna ska hinna bedöma 

alla moment och för att lärarna, som Selghed (2011) skriver, ska kunna konstatera om 

eleverna besitter eller inte besitter en viss kunskap och förmåga. Cecilia och Rasmus 

använder sig av kriterierelaterad bedömning, formativ bedömning och summativ 

bedömning, både med summativ funktion och formativ funktion. Bland annat så 

används summativ bedömning när eleverna har instrumentuppspel eller uppsjungningar, 

då det enligt Boistrup (2011) innebär att lärarna kollar vilka kunskaper eleverna har vid 
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ett visst tillfälle. Vid de tillfällena vet eleverna i förväg vad som händer och att det är 

uppspel eller uppsjungning som gäller. De gånger lärarna går runt och lyssnar på vad 

eleverna kan och från gång till gång hjälper dem vidare i sin utveckling får 

bedömningen en mer formativ funktion. Utifrån Wiliams resonemang (Wiliam, 2013) 

används de summativa svarsenkäterna till musiklyssningarna på Grändskolan på ett 

formativt sätt. Eleverna får svara på frågor och sedan lämna in dessa till läraren. Det blir 

i sig ett summativt prov, men eftersom de skriver ytterligare tre "prov" om olika genrer 

får eleven hjälp och stöd att förstå vad som krävs av honom eller henne i de kommande 

provsituationerna.  

 

Cecilias tillvägagångssätt med att instrumentläraren på musik- eller kulturskolan får 

fylla i vad denne tycker att eleven har uppnått för kunskapskrav vad gäller det spelande 

instrumentet, kan diskuteras. Instrumentläraren vet bäst vad eleven kan på instrumentet 

men är inte alltid van att bedöma efter grundskolans styrdokument. Troligtvis är 

instrumentlärarens åsikt bara en liten del i bedömningen, men hur ställs den 

bedömningen mot de elever som inte spelar något instrument på musik- och 

kulturskolor? Är det då en fördel att spela instrument utanför skolan och hur blir det 

med de elever som spelar instrument utanför skolan men som inte går på musik- eller 

kulturskola? Några elever kanske spelar mycket på fritiden, hemma eller med kompisar, 

och då finns det ingen lärare som kan bistå med en extra bedömning. Gör idrottslärare 

så också? Att de elever som spelar fotboll, går på gymnastik eller något annat får med 

sig papper som deras tränare får fylla i. Så om de vinner en fotbollsmatch får eleven 

bättre betyg i idrottsämnet i skolan? Jag har själv varit med om liknande efter att jag 

vunnit en längdhoppstävling utanför skolan och min idrottslärare sa till mig: Ja, se där, 

det är klart du ska ha MVG i idrott. Men bara för att jag var bra på längdhopp hade jag 

inte full koll på hur man spelade basket. Samma gäller de här eleverna jag nämnt innan 

som spelar något på fritiden. Att spela saxofon och spela piano är inte riktigt samma 

sak. Självklart är det så att de elever som spelar fotboll eller instrument på fritiden är 

intresserade av ämnet. De elever har troligtvis också lättare för att uppfatta tekniker 

samt utvecklas snabbare och till det bättre, vilket i sin tur leder till ett högre betyg.  Det 

är bra att läraren låter eleverna visa vad de kan men att det är viktigt att musikläraren 

gör en helhetsbedömning av eleven utifrån skolverkets betygskriterier.   
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7 Slutsatser 

I följande kapitel tas studiens slutsatser upp tillsammans med förslag till fortsatt 

forskning och avslutningsvis en egen reflektion.  

 

Studien visar hur lärarna planerar och utformar musikundervisningarna för att de ska 

kunna bedöma elevernas kunskaper. Lärarna planerar lektionerna noga och strukturerar 

upp dessa utefter kunskapskraven och det centrala innehållet (Skolverket, 2011). Genom 

Cecilias planering av rotationssystemet får eleverna göra alla moment utifrån ett 

rullande schema. Det gör att eleverna vet vad de ska göra varje lektion och att det blir en 

variation i lärandet. Fjärranskolan använder inte samma rotationssystem men lyckas 

ändå variera och få med många moment då Rasmus skriver upp vilka instrument 

eleverna spelar från gång till gång och på så sätt får en överblick över vad de gör varje 

lektion. Detta för att se till så att alla elever vid terminens slut har spelat alla instrument 

som ska ha spelats, det vill säga: piano, gitarr, elbas, trummor och keyboard.  

 

Eleverna är medvetna om sina möjligheter att visa sina kunskaper i musik vid särskilda 

tillfällen med redovisningar inför lärarna. De anser sig även bli bedömda hela tiden, då 

lärarna går runt och lyssnar på dem. 

 

Eleverna har ganska dålig kunskap om de olika kunskapskraven i musik. De kommer 

inte ihåg vad lärarna sagt angående kunskapskraven, men det stör inte dem, för de vet 

att de kan fråga läraren om de undrar över något. De flesta är medvetna om vad de 

behöver kunna för att få betyget E och troligtvis kommer de ihåg mer än vad de tror. De 

har åtminstone lagt nivån för godkänt på minnet. Några elever har fört fram sitt 

missnöje med att inte få uppmärksamhet eller att de inte utvecklas mer. En intressant 

frågeställning är om detta  beror på att fokuset hos läraren ligger på att bedöma alla 

elever och då ägnar mer tid åt de som är i behov av hjälp vilket medför att de elever som 

kan spela mer själva blir lidande? Hur skulle undervisningen se ut om musikämnet inte 

hade någon bedömning?  
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7.1 Fortsatt forskning 

Under arbetets gång har jag blivit väldigt intresserad av vilka möjligheter eleverna har 

att kunna utvecklas i sitt musicerande på musiklektionerna. Finns det tillräckligt med 

utrustning för att eleverna ska kunna uppnå kunskapskraven? Är klasserna för stora? 

Hur ska en lärare hinna gå runt och hjälpa alla? Även hur lärare underlättar för elever 

som drabbas av nervositet vid redovisningar är intressant. Vad kan lärare göra för att 

eleverna ska våga? 

7.2 Egen reflektion 

Som tidigare nämnts kan studiens resultat inte ge en generell bild av 

musikundervisningen i Sverige utan visar på hur det kan se ut på några enstaka skolor. I 

mitt framtida yrke som musiklärare kommer jag att ha studiens resultat i bakhuvudet 

och möjligtvis på något sätt använda några utav de båda musiklärarnas tillvägagångssätt 

vid undervisning. Jag kommer även att ta i beaktande på vilket sätt jag som lärare tar 

mig tid till alla elever. Slutligen kommer jag att fundera ännu mer på 

bedömningssituationer och hur eleverna ska motiveras till att vilja utvecklas och 

uppfylla de högre kunskapskraven.    
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Bilaga 1 

Intervjufrågor Elever 

 

Inledande frågor: 

 Vilket år är du född?  

 Vad har du för fritidsintressen? 

 Går du på musik-/kulturskola? 

*Vad för något, sång, drama eller instrument? 

 Spelar du något instrument eller sjunger utanför skolan? 

 

1. Musiklektionerna 

 På vilket sätt tycker du att du får visa vad du kan på musiklektionerna? 

 Inom vilka moment tycker du att du får visa vad du kan på musiklektionerna? 

      (spela gitarr, sjunga, skriva prov?) Finns det fler sätt du får visa din kunskap på? 

 Hur kan en uppspelssituation se ut? 

 Hur ofta under den här terminen tycker du att du har fått visa dina kunskaper i musik? 

 Kan du berätta hur en musiklektion kan se ut? (är ni mycket i helklass/grupp eller sitter 

själva och övar?) 

 Hur är upplägget på en musiklektion? 

 Får ni elever själva bestämma vad som ska spelas/sjungas eller det är läraren som 

bestämmer? 

 Har ni tillgång till att öva utanför musiklektionerna? 

 

2. Kunskapskrav 

 Känner du till de olika kunskapskraven för de olika betygsstegen?  

 Nu vet ju inte jag vad du har för betyg idag, men om du skulle vilja ha ett högre betyg 

vet du vad du skulle behöva göra då?  

 

3. Upplevelse 

 Hur upplever du situationen då du ska visa vad du kan för läraren? Hur känner du dig? 

Hur känns det i kroppen?  

 Om du tänker dig in i en situation då du har ett uppspel, vad har du för tankar då, vad 

känner du?  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor lärare 

 

Inledande frågor: 

 Vilket år är du född?  

 Vilken utbildning har du? 

 Hur länge har du jobbat som musiklärare?  

 

 

1. Musiklektionerna 

 Hur gör du för att eleverna ska få visa sin kunskap i musik? (är det alltid enskilt?) 

 Hur ser upplägget ut vid en bedömningssituation/uppspel? 

 Inom vilka moment får eleverna visa sina kunskaper på musiklektionerna? 

      (spela gitarr, sjunga, skriva prov?) Finns det fler sätt dem får visa sina kunskaper  

       på? 

 Berättar du för eleverna när det är en bedömningssituation? 

 Hur ofta under den här terminen är där tillfällen där eleverna får visa sina kunskaper i 

musik? 

 Om någon elev inte klarar det första gången, får han/hon fler chanser? 

 Om någon är sjuk vid ett sådant tillfälle, får då den personen möjlighet en annan gång?  

 Kan du berätta hur en musiklektion kan se ut? (är ni mycket i helklass/grupp eller sitter 

själva och övar?) 

 Får eleverna själva bestämma vad som ska spelas upp/sjungas upp eller det är alltid du 

som bestämmer? 

 

2. Kunskapskrav 

 Pratar du med eleverna om vilka kunskapskrav som behövs för att klara olika 

betygsteg?  

 Tycker du att skolan har tillräckligt med utrustning för att kunna genomföra alla 

kunskapskrav. 

 

3. Upplevelse 

 Om du märker att eleverna känner obehag inför uppspel, hur gör du för att underlätta för 

dem? 
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Bilaga 3 

Centralt innehåll Musik i årskurs 7-9 

Musicerande och musikskapande 

• Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska 

musikaliska uttryck. 

• Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer. 

• Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor 

med röst och instrument. 

• Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar. 

• Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras. 

Musikens verktyg 

• Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra 

till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas. 

• Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer. 

• Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter. 

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

ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med 

varierande instrumentation. 

• Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk 

notation. 

• Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning. 

Musikens sammanhang och funktioner 

• Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. 

Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med 

fokus på etnicitet och kön. 

• Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel. 

• Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en 

symfoniorkester eller i ett rockband. 

• Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika 

genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk. 

 

 

 

 


