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1 Inledning 

Inför betygssättningen ska läraren göra en allsidig bedömning av elevernas kunskaper i 

förhållande till kunskapskraven (Skolverket 2013). Läraren måste veta vad som ska bedömas 

och hur det ska bedömas, samt ge tillfällen för eleverna att visa sina kunskaper. Även 

eleverna ska vara medvetna om vad som ska bedömas och hur de ska bli bedömda (Nohagen 

2007; Korp 2003; Lundahl 2011). Skolverket (2011) har gett ut bedömningsstöd i alla ämnen 

för att lärarna ska känna sig säkrare på hur kunskapskraven ska tolkas och hur 

bedömningsprocessen ser ut. Men hur lärarna sedan ska gå tillväga när de bedömer sina elever 

avgör de själva. De måste välja vilka tillvägagångssätt som är lämpliga att använda för att 

bedöma eleverna och hur deras kunskaper ska dokumenteras. Enligt den nationella 

utvärderingen i musik 2003 (Skolverket 2004) vet man inte hur lärarna exakt går tillväga när 

de bedömer sina elever.  

Under alla år jag arbetat som lärare har jag själv funderat på hur bedömningen och 

betygsättsättningen bör gå till i praktiska och estetiska ämnen. Frågor jag funderat på under 

dessa år är vilka tillvägagångssätt som är mest lämpliga och hur dokumenteras elevernas 

kunskaper på bästa sätt? Med hjälp av matriser, anteckningar, symboler, filmning eller något 

annat?  

Eftersom jag idag arbetar med tre olika ämnen; idrott & hälsa, trä & metallslöjd samt musik 

på en grundskola så är denna studie relevant för mig. Min erfarenhet är att det är svårt med 

bedömning. Intentionen är att hitta tillvägagångssätt för bedömning och betygssättning så att 

det går att bedöma eleverna på ett smidigt och rättvist sätt. Mitt mål är att denna studie ska 

bidra med kunskap om bedömning i musikämnet i år 6-9 samt vara till hjälp för musiklärare i 

det praktiska arbetet med bedömning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka hur lärare i år 6-9 går tillväga för att bedöma de olika 

kunskapskraven i ämnet musik. Jag vill genom intervjuer med musiklärare belysa 

bedömningsprocessen och ta reda på hur eleverna får visa sina kunskaper samt hur dessa 

dokumenteras av lärarna. Ett intresse är även att se eventuella likheter och skillnader som 

finns i lärarnas tillvägagångssätt. För övrigt undersöks vilka förutsättningar eleverna har för 
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att de ska lyckas nå kunskapskraven i musik. Då är frågan om vilka ramfaktorer som finns på 

respektive skola, det vill säga; lokaler, tid, instrument och utrustning.  

- Vilka tillvägagångssätt använder sig lärare i år 6-9  för att bedöma ämnet musik, det 

vill säga i vilka situationer får eleverna visa vad de kan i musik? 

 

- Hur ser bedömningsprocessen ut, det vill säga hur dokumenteras elevernas kunskaper? 

 

- Vilka skillnader och likheter finns mellan de olika lärarnas tillvägagångssätt i 

bedömningsprocessen? 

 

- Vilka förutsättningar finns för att eleverna ska kunna nå kunskapskraven i musik, det 

vill säga lokaler, tid, instrument och utrustning? 

 

1.2 Disposition och avgränsningar 

I min studie har jag först och främst inte valt att ta reda på vilket undervisningsinnehåll 

lärarna har i sin undervisning eller vilka pedagogiska metoder de använder sig av. I lärarnas 

bedömning av eleverna har jag heller inte valt att titta på vilka kunskapsnivåer lärarna anser 

eleverna är på, inte heller vilka betyg eleverna kommer att få. Med det menar jag inte att det 

är oviktigt med vad lärarna undervisar om eller att undervisningen inte ska hänga ihop med 

bedömningen. Jag anser heller inte att det är oviktigt att kunna definiera kunskapskraven till 

en anpassad situation, tvärtom. När jag nämner ordet tillvägagångssätt menar jag i vilka 

situationer eleverna får visa sina kunskaper för lärarna, och med dokumentation menar jag hur 

lärarna kommer ihåg vad eleverna kan och på vilken nivå deras kunskaper förhåller sig till 

kunskapskraven, samt bedömningsprocess som innefattar lärarnas planering och 

dokumentation som utgör en grund för betyget. När jag nämner ordet förutsättningar för 

bedömning så menar jag ramfaktorerna såsom; lokaler, tid, instrument och utrustning.  

 

Ledord: Tillvägagångssätt, dokumentation, bedömningsprocess, musik årskurs 6-9 
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2 Litteraturgenomgång 

Eftersom det var svårt att finna böcker som handlar om det ämne jag undersöker, så började 

jag mitt urval av litteratur genom att gå igenom de böcker jag tidigare använt vid mina studier 

i musik, trä och metallslöjd samt idrott och hälsa vid Umeå- och Linköpings universitet. Det 

jag fann var bland andra Lindström, Lars m.fl. (2011) som skriver om pedagogisk bedömning 

vilket också är titeln på boken. Övrig litteratur behandlar ämnet betyg och bedömning bara till 

viss del. Metodböckerna jag använt mig av är litteratur från de pedagogiska kurserna vid 

Linköpings universitet. Dokumenten om bedömning och läroplanen Lgr 11 är hämtade från 

skolverkets hemsida (skolverket.se/ bedömning, läroplaner, ämnen & kurser) på internet som 

handlar om bedömning och betygsättning samt musikämnets kursplaner. På internet sökte jag 

även på uppsatser.se efter musik och bedömning och fann det som passade in på min studie.  

2.1 Skolans uppdrag  

Mellan åren 1962-1994 användes det i svensk grundskola elevrelaterad bedömning vilket 

betydde att elevens prestationer bestämdes i relation till de övriga i gruppen (sina 

klasskamrater). Men idag är det en annan bedömningsprincip och den kallas för 

kunskapsrelaterad bedömning. Den sortens bedömning handlar om elevens prestationer i 

relation till på förhand uppsatta mål och kriterier (Nohagen 2007). När det kunskapsrelaterade 

bedömningssystemet infördes förväntades lärarna att informera sina elever om målen och 

betygskriterierna för varje ämne. Detta har också ökat förståelsen och betydelsen av 

bedömning i västerländsk forskning (Lindström m.fl. 2011). I den första upplagan om 

pedagogisk bedömning av Lindberg (2005) står det skrivet att vi vet för lite om hur 

bedömningar görs i Sverige. Citatet här nedan är taget direkt från Lindström m.fl. (2011). 

Vi vet för lite om hur bedömningar görs i Sverige, vilka redskap lärarna använder och vilka konsekvenser 

olika bedömningspraktiker skapar på olika nivåer i skolsystemet, inom olika ämnen och för olika elever 

(Lindström m.fl. 2011, s. 251). 

Lindström m.fl. (2011) fortsätter att nämna att läget idag är annorlunda jämfört med 2005. 

Intresset för bedömning har ökat markant under 2000 – talet och de senaste studierna handlar 

om bedömning i relation till lärares didaktiska arbete. Men i ett ämne som exempelvis musik 

finns det nästan inga studier alls. Detsamma gäller om hur redskapen för bedömning ska  

användas.(Forsberg & Lindberg, 2010).  
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Den som styr vad eleven ska lära sig i skolan är staten. Riksdagen utfärdar centrala 

styrdokument och skolan tolkar sedan styrdokumenten och konkretiserar dessa i sin 

undervisning och i sitt lärandeuppdrag (Nohagen 2007). Läraren värderar elevens 

studieresultat som är avgörande för elevens möjligheter att komma in på utbildningar och få 

ett arbete (Skolverkets allmänna råd, 2004). 

2.2 Mål och kunskapskrav  

Ett av skolans många uppdrag är att bedöma alla elever efter olika kunskapskrav som är 

fastställda från skolverket. Senaste kunskapskraven som fastställdes är Lgr 11 för grundskolan 

år 6-9. Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett pedagogiskt och 

medvetet sätt. Bedömningen ska hänga ihop med undervisningen som ska kartlägga och 

värdera elevernas kunskaper. Dessutom ska läraren återkoppla för lärande, synliggöra 

praktiska kunskaper samt utvärdera undervisningen. (Skolverket, 2013).  

På Skolverkets hemsida under rubriken läroplaner, ämnen & kursplaner finns dokument om 

vad varje skolämne bör innehålla. Detta innehåll kallas för det centrala innehållet och gäller 

varje enskilt ämne. Lärarna har blivit förelagda att hålla sig till det centrala innehållet och har 

därmed ett ansvar att lära ut det till sina elever. Kopplat till det centrala innehållet finns 

kunskapskrav för varje ämne som ska vara en måttstock för vad som ska bedömas och 

betygssättas. Kunskapskraven är skrivna för betyget E, C och A. För att få betyget B ska 

kriterierna för betyget A vara till övervägande del uppfyllda. För att få betyget D ska 

kriterierna för betyget C vara till övervägande del uppfyllda. 

Undervisningsmålet anger undervisningens inriktning och pekar ut vilka kvaliteter som ska 

ligga till grund för bedömningen. Elevernas prestationer ska sedan ske i förhållande till de 

uppsatta målen och som kommer att vara underlag för bedömning. Det är kunskapskraven för 

ämnet som en elev ska ha för att tillägna sig ett visst betyg. Eleven ska alltså nå ett 

kunskapsmål och detta ska bedömas av en lärare i form av omdöme och betyg. Men innan 

bedömningen kan börja behöver läraren ha ett undervisningsmål med sitt arbete och då tänka 

på; vem ska undervisas, vad ska undervisas, varför ska detta undervisas, hur ska det läras ut 

samt när i tiden ska det läras ut? Läraren ska ha tydliga mål med sin undervisning och noga 

veta vad eleverna ska lära sig och hur det ska kommuniceras till eleverna så att de kan förstå 

målen. Målen ska också kunna diskuteras med eleverna. (Nohagen 2007). 
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...viktigt att läraren har tänkt igenom hur bedömningen ska gå till, hur den relaterar till kunskapskraven 

samt hur den ska dokumenteras (Skolverket 2011, s. 10). 

Nohagen (2007) visar på några begreppsdefinitioner en lärare kan följa i en process av 

undervisning och bedömning. Läraren och eleverna har först ett mål med undervisningen om 

vad som ska råda vid en viss tidpunkt, sedan en aktivitet av hur målet ska uppnås, genom 

aktiviteten sker en bedömning för att se i vilken utsträckning målet uppnåtts, och till sist ett 

kriterium (kännetecken) för att se om målet uppnåtts. 

När en lärare förbereder ett arbete i musik i år 6-9 utgår den alltså från kursplanerna i musik. 

Undervisningsinnehållet för musikämnet förmedlas till eleverna och bedöms utifrån flera 

kunskapskrav som eleverna ska nå för ett visst betyg i ämnet. Det är bara kunskapskraven för 

betygen E, C och A som är formulerade i text. Om man väljer ut ett av kunskapskraven i 

musik, exempelvis sång ser formuleringen för betyget E ut så här: ”Eleven kan delta i 

gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd”.  För betyget C byts orden 

(med viss säkerhet) ut mot relativt god säkerhet och för betyget A byts det ut till god säkerhet 

(Skolverket 2011). Kommentarmaterialet till kursplanen i musik beskriver att vi ska bedöma 

förmågan hos eleven. I kunskapskraven beskrivs även hur eleven visar sitt kunnande för de 

olika betygsstegen och genom den beskrivningen är det kvaliteten eller nivån på elevens 

kunnande man ser (Skolverket 2011).  

Läraren ska sedan kunna konkretisera vad som menas med; viss säkerhet, relativt god 

säkerhet och god säkerhet (Skolverket 2011, s. 107). Läraren kan till exempel börja med att 

fastställa vad som är minimikunnande för kunskapskravet E i sång och sedan göra samma för 

betyget C och A. Därefter kopplas kunskapskraven till målet med kursen, det vill säga målet 

med vad eleven ska kunna i sång. I planeringen förbereds också hur eleverna ska få visa sina 

kunskaper i gemensam sång och hur lärarna ska bedöma dem. Generellt i undervisningen kan 

eleverna få visa sina kunskaper muntligt, skriftligt, enskilt, gemensamt etcetera (Nohagen 

2007).  

Både Nohagen (2007) och Lindström & Lindberg (2005) poängterar att det en lärare har till 

uppgift är att konkretisera kunskapskraven. För att kunna konkretisera kunskapskraven 

behöver en lärare handlingsutrymme uttrycker Houmann (2010). Begreppet 

handlingsutrymme betyder att en lärare ska ges möjligheter att i sin kunskap göra 

professionella bedömningar och val i det dagliga arbetet. Läraren behöver arbeta utifrån sin 

egen övertygelse om vad som är rätt och fel (Houmann 2010). 
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2.3 Bedömning  

Grundläggande för bedömning är att vi vet vilka kunskaper eleverna ska utveckla och vad 

som är målet med undervisningen. Eleverna behöver också förstå vilka kunskaper läraren 

syftar till, men även få veta när de gör framsteg. ”Eleverna måste vara insatta i vad de 

förväntas lära sig” (Korp 2003, s.44). Här syftar Helena Korp (2003) på formativ bedömning 

och menar att en formativ bedömning (feedback) ges till eleverna då och då, när de 

exempelvis i grupp eller enskilt tränar på något instrument eller något annat arbete. Eleverna 

måste också bedömas på olika sätt eftersom olika prov (eller kunskapskontroller) mäter olika 

saker (Korp 2003). När bedömningar ska ske bör detta alltid utgå från målen med ämnet: Lgr 

11; centrala innehållet och kunskapskraven. Det understryker också Annerstedt (2002) 

”Bedömning och betygssättning måste alltid ske med målen som utgångspunkt” (Annerstedt 

2002, s. 134). 

Hur lärarna exakt går tillväga när de bedömer sina elever går inte att svara på, enligt 

nationella utvärderingen 2003 (Skolverket 2004). Undersökningen visar ändå hur lärarna 

förhåller sig till betygskriterierna och att bedömningen skiljer sig från skola till skola. Hur det 

märks att eleverna uppnått kunskapsmålen måste komma genom iakttagelser, erfarenheter, 

kvalitetsvärderingar med olika bedömningsmetoder av lärarna. I nationella utvärderingen 

2003 (Skolverket 2004) framgår också att lärare utvärderar sin undervisning genom produkt 

eller process. Processen utvärderas genom formativ bedömning genom anteckningar och 

summativ bedömning i form av skriftliga eller muntliga kursvärderingar. Utvärdering på 

produkten kan vara teoretiska eller praktiska prov (Skolverket 2004). Även enligt Ralf 

Sandberg (1996) utvärderas musik främst genom processinriktning och produktinriktning. 

Process och produkt är egentligen två sidor av samma mynt och de kan inte ställas mot 

varandra menar Eisner (1980). Lindström (2011) utrycker att det inte kan bli någon produkt 

utan någon sorts process. Bedömningen av elevernas individuella resultat sker genom att 

samtala med eleverna och genom prov. Eleverna säger att läraren oftast tar reda på vad de kan 

i musik genom att se vad de gör på lektionerna (Sandberg 1996). 

I en studie som Annika Benzinger (2012) gjort i och med införandet av Lgr 2011, anser 

musiklärarna att de är mer medvetna om vilka metoder eller tillvägagångssätt de kan använda 

för att samla in bedömningsunderlag än vad de var i den tidigare läroplanen Lpo 94. 

Det finns i huvudsak två utgångspunkter för bedömning. Den ena handlar om när läraren 

bedömer helheten ett så kallat holistiskt eller globalt synsätt. Den andra är när läraren ska 
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bedöma olika aspekter/dimensioner av en produkt och det kallas analytiskt synsätt. I 

stödmaterialet från Skolverket förklaras att ”den holistiska bedömningen utgår från lärarens 

helhetsintryck medan den analytiska utgår från delar av en process eller olika aspekter av en 

produkt” (Skolverket 2011, s. 10). Det sistnämnda bedömer mer i detalj av olika faser i ett 

arbete och denna bedömningsmetod beskriver elevens starka och svaga sidor enligt Korp 

(2003). 

För att bedömningen ska ske på ett rättsäkert sätt måste läraren veta vad som ska bedömas 

och hur det ska bedömas samt ge möjligheter för eleverna att visa sina kunskaper. Eleverna 

ska hela tiden vara medvetna om vad som kommer att bedömas och hur de ska bli bedöma. 

(Nohagen 2007; Korp 2003; Lundahl 2011). Dessa kunskaper ska sedan dokumenteras av 

lärarna och kommer att vara en grund för betyget (Nohagen 2007).  

För att en bedömning inte ska bli slumpmässig, lite på måfå eller efter magkänsla så finns 

kriterier för att kvalitetssäkra bedömningens trovärdighet. Då behövs det bedömningsformer 

och modeller (tillvägagångssätt) som bygger på en samsyn, vad och hur det ska bedömas. En 

lärare har till uppgift att skapa förutsättningar för lärande och examinationsformer som leder 

till hållbart lärande. (Bologna styrgruppen vid UFL 2009). Det är viktigt att vi använder olika 

bedömningsmetoder som passar för den kunskap vi vill att eleverna ska utveckla betonar 

Lindström (2011). Karlsson & Grönlund (2011) menar därför att bedömningen måste 

integreras medvetet i undervisningen för att eleverna ska ges goda förutsättningar att utveckla 

denna kunskap. När det gäller en rättvis bedömning ska både lärare och elever vara överens i 

ett bedömnings- och betygssystem så att alla parter upplever rättvisa. Om eleverna är 

delaktiga i bedömningen ökas deras förståelse i förhållande till vad de ska lära sig. Elevernas 

kunskaper bedöms av lärarna, men grunden för bedömning bör diskuteras med kollegor och 

med eleverna som ska ha inflytande och känna till läroplanens och kursplanens mål på djupet 

(Skolverket 2002). Skolverket (2011) har gett ut skriftliga bedömningsstöd i alla ämnen till 

kursplanerna och filmer i en del ämnen för att göra bedömningen så likvärdig som möjligt. 

För att lärare ska åstadkomma en likvärdig bedömning är förutsättningen att lärarna hittar ett 

gemensamt bedömningsspråk för bedömningen och betygssättningen inom skolan. Det är 

också viktigt att lärarna varierar sätten att bedöma när de bedömer olika aspekter och 

kvaliteter av elevernas kunnande (Myndigheten för skolutveckling 2005).  

Eleverna ska reflektera och värdera sin egen utveckling samt sätta upp mål och planera för 

sitt arbete enligt skolans styrdokument och utveckla en förmåga att själva bedöma sina 
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resultat i relation till deras prestationer. När man arbetar med formativ bedömning blir 

bedömningen ett stöd för elevens lärande samt att läraren får en mer översiktlig bild av vad 

eleven kan. Läraren kan då se eventuella svårigheter eleven har och hitta arbetssätt så att 

elevens kunskaper bättre kan utvecklas. (Skolverket 2011). Forskarna Paul Black och Dylan 

Wiliam (1998) visar att när eleverna reflekterar över sitt eget lärande lyckas de också bättre 

och deras studie gäller främst de svagpresterande eleverna. Eleverna ska ges tillfälle att 

ständigt göra nya iakttagelser och reflektera över vad de gjort (Skolverket, 2002). 

En sociokulturell teori bygger på att kunskap konstrueras genom socialt samarbete. Det är 

genom interaktion och samarbete som är grundläggande för lärande (Skolverket 2002). Ett av 

syftena med musikämnet i skolan är att eleverna ska utöva sina kunskaper både enskilt och i 

grupp. I kommentarmaterialet till kursplanen i musik understryks att den "enskilde ska ta eget 

ansvar och samtidigt bidra med insatser till musicerandet som helhet” (Skolverket 2011, s.8 ). 

Lärare måste skapa en sådan kultur där både individen och gruppen utvecklas och som både är 

baserad på ett individuellt och samverksorienterat undervisningssätt (Skolverket 2002). Det 

svåra i bedömningen av ämnet musik är att läraren ska bedöma eleverna var för sig när de 

spelar tillsammans i grupp. Det sociokulturella samspelet är ett vanligt inslag i 

musikundervisningen. Eleverna bedöms och betygssätts genom individuella prestationer i 

förhållande till kursplanens mål och betygskriterier men det sker ofta tillsammans med andra: 

Musikalisk kunskapsutveckling utgår alltid från aktiva insatser som oftast görs tillsammans, där den 

gemensamma kommunikationen och samspelet med musik kan ses som både mål och medel. 

(Myndigheten för skolutveckling 2007, s.48). 

Formativ bedömning förklarar Nohagen (2007) har till syfte att generera information som 

underlättar elevens lärande och används för att vägleda eleven, till exempel feedback, 

handledning och utvecklingssamtal. Den formativa bedömningen är viktig både för lärare och 

för eleverna när de tillsammans gör en värdering av arbetet (Cullbrand (2007). Eleven ska i 

denna process ta ett eget ansvar men med lärarens vägledning (Jönsson 2010). Formativ 

bedömning är att kunna berätta för eleven var den befinner sig och vad den ska göra för att 

komma framåt i sin kunskapsutveckling, feedback – feed forward (Skolverket 2011).  

I formativ bedömning finns också olika verktyg som kan användas. Det är; löpande verktyg, 

inspelningar, projektarbeten, dagböcker, utvecklingssamtal, portfolio med mera. Detta främjar 

bedömningen och lärandet (Myndigheten för skolutveckling 2005). Den pedagogiska 

forskningen kring formativ bedömning har tydligt visat att eleverna har förbättrat sina 

kunskaper när det gäller både mängd och kvalitet (Lundahl & Folke- Fichtelius 2010). 
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Summativ bedömning informerar vad eleven lärt sig. Den är kopplad till någon form av 

betygssättning och bedömning av elevens prestationer. Ett betyg är i sig självt en summativ 

bedömning utrycker Jönsson (2010). Summativ bedömning menas att summera den kunskap 

som eleven skaffat sig till en slutgiltig bedömning (Skolverket, 2011). Skillnaderna på 

bedömningsprocesserna kan förklaras att formativ bedömning äger rum under själva 

genomförandet av kursen medan summativ bedömning äger rum i slutet av kursen, men 

Nohagen (2007), Gerrevall (2008) och Lundahl (2011) är eniga om att bedömningsformerna 

många gånger kompletterar och samspelar med varandra.  

Närvaro, ambition och flit ska inte utgöra grunden för betygssättningen (Annerstedt, 2007) 

och Lgr 11 pekar på att det är förmågan hos eleven vi ska bedöma (Skolverket 2011). 

Övergripande ska undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Det 

ska ske en likvärdig bedömning där pojkar och flickor bedöms lika. Faktorer som beteende, 

personliga egenskaper eller lärarens egen övertygelse får inte styra bedömningen, därför ska 

bedömningen vara tydlig med särskilda bedömningsanvisningar till exempel i form av 

matriser. (Skolverket 2011).  

Bedömningarna kan skifta mellan formell bedömning exempelvis skriftliga prov eller 

muntliga redovisningar och informell bedömning såsom när läraren observerar och ställer 

frågor mitt i elevens arbete (Skolverket 2011). Hur kunskapsbedömningen ska gå till är viktigt 

att veta för läraren och eleverna i förväg: 

Vare sig bedömningen är formell eller informell bör läraren i förväg ha bestämt hur den ska användas och 

eventuellt återkopplas. Särskilt vid formell bedömning är det dessutom viktigt att läraren har tänkt igenom 

hur bedömningen ska gå till, hur den relaterar till kunskapskraven samt hur den ska dokumenteras 

(Kunskapsbedömning i skolan 2011, s. 10).  

Det är också viktigt att lärarens bedömningar överensstämmer med styrdokumentens 

intentioner och mål (Skolverket 2011). 

Resultat i en studie av Karlberg (2012), visar att lärare ofta dokumenterar elevernas kunskaper 

med hjälp av; papper, penna med anteckningar efter varje lektion, klasslista med kodade 

förkortningar som innehåller om eleverna lämnat in en uppgift och vilket betyg de fått på 

arbetet. Även små anteckningar görs under lektionerna om till exempel eleven har deltagit i 

samtal och visat vad den kan. Dokumentationen sker också utifrån numrerade matriser, 

redovisningar och provresultat. (Karlberg 2012). 
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En bedömningsmatris är till för att bedöma olika aspekter av kunskap och ska ha tydliga 

nivåbeskrivningar som är definierande till kunskapskraven. Den är uppbyggd för att visa vilka 

aspekter av elevernas kunnande som bedöms och anger kvalitetsnivåer för respektive aspekt. 

När man konstruerar en bedömningsmatris bör den vara analytisk och innehålla flera 

kvalitetsnivåer. Den kan stödja den formativa bedömningen genom att ha tydliga mål och 

bedömningsaspekter. Den pekar dels ut riktningen för elevernas fortsatta arbete mot målen 

och lägesbestämmer elevernas prestationer i förhållande till målen. (Lindström m.fl. 2011).  

 

Det är mycket som ska läras ut till eleverna och enligt den nationella utvärderingen 

(Skolverket 2004) uttrycker många lärare att tiden är för knapp för att hinna med att undervisa 

alla moment som eleverna ska lära sig (Skolverket 2004). Tidsbristen medför också andra 

svårigheter för lärarna, nämligen brist på tid för bedömning och dokumentation (Karlberg 

2012). I hennes studie uttrycker sig lärarna att oavsett vilket system de har så hinner de ändå 

inte med att helt dokumentarea elevernas kunskaper.  De antyder hela tiden att de kan bli 

bättre och önskar finna bättre redskap för att dokumentera (Karlberg 2012).  

Ett centralt arbete för en lärare är att ha en förmåga att kunna observera och analysera vad 

som händer på lektionerna. Som pedagog behöver man i förväg planera hur man ska 

observera och kunna upptäcka detaljer vad en elev verkligen utför, alltså ha en klar inre bild 

av vad man ska titta och lyssna på. Pedagogen behöver ha ett tränat öga för att kunna 

analysera på ett så korrekt sätt som möjligt. Och ju fler tillvägagångssätt man har, desto större 

är möjligheten att se elevens kunskaper och på så sätt finna lösningar för att den också ska 

utvecklas ännu mer. Hotz (1986) menar att om en lärare ska lyckas i sitt läraryrke behöver den 

en förmåga att iaktta, observera och analysera sina elever.  

Det finns andra betydelsefulla förutsättningar för att kunna bedöma eleverna på ett rättsäkert 

sätt. I musikämnet behövs det exempelvis; lokaler, instrument och en del annan utrustning. 

Det kan till exempel vara; inspelningsapparater, cd- spelare, ljudanläggning, datorer, kameror, 

med mera. Det finns också en kursplan i musik och i den finns avgörande faktorer som 

påverkar bedömningens kvalitet. Det är; tid och resurser, kunskapskravens utformning och 

lärarens professionalitet. Det handlar om tid på schemat för ämnet och vilka resurser det finns 

att tillgå på den lokala skolan och vilka krav som ställs på eleven för att kunna uppnå ett visst 

betyg som är avgörande. En annan förutsättning är om läraren är insatt i hur bedömningen ska 

gå till och vad som ska bedömas (Nohagen 2007). Sandberg (1996) visar också exempel på 

ramfaktorer som är betydande för musikundervisningen. Då nämns det; tid i timplanen, 
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klassens storlek och sammansättning, samt tillgång till lokaler och utrustning. Det som 

tillkommer är hur lärarna förhåller sig till styrdokumenten utifrån sin pedagogiska grundsyn. 

Annika Benzingers (2012) studie visar att lärarna i musik anser att de har för lite tid på 

schemat för att få en rättvis bedömning i musikämnet. Skolverket (2004) tar även upp 

klasstorleken och menar att möjligheten att uppnå alla mål är svårt eftersom det finns för lite 

tid för varje enskild elev. Dessutom anser lärarna att det är svårt att musicera i helklass och 

vill få mer undervisning i halvklass.  

3 Metod                      

3.1Datainsamlingsmetod  

Jag valde en metod som kallas kvalitativ intervju därför att det är en metod som det finns en 

bestämd fokus och där riktningen på samtalet styrs av den som intervjuar, så att man håller sig 

till ämnet (Dimenäs 2007). När jag gjorde mina intervjufrågor tänkte jag på hur frågorna 

skulle formuleras så att frågorna inte skulle vara ”ledande” eller att respondenterna endast 

skulle svara ja och nej. Jag ville höra respondenternas uppfattningar och försökte lägga bort 

mina egna åsikter eller fenomenet som studerades (Dimenäs 2007). Detta är något att tänka på 

vid kvalitativ forskning menar Dimenäs (2007). Jag gjorde även intervjufrågorna efter en viss 

struktur så att de ställdes i en bestämd ordning till dem som intervjuades (Dimenäs, 2007)). 

Kvalitativa intervjuer tenderar vara mer eller mindre strukturerade och i en semistrukturerad 

intervju (eller intervjuguide) håller man sig till ett specifikt schema men intervjupersonen har 

stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman 2011). Därför ansåg jag att valet av en 

semistrukturerad intervju har passat bra på min studie, för att jag kunde ställa följdfrågor och 

för att samtalet kändes mer fritt. Dimenäs (2007) betonar att en intervjuare således behöver 

vara öppen inför den intervjuades tankar och följsam, snarare än styrande, lyhörd för oväntade 

uppgifter som kommer att dokumenteras. Detta förhöll sig exakt på det sättet Dimenäs (2007) 

beskriver, nämligen att samtalet med respondenterna var av en sådan karaktär, att förutom de 

svar jag fick på mina frågor även uppmärksammade oväntade uppgifter som jag inte i förväg 

hade planerat i min studie. Samtalet var alltså fritt men förhöll sig inom ramen av mina 

intervjufrågor. Dessa ostrukturerade (och strukturerade) uppgifter som jag fick från 

respondenterna analyserades och kategoriserades i olika teman allt enligt Dimenäs (2007). 
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3.2 Urval 

Eftersom min studie handlar om musiklärares arbete med bedömning i årskurserna 6-9 var 

urvalet av intervjupersoner musiklärare som arbetar i dessa årskurser i grundskolan. Av 

praktiska skäl frågade jag först musiklärare i mitt närområde. Alla tackade dock inte ja till att 

delta i min studie så jag fortsatte att söka upp musiklärare i andra kommuner. Sammanlagt var 

det sex stycken musiklärarna, tre kvinnor och tre män som ville delta i min studie och dessa 

kommer från fyra olika grundskolor i Mellansverige. Kvale (1997) skriver att 

intervjupersonernas antal brukar vara 15 stycken plus/minus 10 stycken personer. 

Intervjupersonerna är relevanta för studien eller med ett annat ord problemformuleringen. De 

är som man säger ett målinriktat urval (Bryman 2011). 

3.3 Forskningsetiska principer 

I den första kontakten med de som skulle intervjuas presenterade jag mitt arbete i ett skriftligt 

dokument (se bilaga 2). I dokumentet skrev jag om de forskningsetiska principerna som 

förklarar att deras deltagande är frivilligt och de har rätt att avbryta intervjun när som helst, 

detta kallas; informationskravet.  Vidare presenterades konfidentialitetskravet som handlar om 

tystnadsplikt av etiskt känsliga uppgifter. Fortsättningsvis informerades nyttjandekravet där 

det insamlade materialet inte får användas för kommersiellt bruk eller andra icke- 

vetenskapliga syften och till sist samtyckekravet som forskaren ska inhämta från 

undersökningsdeltagarna, för att få deras samtycke till att lämna ut uppgifter (Vetenskapsrådet 

2013). Jag fick ganska omgående praktisera informationskravet när jag blev nekad till en 

intervju. 

3.4 Genomförande 

Efter syftet med studien hade bestämts formulerades fyra huvudfrågor som jag önskade få 

svar på. Därefter gjordes intervjufrågorna (se bilaga 1). Dessa frågor prövades först på några 

av mina kollegor. Detta gjordes för att frågorna inte skulle vara ledande eller svårförståliga 

och efter detta kunde jag justera mina frågor. Innan min första kontakt med musiklärarna 

formulerade jag ett presentationsbrev om mitt arbete och dess syfte. För att sedan få kontakt 

med musiklärarna sökte jag efter deras mailadresser på respektive skolas hemsida och 

skickade därefter både presentationsbrevet och intervjufrågorna i två olika dokument. Jag 

insåg, när deras svar dröjde, att i början av ett läsår är lärarna väldigt upptagna, så jag 

bestämde mig istället för att ringa dem på telefon. När jag väl fick tag på dem och vi hade 
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bestämt tid och plats för samtalen så genomfördes intervjuerna i ett rum med en bandspelare 

framför oss. Intervjuerna tog cirka 40 – 50 minuter att genomföra. Enligt Trost (2007) finns 

det fördelar med att spela in intervjuerna på en bandspelare eftersom man i efterhand kan 

lyssna bland annat på tonfall, citera exakt vad som sagts och att man inte behöver anteckna 

under tiden intervjuerna pågår.  

När jag sedan kom hem lyssnade jag igenom intervjuerna och transkriberade dem. Som 

Dimenäs (2007) beskriver gjordes en sammanställning av intervjuerna genom att kategorisera 

deras svar utifrån varje enskild frågeställning. Först sökte jag efter i vilka situationer som 

eleverna bedömdes sedan hur elevernas kunskaper dokumenterades och till sist hur hela 

bedömningsprocessen såg ut(som handlar om när bedömningen börjar och vad som händer 

där emellan tills ett slutligt betyg är satt). I enlighet med Fejes & Thornberg (2009) jämförde 

jag resultaten från lärarna och sedan grupperade de funna skillnaderna och likheterna samt 

namngav kategorierna för att det mest signifikanta i materialet skulle framträda, det vill säga 

syftet med undersökningen.  

3.5 Tematisk analys 

Målet med analysen är att se en variation, stuktur och process i resultatet från intervjuerna. 

Enligt Holme och Solvang (1997) ska analysen studeras i två delar. Den ena delen är en 

helhetssyn och i den andra en mer detaljerad analys. I helhetsanalysen ingår en överblick av 

den insamlade informationen och i den detaljerade analysen väljs centrala teman, 

övergripande begrepp och återkommande uppgifter. Det insamlade resultatet av intervjuerna 

ska struktureras i olika teman och sammanfattas i ett slutligt resultat (Dimenäs 2007).  

Bryman (2007) beskriver tematisk analys som ”ett index av centrala teman och subteman som 

sedan ställs upp i en matris”(Bryman 2007, s. 528). När man söker teman menar Ryan & 

Bernard (2003) att man ska bland annat se efter repetitioner och olika teman som återkommer 

gång på gång samt leta efter olika kategorier såsom hur exempelvis lärarna dokumenterar 

elevernas kunskaper som ett återkommande tema. Likheter och skillnader är en annan sak 

man kan söka efter, till exempel mellan lärarnas olika tillvägagångssätt (Bryman 2007). 
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4 Resultat 

I resultatet redovisas i vilka situationer eleverna får visa sina kunskaper, hur dessa kunskaper 

dokumenteras samt hur bedömningsprocessen ser ut. Sist i kapitlet redovisas ramfaktorerna 

som en förutsättning för att kunna nå kunskapskraven. Resultatet inleds med en presentation 

av intervjupersonerna där alla namnen är fingerade. Sedan presenteras första frågeställningen 

och alla sex lärarnas olika svar och följs av en sammanfattning. Likadant görs med den andra 

frågeställningen, den tredje och den fjärde frågeställningen. 

Lärare 1. Jan 

Jan har varit musiklärare i 26 år och undervisar just nu bara i årskurs 6. Han har stor erfarenhet 

och har arbetat med tre olika läroplaner Lpo80, Lpo94 och nu Lgr11, och därmed tre olika 

betygssystem. Fyrtio minuter musik i veckan är utlagt på schemat och klassernas storlek är 

mellan 20 – 28 elever. 

Lärare 2. Patrik 

Patrik är en lärare som är inne på sitt tredje år som musiklärare. Han är färdigutbildad i två helt 

andra ämnen men musikintresset vid sidan om lärarjobbet öppnade upp för musiklärartjänsten. 

Han är dock inte helt outbildad att undervisa i musik utan har de senaste åren skaffat sig några 

högskolepoäng inom ämnet musik. Fyrtiofem minuter i veckan undervisar Patrik musik i 

årskurserna 3-9. 

Lärare 3. Frida 

Frida är en musiklärare som arbetat i 20 år på olika skolor i årskurserna 4-9. Fyrtio minuter i 

veckan undervisar hon i musik. 

Lärare 4. Sara 

Sara är utbildad musiklärare och har haft en lärartjänst i drygt fyra år och undervisar i 

årskurserna 3-9. På schemat har varje klass mellan fyrtio och femtio minuter musik i veckan. 

 

Lärare 5. Nils och lärare 6. Karin 

Nils och Karin arbetar på samma skola och på grund av önskemål och tidsbrist intervjuade jag 

båda två samtidigt. Båda två samarbetar ofta i valet av undervisningsinnehåll och i diskussioner 

om bedömning. Nils har arbetat som musiklärare i 20 år på högstadiet och i gymnasiet. Karin 
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har arbetat i 9 år som musiklärare främst i mellanstadiet upp till årskurs 6. En klass består av 

cirka 20 elever som har musik 40 minuter i veckan.  

När jag intervjuade Jan satt vi i ett rum som inte tillhör den skola han arbetar på. Det var ett 

arbetsrum med skrivbord med flera datorer på en annan arbetsplats. Patriks intervju gjordes på 

skolan han arbetar på, i rektorns rum som var det enda rum som var ledigt just då. Fridas 

intervju var annorlunda, vi satt i en trappuppgång till ett förråd med en fläkt som lät hela tiden. 

Jag kunde dock höra vad som sades på inspelningen efteråt. Eftersom Sara var ledig samma dag 

som intervjun, utfördes den i hennes hem i lugn och skön miljö. Det gjorde att samtalet kunde 

kännas ännu mer avslappnat. När intervjun med Nils och Karin skulle göras var det studiedag 

för dem så vi satt runt ett bord i deras skolbibliotek. Under alla intervjuer var det ingen som 

störde oss, så samtalen kunde hålla nästan samma tidslängd, 40 – 50 minuter långa. Undantaget 

var Nils och Karins intervju eftersom de var två stycken. Vid alla inspelningarna fungerade 

bandspelaren perfekt så att jag efter intervjuerna tydligt kunde höra allt vi samtalade om. 

4.1 Vilka tillvägagångssätt använder sig lärare i år 6-9  för att bedöma ämnet musik, 

det vill säga i vilka situationer får eleverna visa vad de kan i musik? 

Jan 

När jag tar upp frågan om vilka tillvägagångssätt Jan har prövat är hans svar att han inte vill ha 

för många efterkontroller av elevernas kunskaper. Det han menar är att inte ha för många 

bestämda tillfällen då eleverna ska redovisa sina kunskaper för läraren, för då går det bort för 

mycket av lektionstiden anser han. I början av en lektion eller inför ett nytt arbetsområde 

förklarar han för eleverna vad de ska lära sig, sedan går han omkring och tittar och lyssnar hur 

väl de klarar uppgiften. Det kan exempelvis vara hur väl de lyckas med att byta mellan några 

ackord. För att eleverna ska förstå att han inte är ute efter att kontrollera vad de inte klarar av 

brukar han säga till sina elever: ”Jag är bara ute efter att se vad ni kan och inte ute efter att se 

vad ni inte kan”(Lärare Jan). 

I musikhistoria arbetar Jan mycket med lyssnande och kursen avslutas med ett lyssningsprov. 

Då får eleverna visa sina kunskaper i att höra skillnad på olika tidsepoker genom att fylla i ett 

papper med rätt tidsepok. Han berättar om ett tillfälle då några pojkar i en klass vägrade sjunga 

på lektionen. Han lät dem stanna kvar efter lektionen för han ville lyssna på dem. Det visade 

sig att pojkarna kunde sjunga väldigt bra och att de inte sjöng på lektionen kanske berodde på 

någon form av grupptryck trodde Jan. I samband med att han berättar om denna situation 
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uttrycker han: ”Om man inte är säker på vad eleverna kan, måste man skapa situationer där de 

får chans att visa sina kunskaper” (Lärare Jan). 

När det gäller hur ofta det görs kunskapskontroller menar Jan att det sker hela tiden och att på 

varje lektion får eleverna visa vad de kan. 

Patrik 

Ständigt görs bedömningar av elevernas kunskaper menar Patrik. Ibland får eleverna göra 

sångprov och då blir det solosång för honom, men det blir lätt ångestladdat hos eleverna tycker 

han. När Patrik arbetar med ensemble brukar han dela in dem i mindre grupper därför att det är 

lättare att bedöma eleverna.”Jag brukar dela in eleverna i mindre grupper för det är lättare att 

se dem och bedöma dem då” (Lärare Patrik). 

När man sitter i helklass och spelar blir det lätt att undervisningen läggs på lägsta nivån så att 

alla klarar uppgiften, men då kommer de som är duktiga inte framåt i den grad man skulle 

önska, förklarar Patrik. Man kan också nivågruppera elevernas färdigheter för att alla elever ska 

få spela på sin nivå, men man får ju inte dela in klassen mellan duktiga och mindre duktiga 

elever menar han. Ibland i de estetiska ämnena kan det ändå vara nödvändigt att göra så. Det 

blir annars bromsande för de duktigare eleverna och de svagare eleverna känner att det är för 

svårt. 

 

Frida 

Frida tänker bedömning hela tiden men poängterar att eleverna behöver veta när de blir 

bedömda. I slutet av ett arbetsområde brukar eleverna få redovisa och spela upp för henne 

enskilt. De elever som vill och vågar får spela upp för de andra i klassen och då har hon prövat 

att ge de övriga eleverna som lyssnar ett observationsschema. Observatörerna ska inte bara 

lyssna på den som spelar upp utan de ska samtidigt få lära sig något, är Fridas tanke. De ska 

fokusera på det som ingår i bedömningen av uppgiften. Det kan exempelvis vara att den som 

uppträder ska ha med sång och ackordspel i sitt framträdande. Då ska eleverna tänka på vad 

som var bra och varför de tyckte det var bra. Fokuset är bara på det som var bra och inte ha 

med något negativt menar hon. ”Det är alltså frivilligt att spela upp för övriga klasskamrater 

men obligatoriskt att spela upp för läraren”(Lärare Frida). I kunskapskravet som säger att 

eleverna ska värdera sin egen och sina kompisars insatser är det viktigt att eleverna lär sig att 

uppmuntra varandra. En sådan bedömning är svårare att bedöma och kanske styrs lite utifrån 

magkänslan, en svår uppfattning om eleven klarat att föra ett resonemang eller inte. Det passar 
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mest för klass 8-9 där eleverna är mer mogna är Fridas åsikt. När eleverna får agera 

observatörer är deras uppgift lika viktig som för den som framträder. 

Inför ett nytt arbetsområde brukar Frida först undersöka vilka förkunskaper eleverna har. Då får 

de var och en göra en självvärdering över vad de upplever att de kan och sedan ger hon ett svar 

om vad hon upplever att de kan. Varje arbetsområde som hon gör pågår nästan en hel termin 

och på baksidan av pappret som delas ut till eleverna skriver hon kunskapskraven som kommer 

att behandlas inom det aktuella arbetsområdet. ”Varje vecka bedöms eleverna och de större 

bedömningarna görs efter varje stort arbetsområde” (Lärare Frida). 

När hon nämner generellt om redovisning vill hon inte tvinga dem att redovisa, istället försöker 

hon hitta andra tillfällen för att se vad eleverna kan. Om hennes elever till exempel har en 

konsert brukar hon försöka komma och lyssna på dem men hon vill förstås att de kommer och 

frågar henne först. På konserten är också en möjlighet för eleverna att få visa vad de kan menar 

Frida. Om en elev vid ett tillfälle visat vad den klarar av men misslyckas vid ett annat tillfälle 

så blir det aldrig minus i betyget förklarar Frida. 

Sara  

Sara inleder med att berätta att bedömningsprocessen kan se olika ut beroende vilket arbete och 

moment som behandlas. Till exempel i olika temaarbeten som ofta pågår i flera veckor har hon 

i förväg tänkt ut hur bedömningen ska gå till och hittat olika sätt för sig själv där hon vet hur 

hon ska bedöma samt hur eleverna ska få möjlighet att visa vad de kan. Hon är noga med att 

eleverna i förväg ska veta vad som kommer att bedömas i ett kommande temaarbete. Ett 

exempel på ett sådant temaarbete är ackordspel. Bedömningen utgår då från att eleverna ska ta 

eget ansvar att själv välja låt och sedan lära sig låten genom att sitta enskilt och öva på 

ackorden. Vissa elever är så duktiga att de väljer en låt som de själva tar ut ackorden på, medan 

andra vill ha hjälp med att skriva ut låten. Hon bedömer hela denna process av elevernas 

initiativ, engagemang och skicklighet. 

Under uppgiftens gång ska de öva på låten och Sara bedömer ungefär till 80 % hur de jobbar 

självständigt med uppgiften, hur de kommer vidare, hur de hjälper varandra, hur de löser 

problem och tar eget ansvar. I slutet av temaarbetet med ackordspel har eleverna en 

uppspelning för henne och då vill hon att de ska träna på att bli lite nervösa. Detta sker bara för 

henne, en elev i taget och det spelas in för att både eleven och hon ska kunna lyssna på det 

efteråt. Eleverna har också möjlighet att få ett högre betyg om de sjunger samtidigt som de 

spelar. Bedömningen är inte som de flesta tror menar Sara, att det bara är slutmomentet som 
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bedöms - det är hela vägen dit.”Det är inte som de flesta tror att det är slutmomentet jag 

bedömer utan det är hela vägen dit” (Lärare Sara). 

I början av ett annat arbetsområde som exempelvis musikhistoria, så inleds lektionen först med 

en föreläsning där arbetet presenteras i stora drag. I slutet av lektionen frågar Sara eleverna om 

det är något de kommer ihåg av det hon berättat och vilka tankar som har dykt upp. Nästa 

lektion blir det en repetition från förra lektionen. I slutet av arbetsområdet ger hon ett skriftligt 

prov eller ett muntligt för de som hellre vill det. Det sistnämnda gäller främst de som inte kan 

eller har svårt med att skriva. Lyssningsprovet går ut på att lyssna och skriva ner vilken 

kompositör, vilken tidsepok det gäller och vad musikstycket heter.  

 

Bedömningen blir alltifrån genomgången och fram till provet. Det är alltså inte bara provet som 

bedöms. Bedömningen av ämnet musik kan också se olika ut beroende i vilken årskurs eleverna 

går. Eleverna gör olika saker i respektive årskurs som bedöms vid olika tillfällen i grundskolan. 

Det kan exempelvis vara klassisk musik i åttan och ett luciaprojekt för niorna. Då bedöms hela 

projektet – om någon är med och skriver manus, bakgrundsmusik, gemensam sång eller om 

någon vill specialisera sig på ett område. Detta är också ett bedömningsmoment. I 

musikskapande får eleverna i klass 9 skriva en egen låt och ska bedömas efter kunskapskravet 

”musikskapande”. Ibland har eleverna något de måste ta igen eller som Sara är osäker på hur 

väl de kan ett visst moment, då låter hon dem få de visa detta för henne. Även detta sker en i 

taget. 

På en termin hinner eleverna med två till tre arbetsområden och Sara anser att det också blir 

lättare att bedöma än om lektionerna planeras från vecka till vecka. 

 

Det är ca 2-3 arbetsområden man hinner med på en termin och då blir det också lättare att bedöma än om 

lektionerna blir olika varje gång (Lärare Sara). 

Nils & Karin 

Lärarna Nils och Karin kallar bedömningstillfället för cirkulationsspelning.  På den lektionen 

går eleverna runt och spelar på flera olika instrument medan lärarna antecknar. Eleverna vet 

inte om att de blir extra uppmärksammade och att lärarna antecknar till underlag för betyg. 

Eleverna får välja mellan ackordinstrumenten; piano eller gitarr och lärarna bedömer bara det 

instrument som eleven väljer. För att eleverna ska få möjlighet att träna lite extra på ett 

instrument så har lärarna alltid ett rum som står öppet på rasterna. De menar att de flesta elever 

når vanligtvis bara betyget E och har då en möjlighet att höja sitt betyg. Sista månaden på 



23 
 

terminen så kollas eleverna lite extra. Ibland kommer en del elever och är missnöjda med 

betyget och då får de ytterligare en ny chans att visa vad den kan. Musiklärarna och eleven 

träffas då ensamma för en ny bedömning. En av lärarna uttrycker sig lyriskt; ”Det roligaste som 

finns är att höja deras betyg”(Lärare Karin). När bedömningen och betygssättningen ska ske är 

det lätt att jämföra eleverna med varandra. Lärarna är inte heller alltid ense om vilka betyg 

eleverna ska ha. Ett hinder för rättvis bedömning som kommer fram i samtalet är, att lärarna 

tycker det känns svårt med elever som de känner från privatlivet. ”När man vet vad eleven 

egentligen kan och inte väljer att visa det på lektionerna är tråkigt” (Lärare Karin) förklarar hon 

och menar att eleven kanske förlitar sig på att lärarna redan vet vad den kan. 

4.2 Analys av tillvägagångssätt  

Av intervjuerna med lärarna tolkar jag att eleverna får visa sina kunskaper på flera olika sätt. 

Detta har jag enligt tematisk analys kategoriserat och tematiserat lärarnas svar i en tabell (se 

bilaga 3). Här nedan analyserar jag vad lärarna svarat om tillvägagångssätt och jämför likheter 

och skillnader. Eftersom jag har valt en kvalitativ intervju där samtalet är mer fritt har jag i 

efterhand försökt att sammanfatta och tolka deras svar. Första frågeställningen om 

tillvägagångssätt visar att eleverna får visa sina kunskaper på olika sätt (som redan är nämnt) 

och i olika situationer under hela lektionstiden. Karin och Nils gör kunskapsbedömningar cirka 

två gånger per år och Jan, Nils och Karin nämner att de gör efterkontroller om de är osäkra vad 

någon elev kan. Frida kan utanför lektionstiden komma på elevernas konserter för att se vad de 

kan. Om vi ser på likheterna mellan tillfällena som ges till eleverna att de ska få visa sina 

kunskaper, så tolkar jag att eleverna får göra olika prov på något sätt. Jan och Sara nämner 

teoretiska eller muntliga och lyssningsprov medans Patrik nämner sångprov. Alla lärarna talar 

om att eleverna får visa sina kunskaper i någon form av ett spelmoment. En tydlig skillnad 

mellan lärarna är bedömningen utifrån processen. Där förklarar Sara att det inte bara är 

slutmomentet som bedöms utan hela vägen dit. Sara berättar också när eleverna får visa 

kunskaper i att diskutera i något ämne som tas upp på lektionerna. 

4.3 Hur ser bedömningsprocessen ut, det vill säga hur dokumenteras 

elevernas kunskaper? 

Jan 

Jan brukar titta på kriterier för årskursen och lägga upp sin undervisning så att eleverna 

uppfyller alla mål (kunskapskrav) men arbetar med olika delmål av kunskapskraven.  På en 
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termin är det svårt att hinna med alla kunskapskrav. Att dokumentera spelmomenten är svårt 

uttrycker Jan, det man hinner är att göra en enkel notering på ett papper i form av ett kryss det 

som en elev har klarat och på en viss nivå. Jan ler medan han säger ”Det blir inte direkt några 

uppsatser om varje elev”(Lärare Jan). 

När terminen närmar sig sitt slut och det är dags för att skriva betyg brukar Jan ta fram ett 

skolfoto på sina elever. Han tittar på varje elev och bildar sig en helhetsbild över vad en elev 

har klarat av. Sedan går han tillbaka och jämför med den skriftliga dokumentationen och han 

menar att det alltid brukar stämma med det på förhand satta betyget. Men det finns saker man 

missar i dokumentationen också menar Jan. Det är vad som händer på lektionerna.  

Det finns saker man missar i dokumentationen, vad som händer på lektionerna, men samtidigt stöttar den 

lilla dokumentationen man har helhetsbilden av eleven (Lärare Jan). 

Eleverna har också fått styra sin egen dokumentation berättar Jan. De har själva fått sätta ett 

kryss i en ruta när de har klarat en uppgift. I självbedömning kan eleverna följa sin egen 

utveckling och det tycker Jan är bra.  Som dokumentation av elevernas kunskaper brukar Jan 

aldrig filma eleverna men inspelning förekommer. Till slut poängterar han vikten av att 

diskutera bedömning med kollegor. ”Att prata ihop sig som kollegor är alltid bra” (Lärare 

Jan) säger han övertygat. Trots att Jan inte brukar filma sina elever så ger han ett tips som man 

kan använda grund för diskussion. Förslaget är till exempel att man kan videofilma några 

elever och sedan tillsammans diskutera bedömning och betygssättning med sina kollegor. När 

vi är klara med intervjun och stängt av inspelningen uttrycker Jan att han tror att lärare ”tittar” 

på sina elever med olika ögon men kommer ofta fram till samma sak ändå. 

Patrik 

Patrik börjar med att berätta att dokumentationen ser olika ut beroende på vad som eleverna 

jobbar med. Om det är musikproduktion, teori eller gitarr spel. Till exempel vid gitarrspel ska 

eleverna spela 4 ackord till en låt, och målet är då att de ska byta mellan ackorden och Patrik 

förklarar; ”Då går jag runt och lyssnar på dem och antecknar lite om och hur de klarar 

uppgiften”(Lärare Patrik). När arbetet handlar om klassiska kompositörer brukar arbetet 

avslutas med ett teoretiskt prov och då är bedömningen lättare anser Patrik. Musikskapande är 

däremot svårare att bedöma för där ska eleverna vara mer öppna i sitt sätt av visa vad de kan. 

Patrik registrerar elevens kunskaper i minnet och gör små anteckningar på papper. Eleverna får 

spela upp i små grupper och då bedöms de. Att använda filmkamera har Patrik aldrig gjort i 

bedömningssyfte. Däremot spelar han in låtar och lyssnar på eleverna i efterhand. Det är svårt 
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att dokumentera i ämnet musik tycker Patrik, som ett exempel nämner han elevernas 

musikspelande. Han har prövat att använda en betygsmatris när de spelat trummor och 

ackordspel och satt ett kryss när eleverna klarat en uppgift men gör inte det kontinuerligt. Patrik 

uttrycker att musik är ett svårbedömt ämne. 

Frida 

Dokumentation är ett ”knepigt kapitel” uttrycker Frida eftersom det är så mycket i 

undervisningen som ska bedömas, både praktiskt och teoretiskt. Det är exempelvis; sång, spel, 

skapande, musikhistoria och analyserandekunskaper. Frida försöker göra noteringar under 

lektionstiden och har då en klasslista och en anteckningsbok med sig som hon gör korta 

noteringar i. På en lektion hinner man inte med att anteckna alla elever menar Frida och brukar 

bara notera när en elev har gjort något extra bra. Om någon skulle se hennes anteckningar (hon 

skrattar) kanske de inte skulle förstå vad som menas, men att det viktigaste är att man själv 

förstår vad man menar säger Frida. 

Bara man fattar själv vad man menar. Jag brukar notera om någon elev har gjort något extra bra för att inte 

glömma det… inte på alla elever efter varje lektion (Lärare Frida). 

 

Hon eftersträvar att ha en betygsmatris som hon kan pricka av vad eleverna klarat av, men 

säger att hon inte kommit så långt med detta än. Som dokumentation så har eleverna har aldrig 

filmats. Det är svårt med att filma resonerar hon på grund av att man behöver tillstånd från 

föräldrarna. Det är inspelning som gäller här berättar hon. Som inspelningsapparat använder 

hon sin telefon och frågar då eleverna om hon får spara det till bedömning. På grund av det 

höga elevantalet i en klass försvåras dokumentationen av alla elever under en och samma 

lektion. Frida hinner inte notera utan fokuserar på några enskilda under ett lektionspass. Nästa 

lektion som hon har med samma klass väljer hon ut några andra elever som hon observerar och 

dokumenterar. Om hon inte är säker på en elevs kunskaper bestämmer hon sig för att titta extra 

noga på just den eleven. Magkänslan får inte styra bedömningen menar Frida och därför är det 

är viktigt att kontinuerligt dokumentera. Det ger en rättvis bild och bedömning av eleven. 

 

Det är viktigt att dokumentera så att man inte går på magkänslan för det kan vara så att en elev har några 

dåliga dagar och då är det just det jag kommer ihåg. Har jag däremot anteckningar kan jag få en rättvis 

bild och bedömning av eleven (Lärare Frida). 

 

Ändringar av tillvägagångssätten och dokumentationen har Frida gjort under åren hon arbetat 

som lärare. Hon gjorde anteckningar om elevernas kunskaper redan från början av sin 
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lärartjänst men då var det inte efter kursplanen utan mer utifrån hennes egen bedömning. Hon 

anser att hon nu har mognat mer i sitt sätt att tänka om bedömning. Hon har tillsammans med 

sin kollega gjort en grovplanering för högstadiet och för det mesta är det spel och sång i någon 

form samt historia och teori. I början av planeringen av ett arbetsområde brukar hon först bryta 

ner kunskapskraven och koncentrera sig på någon del i taget. Det kan till exempel vara tre olika 

mål i kunskapskraven som ska uppfyllas. Hennes strävan är att få in så många kunskapskrav 

som möjligt i sin undervisning. När hon väljer ett arbetsområde tänker hon först ut vilket 

centralt innehåll som ska behandlas och väljer då efter områden som de tidigare inte har gått 

igenom. Sedan konkretiseras kunskapskravet, vad som är ett E- betyg – det som eleverna ska 

klara av för E- betyget. Likadant gör hon med C och A betyget.  

Sara  

Sara berättar om hur hon dokumenterar elevernas kunskaper i ackordspel. För att komma ihåg 

hur eleverna jobbat under lektionen så antecknar hon detta i ett datadokument, typ word. I 

dokumentet står det vilken låt, vilket instrument och hur långt varje elev har hunnit i sin 

process. Sara uttrycker att det tar tid att göra detta efter lektionens slut för att ibland har hon 

bara 10 minuters rast innan nästa elevgrupp kommer. Hennes anteckningar är avgörande när 

hon sedan ska sätta betyg på eleverna menar hon. När eleverna senare har sin uppspelning för 

henne spelas det in på en ”smartphone” som hon använder i sin dokumentation. Hon 

dokumenterar elevernas kunskaper i sin dator och sparar detta på ett USB minne. Ibland spelar 

hon in eleverna när de sjunger eller spelar i helklass, men då kan man inte bedöma var och en 

för sig, men man kommer ändå ihåg lite hur det gick och hur utvecklingen är i gruppen säger 

hon.  

När betygen ska skrivas finns mycket i minnet menar Sara och uttrycker att hon iakttar eleverna 

under lektionerna och använder sitt minne som komplement till den skriva dokumentationen. 

Hon säger: ”Det gäller att vara alert, jag iakttar och använder minnet också”(Lärare Sara). 

Då hon skriver betyg och omdömen om eleverna tittar hon i skolkatalogen, för hon vill gärna se 

deras ansikten för att få en bild av hur eleven är i klassrummet. Sara har prövat olika 

tillvägagångssätt under sina fyra år som musiklärare. När hon till exempel går igenom klassisk 

musikhistoria har hon valt att göra det i klass 9 därför att hon tycker eleverna tar till sig bättre 

och är mer fokuserade på slutbetyg. Hon har också ändrat sin undervisning från att ge läxor åt 

eleverna till att de istället ska lyssna mer noggrant på lektionerna. Hon har nämligen sett att 

eleverna blir mer avslappnade och faktiskt lyssnar bättre.  
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Nils & Karin 

Nils och Karin jobbar i samma klassrum och diskuterar undervisning och bedömning utifrån ett 

material som kallas ”Heja”. De har tillsammans arbetat fram en bedömningsmatris som de 

använder flitigt i sin dokumentation av elevernas kunskaper och de brukar ofta diskutera varje 

elev ihop. De berättar att materialet ”Heja” är samma kunskapskrav som det ursprungliga från 

skolverkets men på enklare svenska. De anser att anteckningar om varje elev är en omöjlighet 

att hinna på lektionstid, utan det är bara när en elev har gjort något speciellt. 

”Analyspunkterna” är svårast att bedöma, för när ska det finnas tid för eleverna och läraren att 

och sitta och diskutera frågar de sig? Karin önskar att analyspunkterna ska bort helt från 

kunskapskraven i musik. Hon menar att eleverna diskuterar i samhällskunskap och historia och 

där får lära sig att analysera skeenden och det behövs inte göras på våra få minuter som vi har i 

musik. Hellre tycker hon att göra lite statiska tester på musikteori, musikhistoria och absolut 

inget analyserande, det kan de göra på musikhögskolan. Det är svårt att bedöma deras analyser 

och diskussioner men kanske skulle det passa med ett samarbete med samhällskunskap och 

historia? Men tid för planering med andra lärare är också svårt finna menar de båda. 

De dokumenterar aldrig sina elever genom att filma dem på lektionerna på grund av att det idag 

finns en rädsla att det läggs upp på nätet menar de. Samtidigt menar de att filma fungerar bra 

när eleverna uppträder. Båda lärarna är övertygade om att de måste lära eleverna spela på 

ackordinstrumenten innan de ska få sina första betyg i årskurs sex. Annars kommer de få svårt 

att nå målen i musik. De tillägger att det är bra om det finns dokumentation från mellanstadiet 

som följer med upp i högstadiet. Dokumentationen som följer ska vara en grund och hjälp vid 

bedömningen och betygssättningen för varje enskild elev. Ungefär två gånger per termin görs 

kunskapsbedömningar. Först är det omdömena och sedan betygen. Den formativa bedömningen 

pågår i huvudet hela tiden. Dokumentationen av vad en elev kan finns ofta i minnet hos läraren 

men det finns en del elever som ”faller mellan stolarna” och som man inte har en aning om vad 

de egentligen kan. Karin uttrycker sig så här: 

Ja alla lärare registrerar saker om elever i farten som faktiskt fastnar och andra elever upptäcker man till sin 

chock att det har gått långt in på terminen som är helt bleka för en, och det är ingen idé att låtsas för det vet 

vi allihop som är lärare att det är så (Lärare Karin).  

 

Vissa elever drar åt sig stor uppmärksamhet genom att störa på lektionerna. Uppfostran och att 

hålla ordning i klassrummet tar stor plats och är nästan huvudjobbet för lärarna. Det är därför 

lätt att vissa elever fastnar i minnet och andra inte fastnar i minnet. Personkemin mellan läraren 
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och eleverna får inte blandas in i bedömningen men det tar emot att sätta ett högt betyg på en 

elev som bara stör men är otroligt begåvad uttrycker sig Karin. ”Det är bara att skala av alla 

sina känslor och gå ner till betygskriterierna och sätta betyget”(Lärare Karin) säger hon 

bestämt. I det avseendet tycker både Karin och Nils att betygskriterierna är väldigt bra, därför 

att de är tydligt skrivna och syftar på bestämda mål som eleven ska klara av. Vid frågan om de 

prövat olika tillvägagångssätt under åren så är deras svar att de inte längre har så många 

skriftliga prov i musik.  

 

4.4 Analys av bedömningsprocess och dokumentation 

Analysen struktureras på samma sätt som första frågeställningen genom en sammanställning 

(se bilaga 4). Helheten beskriver hur lärarna dokumenterar elevernas kunskaper som hänger 

ihop med hur undervisningen är upplagd. Exempelvis kan undervisningen vara upplagd så att 

alla kunskapskraven behandlas under ett helt läsår förklarar Jan. Sara har hittat ett sätt som 

passar henne att lättare kunna bedöma och dokumentera elevernas kunskaper, undervisningen 

är då uppbyggd i olika temaarbeten som pågår i flera veckor. På samma sätt lägger Frida också 

upp sin undervisning men nämner inte att det är på grund av att det är lättare att dokumentera. 

Små anteckningar görs av Jan, Frida och Sara på lektionstiden, Patrik, Nils och Karin antecknar 

i en betygsmatris. Jan. Patrik, Karin och Nils berättar att dokumentationen finns i minnet och 

Frida är tydlig med att säga att magkänslan (eller bara det som finns i minnet) inte får styra 

bedömningen. Frida menar också att helhetsbilden av eleven tillsammans med anteckningarna 

formar en mer rättvis bild av elevens kunskaper. Likheterna är att ingen av lärarna 

dokumenterar elevernas kunskaper genom att filma dem men inspelningar är vanligt. Skillnader 

för dokumentation visar att Frida och Jan använder självbedömning som ett redskap för 

dokumentation men det nämner ingen annan av lärarna. Alla lärarna säger sig ha någon kollega 

att diskutera bedömning och betygssättning med. Det visar sig att det finns fler likheter än det 

finns olikheter i lärarnas bedömningsprocesser. Alla lärarna arbetar med att uppfylla 

kunskapskraven enligt kursplanen Lgr11 men det är faktiskt bara Frida som nämner att hon 

försöker konkretisera kunskapskraven efter betygsstegen E, C och A.  

För att mäta kunskaperna hos eleverna görs olika prov. Det är teoretiska prov, lyssnandeprov, 

sångprov, skriftliga och muntliga prov för de som har svårt att skriva. Det visar att lärarna 

anpassar sin undervisning för eleverna. Det är också i olika spelmoment i smågrupper eller 

genom enskilt spelande som kunskaperna kontrolleras. Jan och Frida nämner att de bedömer 

eleverna hela tiden under lektionspassen och när de är osäkra på vad en elev kan, får den visa 
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detta. Däremot var det endast Karin och Nils som menade att om en elev är missnöjd med ett 

betyg får denne komma tillbaka och få en ny bedömning och därmed en chans till ett högre 

betyg. Det visar sig att lärarna har kommit olika långt vad det gäller att arbeta utifrån en 

betygsmatris som bedömningsstöd, men att strävan att göra det finns hos samtliga. 

Det framgår också att det endast är Sara är tydlig med att säga att bedömningen handlar om 

hela processen i ett arbetsområde. Det vill säga att läraren noga har tänkt igenom hur 

bedömningsprocessen ska gå till och även tydliggör det för eleverna. Ingen dokumenterar 

elevernas kunskaper genom att filma dem men inspelningar är vanligt. Exempelvis använder 

lärarna sina mobiltelefoner som inspelningsapparater.  

4.5 Vilka förutsättningar finns för att eleverna ska kunna nå 

kunskapskraven i musik, det vill säga lokaler, tid, instrument och 

utrustning? 

Jan 

I Lgr 80 var det inskrivet att det skulle vara halvklass på max 15 elever påminner han mig om. 

När jag frågar honom om han anser att det finns tid, lokaler, instrument och rätt utrustning för 

att eleverna ska kunna nå kunskapskraven i musik svarar Jan så här: ”Saknar utrustning på IT-

sidan, i form av datorer. Annars har vi allt. Nuförtiden använder eleverna telefonerna för att 

spela in”(Lärare Jan).  

Patrik  

När det gäller tid, lokaler, instrument och rätt utrustning anser han att han hela tiden får slita för 

att det ska gå runt. För att eleverna ska kunna nå kunskapskraven i musik önskar Patrik ha 

halvklass. ”Det svårt att hinna se alla elever och det skulle vara mer effektivt att ha mindre 

grupper”(Lärare Patrik) anser han. Digitala verktyg finns inte åt alla elever och Patrik skulle 

helst vilja köpa in programvaror men tycker det kostar för mycket pengar.  

 

Frida  

Om 40 minuter i veckan räcker för att nå målen i musik så resonerar hon att det inte handlar om 

tiden på schemat. Är man är tillräckigt strukturerad och noggrann, hinner ställa i ordning all 

utrustning, eleverna kommer i tid så räcker tiden med att nå målen i musik menar Frida. Men 

med en klass på 26 elever så hinner däremot inte alla få hjälp.  Det mesta av utrustningen som 

man behöver för att nå målen har Frida på sin skola men den räcker inte till alla elever. Hon 
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saknar också en del digital utrustning . Frida tror att hon skulle hinna med att se elevernas 

prestationer och att det skulle bli billigare att ha halvklass, istället för att köpa in all utrustning. 

Hon uttrycker sig så här: 

Halvklass är bäst om jag skulle ha halvklass skulle jag hinna, istället för att köpa in all utrustning till eleverna 

tror jag att det skulle vara billigare att ha halvklass (Lärare Frida). 

Sara  

Sara tycker det är svårt att hinna alla målen i musik när hon träffar eleverna bara en gång i 

veckan. Hon anser däremot att det finns bra med lokaler och bra med instrument samt datorer 

på sin skola för att kunna nå målen i musik. Hon saknar dock musikprogram på datorerna.  

 

Nils & Karin  

En bra utrustning tycker Nils och Frida att de har för att nå kunskapskraven i musik. Den 

digitala utrustningen som används är Notflite (notskrivningsprogram). Det är ett relativt lätt 

program för eleverna anser de. Målet att eleverna ska använda digitala verktyg går att lösa på 

ett enkelt sätt menar de båda, annars är det bara att glömma att hålla på med inspelningar för då 

hinner man inte med att nå de andra målen i musik resonerar de.  

 

4.6 Analys av förutsättningar  

Lärarna anser att de i stort sett har den utrustning de behöver men att några av dem saknar 

digital utrustning. Mobiltelefoner är vanliga inspelningsapparater nuförtiden, till exempel 

”smartphone”. Karin och Nils har löst kravet på att använda digital utrustning med att använda 

ett enkelt notskrivningsprogram. Det är svårt att nå kunskapskraven för alla elever på grund av 

de stora elevgrupperna och att det är svårt med att få tiden att räcka. Om man ska lyckas hinna 

med att uppnå alla kunskapskrav i musik kräver det att undervisningen är strukturerad och 

noggrann men också att allt är i sin ordning i klassrummet och att eleverna kommer i tid till 

lektionerna. 

 

5 Diskussion 

5.1Metoddiskussion 

Min studie bygger på metoden kvalitativ intervju, därför att jag ville ha en möjlighet att ställa 

kompletterande följdfrågor ifall något var oklart. Det som har varit bra är att jag fått lyssna på 
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lärarna när de med egna ord svarat på mina intervjufrågor. Det svåra med metoden är att det 

tagit lång tid för intervju samt transkribering.  

I efterhand har jag funderat på mina intervjufrågor. Om de hade varit annorlunda så hade jag 

förmodligen fått andra svar och det jag bland annat tänker på är svaret från Frida, som nämner 

att hon konkretiserade kunskapskraven. Hade jag frågat lärarna om de brukar konkretisera 

kunskapskraven så kanske de flesta av lärarna svarat ja på den frågan? Och skulle jag vilja ha 

fullständiga svar hur lärarna bedömer i olika situationer så skulle jag behövt fråga dem hur de 

bedömer utifrån varje enskilt kunskapskrav. Då hade lärarna fått möjlighet att förklara i detalj 

hur de bedömer och jag hade fått en ännu klarare bild att jämföra deras olika tolkningar av 

bedömningsnivåer. Exempelvis när lärarna bedömer kunskapskravet Sång utifrån betygen E, 

C och A eller hur de bedömer kunskapskravet som talar om att eleverna ska föra 

välutvecklade och väl underbyggda resonemang (betyg A), (Skolverket 2011, s. 110). Istället 

har jag fått tolka lärarnas svar som möjligtvis inte har visat en helt rätt bild av verkligheten av 

lärarnas bedömning av elevernas kunskaper i musik. 

Om jag istället för kvalitativintervju valt en enkätundersökning tror jag att jag hade gått miste 

om lärarnas egna exempel från undervisning samt bedömning.  Jag tror inte att jag skulle ha 

fått samma utförliga svar på enkätfrågorna. Kanske hade dock sammanställningen blivit 

enklare att göra, men endast de frågor som stått i enkäten är de frågor som jag hade fått svar 

på. Jag är sammanfattningsvis ändå nöjd med mitt val av metod, då jag anser att jag fått svar 

på mina intervjufrågor. 

Förslag på fortsatt studie skulle vara att göra en liknande typ av studie, men istället för att 

intervjua musiklärarna använda en analytisk och observerande metod som utgår från att 

observera lärarna på deras lektioner och senare fråga dem hur de bedömer en viss situation. 

Exempelvis frågor som vilka slutsatser lärarna drar i specifika situationer samt hur de 

analyserar och värderar olika resultat.  

5.2 Tillvägagångssätt 

Eleverna får visa sina kunskaper på flera olika sätt och i flera olika situationer visar resultatet. 

Det svåra för lärarna är att hinna se alla elever när elevgrupperna är så stora och att det enligt 

lärarna också finns så liten tid på schemat. Då kan man som Frida gör, dela upp tillfällena på 

flera lektioner när elevernas kunskaper ska kontrolleras. Hinner man ändå inte göra detta på 
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lektionstid får man göra som Karin, Jan och Nils gör, nämligen bestämma tid för efterkontroller 

på elevernas kunskaper.  

Genomgående bland de lärarna jag intervjuat visar att de i förväg har bestämt hur eleverna ska 

få visa sina kunskaper. Lärarna relaterar också till kunskapskraven samt hur de dokumenterar 

elevernas kunskaper. Detta stämmer in på skolverkets intension om bedömning: När 

bedömningarna skiftar mellan formell bedömning som exempelvis skriftliga prov eller 

muntliga redovisningar och informell bedömning såsom när läraren observerar och ställer 

frågor mitt i elevens arbete skall läraren i förväg ha bestämt hur det ska användas och 

eventuellt återkopplas. Särskilt vid formell bedömning är det viktigt att läraren tänkt ut hur 

bedömningen ska gå till i relation till kunskapskraven (Skolverket 2011). 

”Eleverna måste vara insatta i vad de förväntas lära sig” skriver Korp (2003, s. 44) och vilka 

kunskaper eleverna ska utveckla samt vad som är målet med undervisningen. Redan i 

planeringen bör det förberedas hur eleverna ska få visa sina kunskaper. Det kan exempelvis 

vara genom muntliga, skriftliga, enskilda eller gemensamma arbeten (Nohagen 2007). 

Resultaten i min studie visar att lärarna låter eleverna göra både muntliga, skriftliga, enskilda 

och gemensamma arbeten som är tillfällen för dem att visa sina kunskaper men även ett 

tillfälle för lärarna att dokumentera detta. I lärarnas arbete med bedömning framkommer det i 

deras svar att de använder sig av olika bedömningsmetoder beroende på vilket arbetsområde 

som behandlas. Till exempel svarar Patrik att eleverna får spela i små grupper, Nils och Karin 

berättar om cirkulationsspelningen under terminen där eleverna få visa sina kunskaper i 

ackordspel, melodispel takt och rytm.”Vi måste vi använda bedömningsmetoder som passar 

för att pröva den kunskap vi vill att eleverna ska utveckla” menar Gipps (1994 i Lindström 

2011 s. 195).  Vi måste också bedöma eleverna på olika sätt eftersom olika prov (eller 

kunskapskontroller) mäter olika saker skriver Korp (2003). Därför måste bedömningen 

integreras medvetet i undervisningen för att eleverna ska ges goda förutsättningar att utveckla 

denna kunskap (Karlsson & Grönlund 2011). 

Enligt en studie av Sandberg (1996) säger eleverna att läraren oftast tar reda på vad de kan i 

musik genom att se vad de gör på lektionerna. Detta stämmer även in på vad lärarna uttrycker 

i min studie, nämligen att de iakttar och bedömer elevernas kunskaper hela tiden. Annika 

Benzinger (2012) berättar i sin undersökning att vid införandet av Lgr 11 blev musiklärarna 

mer medvetna om vilka metoder eller tillvägagångssätt de kan använda för att samla in 
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bedömningsunderlag än vad de var i den tidigare läroplanen Lpo 94. I min studie framgår 

också att lärarna anser sig ha tyligare ramar för bedömning och betygssättning än tidigare. 

När bedömningar ska ske bör detta alltid utgå från målen med ämnet - Lgr 11;s centrala 

innehåll och kunskapskraven. Annerstedt (2002) anser i en artikel att:” Bedömning och 

betygssättning måste alltid ske med målen som utgångspunkt” (Annerstedt 2002, s. 134). 

Både formativ och summativ bedömning behövs för att bedömningen ska bli rättsäker och 

rättvis. Ett mål med detta kan vara att eleverna blir mer delaktiga i bedömningen, dels genom 

att läraren ger feedback och feedforward till eleven men också att eleven själv kan se med 

egna ögon och bedöma sitt eget arbete (självbedömning). Detta bör enligt Carlgren (2002) 

diskuteras med kollegor såväl som med eleverna. Som både Jan och Frida nämner är 

självbedömning ett bra tillvägagångssätt för att engagera eleverna i bedömningen. Det ger 

eleverna en ökad förståelse inte bara vad, hur och varför det ska bedömas utan de lär sig även 

att ge omdömen om sitt eget och andras musicerande som kan leda till att det musikaliska 

arbetet utvecklas (Skolverket 2011, s. 110). 

Frågan är i vilka situationer som lärarna anser vara lättast att bedöma och hur eleverna 

uppfattar bedömningssituationerna? Vilket väger tyngst i slutbedömningen, teoretisk kunskap 

eller praktisk kunskap eller är de likvärdiga? Hur blir bedömningen eller betyget om lärarna 

inte får chans att se alla elevers kunskaper eller att dokumentationen är alltför oklar?  

 

5.3 Bedömningsprocess & dokumentation  

I avsnittet disposition och avgränsningar kan vi läsa att mitt syfte inte var att undersöka vilket 

undervisningsinnehåll lärarna använder sig av men det går inte att helt utesluta att nämna något 

om lärarnas planering. Jag fann i litteraturen att undervisningen är viktig för bedömningen men 

nu har jag också sett det i praktiken. Undervisningen kan exempelvis vara upplagd så att alla 

kunskapskrav behandlas under ett helt läsår, precis som Jan förklarar. Det kan också vara som 

Sara och Frida väljer, att undervisningen är uppbyggd med olika temaarbeten som pågår i flera 

veckor. Istället för att planera sin undervisning efter teman kan man även planera lektion för 

lektion såsom Karin och Nils gör. Helheten och delarna i planeringen är viktiga där helheten 

utgör överblicken av ämnets syfte och mål medan planeringen av delarna handlar om hur ämnet 

ska organiseras som exempelvis gruppindelningar, val av låtar, vilka instrument som ska 

används etcetera. Även i bedömningsprocessen är det viktigt att tänka på helheten och delarna. 

Det holistiska synsättet är det som har med bedömningen av helheten att göra medan det 
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analytiska synsättet syftar till att bedömningen är mer detaljerad i ett arbete och som beskriver 

elevens starka och svaga sidor (Korp 2003). När man ska dokumentera delarna till en slutlig 

helhetsbedömning kan de små anteckningarna i en anteckningsbok eller i ett worddokument 

som exempelvis Sara gör vara till stor betydelse. Tillsammans med anteckningarna så finns 

dokumentationen i minnet som även förstärker helhetsbilden av elevens kunskaper som Frida 

uttryckte det. Något jag inte frågade alla lärarna var om de bedömer flera kunskapskrav 

samtidigt under en lektion eller om de väljer ut en eller några kunskapskrav som eleverna får 

arbeta med. Det är givetvis svårt att göra en lektion eller ett temaarbete där alla kunskapskrav 

behandlas samtidigt. Antingen kan man då fokusera på ett kunskapskrav i taget eller så väljer 

man ut några som behandlas under en lektion eller under en period. Jag anser inte att alla 

kunskapskrav behöver få lika stort utrymme i undervisningen, utan en del av kunskapskraven 

kan det avsättas mer tid till, dels på grund av vad som lärarna anser vara viktigast i den 

elevgrupp de har men också för att försöka vara lyhörd för elevernas önskningar och behov.  

 

När eleverna reflekterar över sitt eget lärande lyckas de bättre enligt forskarna Paul Black och 

Dylan Wiliam (1998) men att reflektera behöver lärarna också göra. Reflektionen kan då 

handla om helheten av undervisningen och bedömningen och exempelvis innefatta vad 

eleverna egentligen har lärt sig. Har eleverna fått en allsidig undervisning där alla kunskapskrav 

behandlas och därmed en möjlighet till ett rättvist betyg? Delarna kan också reflekteras över, 

det vill säga vilka tillvägagångssätt man använt och hur eleverna bättre ska få visa sina 

kunskaper. Det kan till exempel vara praktiska ändringar man vill göra, allt ifrån introduktionen 

av ett nytt arbetsområde eller hur eleverna ska redovisa sina kunskaper. För att utvecklas till en 

bra pedagog menar (Annerstedt, 2007) att man behöver medvetandegöra sina egna 

uppfattningar och värderingar vad som gäller inom undervisning, lärande och hur kunskap 

uppstår. 

Vid bedömning poängterar Nohagen (2007) och Lindström & Lindberg (2005) att en lärare 

har till uppgift att konkretisera kunskapsmålen och att det enligt Houmann (2010) behövs 

handlingsutrymme för detta. Genom intervjuerna framkommer det tydligt att lärarna är 

medvetna om hur kunskapskraven ska konkretiseras (eller åtminstone visar studien att lärarna 

är medvetna om hur kunskapskraven används) och att de utefter sin egen övertygelse bedömer 

om vad som är rätt och fel samt att de har olika tillvägagångssätt för detta.  

Något intressant som kom fram i en av intervjuerna är det som handlar om planering av 

lektioner i förhållande till det som senare ska bedömas. Sara menade att bedömningen av 
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elevernas kunskaper blir så mycket lättare när arbetet är uppdelade i några få teman under 

läsåret. Frida arbetar också efter samma princip med temaarbeten men uttryckte inte att 

bedömningen går lättare även om hon kanske tycker det.  

Sammanfattningsvis av intervjuerna finner jag att lärarna följer skolans uppdrag som är 

fastställda från skolverket, nämligen att de bedömer alla elever efter olika kunskapskrav. Enligt 

skolverket (2013) ska bedömningen hänga ihop med undervisningen som ska kartlägga och 

värdera elevernas kunskaper. Men det komplexa är att elevernas kunskaper ska bedömas enskilt 

och i grupp, en interaktion i ett socialt samarbete som också är grunden i den sociokulturella 

teorin. Därför behöver det skapas en kultur där både individen och gruppen utvecklas och som 

både är baserad på ett individuellt och samverksorienterat undervisningssätt (Skolverket 2002). 

Faktorer som beteende, personliga egenskaper eller lärarens egen övertygelse får inte styra 

bedömningen (Skolverket 2011). Detta kom fram tydligt hos Karin, som berättade då hon inte 

hade lust att sätta ett bra betyg på eleven som betedde sig illa, men som hon sa; ”Det är bara 

att skala av alla sina känslor och gå ner till betygskriterierna och sätta betyget”. Karin följde 

inte sina känslor utan höll sig till de bestämda kunskapskraven från skolverket 2011. 

Frida tar upp en intressant fråga när hon berättar att hon aldrig filmar eleverna på grund av att 

det behövs tillåtelse från föräldrarna. Karin och Nils väljer att inte filma eleverna för att de 

säger att eleverna kan uppleva en rädsla att det läggs ut på internet. Ingen av lärarna i min 

studie säger sig filma sina elever i dokumentationssyfte. Ska man filma sina elever? Varför, 

eller varför inte? Kanske frågan skulle tas upp på ett föräldramöte och få deras tillåtelse för att 

användas i dokumentationssyfte? Vad skulle i så fall fördelarna vara att filma eleverna istället 

för att endast spela in dem med ljudupptagning? Idag finns det bra tekniskt utrustning vad 

gäller både bild och ljudupptagning men frågan är möjligtvis om lärare har tid för 

kompetensutveckling på området i sin arbetstid? Det kanske är värt att ta upp en diskussion 

om eller hur filmning kan användas i dokumentationssyfte och möjligen visar det sig att vi 

kan få tips från varandra på hur man gör.  

5.4 Förutsättningar 

I en av mina första frågor jag ställde till mina respondenter var om de ansåg att de hade 

instrument, lokaler, tid och rätt utrustning för att eleverna ska kunna nå målen i musik. Svaren 

från intervjuerna var att alla musiklärare i stort hade allt de behövde bortsett från en del digital 

utrustning och att det finns för lite tid på schemat för att hinna med alla kunskapskrav. Även 
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att elevgrupperna är för stora i antal (20-30 elever). Det stämmer in på den nationella 

utvärderingen 2003 (Skolverket 2004) som beskriver att lärarna hinner inte med allt 

undervisningsinnehåll som är angivet i kursplanen samt att det också har medfört andra 

svårigheter för lärarna, nämligen brist på tid för bedömning och dokumentation (Karlberg, 

2012). Även Annika Benzingers (2012) studie visar att lärarna i musik anser att de har för lite 

tid på schemat. I det syftet handlar det om att få en så rättvis bedömning i musikämnet som 

möjligt. Nohagen (2007) och Sandberg (1996) menar att ramfaktorer är av betydelse för 

musikundervisningen och att det är en förutsättning för att eleverna ska nå målen i musik.  

Är instrument, lokaler, tid och rätt utrustning så viktigt för att eleverna ska kunna nå 

kunskapsmålen i musik? Går det att klara sig på några få instrument, små lokaler eller lite 

utrustning vad gäller exempelvis digital utrustning? Hur ser det ut på våra svenska skolor 

idag? Finns den utrustningen som behövs och tilldelas eleverna samma förutsättningar till 

lärande? Är det som Frida uttryckte, mer lönsamt att undervisa i halvklass istället för att köpa 

in utrustning så det räcker till alla elever, eller ska eleverna fortsätta att vara två personer på 

en keyboard? Den fråga vi kan ställa oss är vilken kvalité vi vill ha på musikundervisningen? 

Om vi inte har en bra kvalité kommer det att få konsekvenser för elevernas lärande men om vi 

istället ger dem en bra grund i musik kommer det att vara avgörande för hur långt eleverna 

kan nå i sitt musikutövande. 

5.5 Summerande reflektioner 

Mina slutsatser är att ju mer genomtänkt undervisningen är, kopplat till kunskapskraven och 

det centrala innehållet desto tydligare blir bedömningen och hur den bör gå till. Om 

undervisningen inte har en struktur kommer heller inte eleverna veta vad som kommer att 

bedömas och lärarna kommer att få svårare att dokumentera. Men med hjälp av bra planering, 

effektiva tillvägagångssätt i form av matriser, inspelningar och anteckningar med mera, 

kommer bedömningen gå lättare att genomföra. En av förutsättningarna för ett lyckat resultat 

är som (Annerstedt, 2007) beskriver, att det beror på lärarens professionalitet och att läraren 

har ett tränat öga. Den som har ett tränat öga förstår vad ögat ska titta på, det vill säga det 

Nohagen (2007) och Lindström & Lindberg (2005) beskriver som att en lärare har till uppgift 

att konkretisera kunskapsmålen för att veta nivån på det man bedömer. Alltså behöver en 

lärare träna upp sin förmåga att bedöma och handla utifrån sin egen övertygelse om vad som 

är rätt och fel (Houmann 2010). 
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Att dokumentera alla elevers kunskaper i form av små anteckningar, inspelningar och en 

minnesbild i huvudet om elevens kunskaper gör att bedömningen ibland blir lite osäker. 

Lärarna i fråga gör ett gediget jobb och jag förstår att de ibland inte hinner med att 

dokumentera på ett sådant sätt, så att de får en fullständig verklighetsbild av alla elevernas 

kunskaper. Även om eleverna ges tillfällen att visa sina kunskaper så är läraren ändå bara en 

person i klassrummet som dessutom ska komma ihåg vad varje elev presterar samt på vilken 

nivå. Men bedömningen kan underlättas genom att exempelvis planera ett fåtal temaarbeten 

under läsåret och skapa tydliga situationer då eleverna visar sina kunskaper. Det är en bra 

förutsättning för en likvärdig och rättsäker bedömning.  

Denna studie har förhoppningsvis bidragit med kunskaper om bedömning i estetiska ämnen 

med fokus på ämnet musik i årskurs 6-9. För den som är lärare i dessa ämnen (eller i andra 

ämnen) vet att en rättvis bedömning och betygssättning är att eftersträva, dels för elevernas 

möjligheter att komma in på utbildningar men också för professionalitet i lärararbetet. Studien 

har syftat till att vidga vyerna av hur man kan gå tillväga för att bedöma ämnet musik, hur 

dokumentationen kan fungera och hur viktig planeringen är för en lyckad bedömning. Det går 

faktiskt inte att utesluta en bra planering och tro att bedömningen går av sig självt, 

planeringen och bedömningen hänger ihop, mer än vad jag själv tidigare trott. Jag hoppas 

studien även har bidragit med idéer både vad gäller undervisningen och hur man enklare kan 

tänka i bedömning och dokumentation. Slutsatsen är att vi som lärare behöver förutsättningar 

och resurser, såsom tid, material och fortbildning för att bli skickligare i vårt sätt att bedöma 

och betygssätta elevers kunskaper i musikämnet. 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Källförteckning 

Annerstedt, Claes (2007) Att lära sig vara lärare i idrott och hälsa. Göteborg; 

Multicare förlag  

 

Benzinger, Annika (2012). Ett lätt mätt sätt. Fyra musiklärares syn på betyg och 

bedömning i musik, med anledning av införandet av betyg från årskurs 6. 

Musikpedagogik I, Uppsatser på avancerad nivå. Musikhögskolan Örebro universitet  

 

Black, Paul & Wiliam, Dylan (1998). Inside the black box: Raising standards  

through classroom assessment. Phi Delta Kappan, 80 (2). 

 

Bryman, Alan (2011) Samhällsvetenskapliga metoder upplaga 2. Stockholm: Liber 

Ekonomi 

 

Dimenäs, Jörgen (red) (2007). Lära till Lärare Stockholm: Liber AB 

 

Eisner, Elliot. (1980). Bildämnets mytologi. Bild i skolan, nr 1/2 1980, s. 26-31. 

Ursprungligen publicerad i Curriculum Theory Network, 1974, 4 (2/3) 

 

Fejes, Andreas, Thornberg, Robert (2009). Handbok för kvalitativ analys. Stockholm: 

Liber AB 

 

Forsberg, Eva & Lindberg, Viveca (2010). Svensk forskning om bedömningar – en 

kartläggning. Vetenskapsrådet rapportserie 2010:2. Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

Gerrevall, Per (2008). Lärares professionalitet och betygssättningen – om 

bedömningens och betygssättningens dubbla karaktär. Växjö Universitet. Växjö 

University Press 

 

Hartman, Sven (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Natur 

och kultur 

 



39 
 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik. Om 

kvalitativa och kvantitativa metoder, Studentlitteratur: Lund 

 

Hotz, Arturo (1986). Jualitatives Bewegungslernen. Zumikon: SVSS- verlag 

 

Houmann, Anna (2010) Musiklärares handlingsutrymme – möjligheter och 

begränsningar. Malmö Academy of Music, Studies in music and music education, 16 

 

Jönsson, Anders (2010) Lärande bedömning. Malmö: Gleerups Utbildning AB 

 

Karlberg, Jonna (2012). Lärares tillvägagångssätt vid bedömning. Examensarbete 

inom lärarprogrammet L4P 01 vårterminen 2012. Göteborgs universitet 

 

Karlsson, Annika & Grönlund, Agneta (2011). Kunskapsbedömning i skolan: praxis, 

begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Skolverket 

 

Korp, Helena (2003) Kunskapsbedömning. Hur vad och varför. Forskning i fokus, nr 

13. Myndigheten för skolutveckling 

 

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Lindberg, Viveca (2005b). Bedömning i förändring. I L. Lindström & V. Lindberg 

(red.) Pedagogisk bedömning – om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap.  

(s. 243-253) Första upplagen. Stockholm: HLS Förlag 

 

Lindström, Lars m.fl. (2011) Pedagogisk bedömning – om att dokumentera, bedöma 

och utveckla kunskap. Stockholm: Stockholms Universitetsförlag 

 

Lindström, Lars & Lindberg, Viveca (2005) Pedagogisk bedömning av dokumentera, 

bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: HLS förlag 

 

Lundahl, Christian. Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red.) (2011). Betyg och 

bedömning. Utbildningshistoria: en introduktion. Lund Studentlitteratur (under 

utgivning) 



40 
 

 

Lundahl, Christian & Fichtelius, Maria (2010). Bedömning i och av skolan – praktik, 

principer, politik. Lund: Studentlitteratur 

 

Lundahl, Christian (2011). Bedömning för lärande. Stockholm: Nordstedts 

Myndigheten för skolutveckling (2007). Musik – en samtalsguide om kunskap, 

arbetssätt och bedömning. Stockholm: Liber 

 

Myndigheten för skolutveckling (2007). Hem – konsumentkunskap: en samtalsguide 

om kunskap, arbetssätt och bedömning. Stockholm: Liber. 

 

Nohagen, Lars (2007). Föreläsning 5/9 UKL, Hur vet jag vad eleverna kan - och inte 

kan? – om att bedöma kunskaper och sätta betyg 

 

PM angående kursplanerevideringsarbetet rev. version 090924. Bologna styrgruppen 

vid UFL Göteborgs Universitet 

 

Ryan, Gery & Bernard, Russell (2003), Techniques to identify themes. Field Methods, 

15, s. 85.109 

 

Sandberg, Ralf (1996). Musikundervisningens yttre villkor och inre liv. Några 

varianter över ett läroplansteoretiskt tema. (Diss). Stockholm: HLS Förlag 

 

Sandberg, Ralf (1996). Musikundervisningens yttre villkor och inre liv. Institutionen 

för pedagogik. Lärarhögskolan i Stockholm. Stockholm: HLS förlag 

 

Skolverkets allmänna råd. (2004) Likvärdig bedömning och betygssättning. 

Stockholm: Fritzes 

 

Skolverket (2002). Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och 

betygssättning. Stockholm; Liber 

 

Skolverket, (2011). Kommentarmaterialet till kursplanen i musik 2011. Stockholm: 

Fritzes 



41 
 

 

Skolverket, (2011) Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och 

möjligheter. Om kunskapsbedömning enligt Lgr 11. 

 

Skolverket, (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Fritzes 

 

Skolverket (2004) Nationella utvärderingen av grundskolan, musik 2003 

 

Trost, Jan (2007). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB 

Vetenskapsrådet (2013). Forskningsestetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Linköpings universitet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Inledande frågor: 

 Berätta om din bakgrund som musiklärare? 

 

 Hur mycket musik är schemalagd på den här skolan? 

 

 Anser du att du har tid, lokaler, instrument och rätt utrustning för att eleverna ska 

kunna nå kunskapskraven i musik? 

 

 Finns det flera musiklärare som undervisar samma årskurser som du på din skola? 

Om svaret är JA:  

Följd fråga 1: 

Har ni en gemensam ”mall” för hur tillvägagångssätten ska användas på din skola? 

Följd fråga 2: 

 

 Diskuterar du med dina kolleger om bedömning och hur det ska gå till? 

 

Huvudfrågor: 

 Berätta om hur bedömningsprocessen ser ut? (Process & dokumentation). 

 

 Vilka tillvägagångssätt använder du när du bedömer dina elever? 

 

 Hur dokumenterar du elevernas kunskaper? (Film, anteckningar, prov, minnet etc). 

 

 Hur ofta gör du kunskapskontroller eller bedömningar? 

 

 Har du prövat olika tillvägagångssätt? I så fall, har du hittat något tillvägagångssätt 

som fungerar bättre än något annat? Varför, varför inte? 
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Bilaga 2 
Examensarbete ht 2013                                                                                       

Hej! 

Mitt namn är Michael Lahall och jag går och utbildar mig till lärare på Linköpings universitet. 

I höst ska jag skriva mitt examensarbete. Det kommer att handla om vilka tillvägagångssätt 

lärare i år 6-9 använder sig av för att bedöma och betygsätta elever i ämnet musik. D v s vilka 

situationer som möjliggörs för eleverna att visa sina kunskaper samt hur dessa kunskaper 

dokumenteras av lärarna. T ex genom film, anteckningar, prov, matriser, ur minnet, - etc. 

Fyra frågeställningar önskar jag få svar på: 

- Vilka tillvägagångssätt använder sig lärare i år 6-9  av för att bedöma ämnet musik?  

- Hur ser bedömningsprocessen ut?  

- Vilka skillnader och likheter finns mellan lärarnas tillvägagångssätt?  

- Vilka förutsättningar finns för att eleverna ska kunna nå kunskapskraven i musik, det 

vill säga lokaler, tid, instrument och utrustning? 

Forskningsetiska principer. 

Enligt lagliga bestämmelser är ditt deltagande i undersökningen frivillig och du har rätt att 

avsluta din medverkan när som helst. Uppgifter om ditt deltagande sker med största 

konfidentialitet och förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer 

endast att användas för forskningsändamål. Om du vill får du ta del av sammanfattningen av 

undersökningen. Den kanske kan ge dig tips på andra tillvägagångssätt för bedömning som du 

kommer att ha användning för? 

 

Undersökningens utformning. 

Om du kan tänka dig att delta i min undersökning så vänligen svara mig så snabbt som 

möjligt. Då bestämmer vi en tid och plats för intervjun. Intervjun kommer att ta cirka 1 timme 

och spelas in, för att jag ska komma ihåg vad som sades. Jag har valt intervju som metod för 

att få möjlighet att resonera kring bedömning, fånga upp intressanta tankar och kunna reda ut 

eventuella oklarheter. 

Hoppas att du vill vara med! 

Mvh Michael Lahall 
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Bilaga 3 

Sammanfattning av tillvägagångssätt 

Jan Eleverna får visa sina kunskaper genom teoretiska prov och lyssningsprov. Under  

lektionerna får eleverna visa hela tiden och om läraren är osäker på vad eleven  

egentligen kan så görs en efterkontroll. Visa sina kunskaper i en band situation. 

Patrik Eleverna få spela upp i små grupper och spela in låtar. Det görs sångprov i form  

av uppsjungning för läraren. 

Frida Eleverna spelar och sjunger i olika former och de visar hela tiden under lektions- 

tiden vad de kan. Om de meddelar läraren att de har en konsert så brukar läraren  

komma och lyssna och då har eleverna möjlighet att visa vad de kan. I slutet av  

varje arbetsområde får eleverna visa vad de kan och det varierar beroende på  

vilket arbetsområde det handlar om. Om eleverna ska redovisa en låt är det  

obligatoriskt att visa det för läraren men frivilligt att göra det inför klassen. 

Sara Eleverna visar läraren hur de jobbar på lektionerna och bedöms efter arbets- 

processen. Det är inte som de flesta eleverna tror att det är slutmomentet som  

bedöms utan det är hela vägen dit, menar Sara. De har lyssningsprov och  

skriftliga prov och muntliga prov för de som har svårt att skriva.  Genom att  

eleverna diskuterar och pratar med varandra om något ämne som tas upp på  

lektionen är ett sätt för eleverna att få visa vad de kan och förstår. 

Nils & 

Karin 

Om eleverna är missnöjda med ett betyg kan de komma tillbaka till lärarna och  

visa vad de kan. I ett speciellt spelmoment (”cirkulationsspelning”)  

under terminen visar eleverna vad de kan i ackordspel och melodispel, takt & rytm.  

Under den lektionen spelar eleverna samma låt om och om igen på instrumenten  

gitarr, bas trummor och keyboard. Eleverna vet inte om att de blir bedömda,  

men läraren iakttar dem lite extra noga vid det tillfället. 

 

 

 

 

 



45 
 

Bilaga 4  

Sammanfattning av bedömningsprocess och dokumentation 

Jan Undervisningen läggs upp så alla kunskapskraven blir uppfyllda under ett helt läsår.  

Filmning sker aldrig. Spelmomenten är svåra att dokumentera men det görs en enkel  

notering på ett papper – till exempel ett kryss om eleven klarat en viss nivå.  

Detta noteras under tiden lektion pågår eller efter lektionens slut. En dokumentation  

av en elevs kunskaper bildas oftast av en helhetsbild i minnet, men det förekommer  

att eleverna själva kan styra sin dokumentation – själva sätta ett kryss när de klarat  

ett moment (självbedömning). Jan berättar att han har en kollega i musik (klass 7-9)  

på skolan som han diskuterar bedömning med, annars kan man diskutera med vilken  

lärare som helst menar han. 

Patrik Ser olika ut beroende på vad som jobbas med; musikproduktion, teori eller ackordspel. 

Dokumentationen sker genom teoretiska prov, små anteckningar på ett papper,  

inspelningar samt av en bedömningsmatris när de spelat, exempelvis; trummor,  

ackordspel med mera. I bedömningsmatrisen sätts ett kryss i en ruta när eleverna  

klarat en viss nivå i kunskapskraven. Dokumentationen sker också genom att lyssna  

på eleverna och registrera direkt i minnet. Samtidigt kommer det fram att det är  

svårt att dokumentera i ämnet musik. Han är ensam musiklärare på sin skola men  

diskuterar bedömning med kollegor i kommunen ibland. 

Frida Först se vilket centralt innehåll som ska arbetas med och utgå från vad som är gjort  

och inte gjort. Konkretisera vad som är ett E- betyg C och A- betyg. Bedömningen  

verkar ”knepig” eftersom det är både praktiskt och teoretiskt, sång & spel,  

musikskapande, med mera. I ett arbetsområde behandlas så många kunskapskrav  

som möjligt. Ett arbetsområde kan pågå i cirka tio veckor. Noteringar görs under  

lektionstiden i en anteckningsbok när någon elev gjort något extra bra. En önskning  

finns att anteckna i en betygsmatris men läraren har ännu inte kommit så långt.  

Brukar aldrig filma eleverna men däremot spelat in elever på till exempel en telefon.  

Om läraren är osäker på hur några elever har uppfyllt vissa krav så tittar hon lite extra  

på dem under nästkommande lektion. Det är viktigt att dokumentera så att inte mag- 

känslan får styra och när det finns anteckningar om en elev formas en rättvis bild av  

vad eleven egentligen kan. En mer genomtänkt bedömning sker efter varje stort 

arbetsområde. Hon har en kollega att diskutera med men då handlar mest om  
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undervisning. 

Sara I olika temaarbeten som pågår i flera veckor vet eleverna vad som kommer  

att bedömas och vad läraren tittar på. På grund av att ett arbetsområde pågår  

i flera veckor så kommer också eleverna in i arbetet samt får en förståelse  

vad som kommer att bedömas. Ungefär 80 % bedöms hur eleverna jobbar  

självständigt med uppgiften; hur de kommer framåt, hur de hjälper varandra,  

hur de löser problem samt tar ett eget ansvar. Det är inte som de flesta  

eleverna tror att det är slutmomentet som bedöms utan det är hela vägen dit,  

menar Sara. Inspelning från en smartphone sker när en elev sjunger och  

spelar. Sara antecknar också efter varje lektion om hur processen har gått  

för eleven. I stället för att ha olika innehåll på varje lektion, vilket enligt  

henne är svårdokumenterat, så dokumenteras elevernas kunskaper ungefär  

två till tre gånger per termin och det sker efter varje stort arbetsområde.  

På grund av att det är två till tre tillfällen som det sker en större bedömning  

så är det lättare för läraren att se vilka kunskapsnivåer varje elev ligger på  

samt att det är lättare att hålla ordning på vad eleverna har gått igenom.  

Skriftliga och muntliga prov är också tillvägagångssätt för dokumentationen.  

Det är bara Sara som undervisar i musik på sin skola och har därför ingen kollega att 

diskutera bedömning med men diskuterar sina idéer med andra kollegor som kommer 

från skolor i närheten. 

Nils & 

Karin 

De jobbar i samma klassrum och diskuterar undervisning och bedömning  

utifrån ett material som kallas ”Heja”. De har arbetat fram en bedömnings- 

matris som de lägger upp sin undervisning utifrån. Sista månaden innan  

terminen är slut så kontrolleras elevernas kunskaper. Lärarna har gemensamt  

arbetat fram en betygsmatris där texten är tagen från materialet ”Heja”.  

Sista månaden på terminen dokumenteras elevernas färdigheter med  

anteckningar om varje elev. Under vardagen så är det en omöjlighet att hinna  

anteckna varje elev när tiden är så pressad tycker de båda lärarna. Det sker bara  

om någon elev gjort något extra bra.  Aldrig så filmar de sina elever på grund av  

att det finns en rädsla hos eleverna att det läggs ut på ”nätet”.  

Dokumentationen finns också i minnet hos lärarna men de erkänner att vissa  

elever fastnar i minnet medan andra inte gör det.  

 


