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Abstrakt 

I denna studie var syftet att öka kunskapen om meningsskiljaktigheter i tolkningar av 

värdeord bland musiklärare i pop, rock och jazz-ensembleundervisning inom 

gymnasieskolans estetiska program med inriktning musik samt att klargöra vilka möjliga 

konsekvenser dessa kan få för bedömning och betygsättning. Utifrån en hermetisk 

forskningsansats genomfördes fem kvalitativa intervjuer med utbildade verksamma 

musiklärare som bedrev ensembleundervisning på gymnasiet. 

Resultatet visar att värdeord och kunskapskrav tolkas på många olika sätt inom de 

ensemblekurser som erbjuds på nationell nivå där förkunskaper, sammanhang och egna 

erfarenheter visar sig vara påverkande faktorer. Vidare dras slutsatsen att kollegiala samtal 

mellan musiklärare är en avgörande aspekt för likvärdig bedömning. 

Nyckelord: Lgy11, ensemble, tolka, musiklärare, värdeord 
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Att jag Christoffer ”Kroffe” Björklund en dag skulle sitta och skriva dessa sista rader på ett 

examensarbete är en helt obeskrivlig känsla men också ett faktum. Jag är otroligt stolt över 
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ta sin början. Jag vill först och främst tacka min handledare Cecilia som med sitt hårda jobb 

stöttat och handlett mig genom hela processen. Även ett stort tack till mina klasskamrater. 

Trots att vi skrev våra arbeten individuellt gjorde vi det tillsammans. Sist men inte minst så 
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1. Inledning 

I kunskapskraven används ett antal uttryck, så kallade värdeord, för att beskriva kunskapsnivåer för 
olika betygssteg. För att kunskapskraven ska bli enhetliga och tydliga har varje betygssteg ett begränsat 
antal värdeord som används enbart för det betygssteget (Skolverket 2011, s. 21). 

Under min tid som student vid ämneslärarutbildningen har jag upplevt att bedömning varit 

och fortfarande är ett hett ämne i skoldebatten. Redan första dagen som lärarstuderande fick 

vi studenter i uppgift att reflektera kring den nya kursplanen i musik. Eftersom att 

förordningen ”Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskolan” (Lgy11) infördes samma år som jag påbörjade min lärarutbildning hade jag 

som lärarstudent ingen relation till likheter och skillnader med dess föregångare ”Läroplan 

för de frivilliga skolformerna” eller om den var tydligare i sina formuleringar.   

Allt eftersom åren gått har jag upptäckt att det uppstår en viss problematik när bedömning 

diskuterats i musikämnet. Kärnan i problematiken har enligt min upplevelse bland annat varit 

de värdeord som finns i ensemblekursernas kunskapskrav. Värdeord som konstnärligt uttryck 

och med viss säkerhet men också relativa ordsammansättningar som enkla notbilder har gjort 

att betygsmöten under min genomförda praktik och allmänna diskussioner med klasskamrater 

blivit något mer komplicerade, tidskrävande och utdragna just för att alla parter inklusive mig 

själv har haft olika uppfattningar om vad till exempel ett konstnärligt uttryck innebär eller hur 

det bör tolkas. Då detta varit ett återkommande fenomen har mitt intresse för tolkning av 

värdeord i ensemblekurser växt allt mer ju längre tiden på lärarutbildningen fortlöpt. Hittills 

genomförd forskning av Nyberg (2015) konstaterar att det finns meningsskiljaktigheter i 

musiklärares tolkningar av värdeord men ingen genomförd studie fokuserar ämnet med 

ensemble inom gymnasiet. Det finns vid tiden för denna studie inget bedömningsstöd som 

riktar sig till ämnet musik på gymnasienivå eller till de ensemblekurser som erbjuds 

nationellt.  

Ännu ett motiv för att studera området är att Lgy11 år 2016 fortfarande är ganska ny och 

genomsyras av likvärdighet och tydlighet. Jag som lärarstudent upplever ofta otydlighet i de 

formuleringar som utgör kunskapskraven i de kurser som omfattar ämnet musik. Med det i 
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åtanke var det högst intressant att undersöka hur denna aspekt speglas i praktiken för 

verksamma musiklärare på gymnasiet.  

Min förhoppning är att jag själv som musiklärare sedan ska kunna nyttja den ökade 

kunskapen om ämnet för att skapa perspektiv på mina egna tolkningar och för att i 

förlängningen kunna omsätta detta i min undervisningspraktik. Jag hoppas att den ökade 

kunskapen i studien också ska kunna hjälpa och förbereda musiklärarstudenter och 

verksamma musiklärare inför framtida betygsmöten och diskussioner vilket förhoppningsvis 

främjar möjligheter till välgrundad bedömning och välgrundade betyg. 
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att öka kunskapen om meningsskiljaktigheter i tolkningar av värdeord 

bland musiklärare i pop, rock och jazz-ensembleundervisning inom gymnasieskolans 

estetiska program med inrikting musik, samt vilka konsekvenser tolkningarna kan få för 

bedömning och betygssättning.  

Frågor: 

- Hur tolkar musiklärare på gymnasiet värdeord i ensemblekurserna 1 & 2? 

- Vilka likheter/skillnader finns mellan tolkningarna? 

- Vilka konsekvenser får tolkningarna på bedömning och betygsättning i ensemblekurser? 
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3. Bakgrund 

I forskningsbakgrunden beskriver jag musikämnets historik inom det svenska skolväsendet 

samt vilken koppling betyg och bedömning har till ämnet. Därefter redogör jag för likvärdig 

bedömning inom musikämnet samt för hermeneutik som forskningsansats.   

3.1 Musik i skolan ur ett historiskt perspektiv 
I följande avsnitt redogör jag ur ett historiskt perspektiv för hur musiken växt fram som ämne 

i svensk grundskola och gymnasieskola samt hur det estetiska programmet utvecklats sedan 

det först infördes.  

Musik som skolämne har en lång tradition. Redan i det antika Grekland hade teoretiker idéer 

om hur musik skulle spelas och förstås. Musikutövande knyts till den kristna kyrkans 

framväxt från tidig medeltid och framåt där sång haft en framträdande roll (Asp, 2015). 

Musik i svensk grundskola har fyllt olika syften och haft olika innehåll genom åren och 

ämnets namn från mitten av 1800-talet var kyrkosång (Påhlsson, 2011). Lektionerna handlade 

på 1800-talet om att förbereda barnen inför gudstjänsten där folkskollärare, präster och 

kyrkomusiker var de som engagerade sig i frågan (Gustavsson, 2000). Vidare redogör 

Gustavsson (2000) för Hulsted’s lärobok Sånglära för folkskolor från 1851. I Hulsted’s 

lärobok framkom det en sortering av eleverna efter sångförmåga. ”De som saknade anlag för 

sång skulle ställas längst bak i salen som tysta åhörare”(Gustavsson, 2000, s. 89). Enligt Asp 

(2015) och Påhlsson (2011) syftade kyrkosången till att höja moralen och fosterlandskänslan 

bland eleverna. Ämnet kom åter att byta namn vilket slutligen ledde till att ämnet namngavs 

musik under 1950-talet (Gustavsson, 2000).  

Scheid (2009) beskriver att innehållet i musikämnet på 1960-talet baserades på notläsning, 

sång i stämmor och kunskaper om västerländska musikepoker vilket berodde på att 

musikförståelsen utgick ifrån den västerländska konstmusiken. Ungdomars förhållningssätt 

kom vid samma årtionde att förändras i och med en kraftig populärmusikalisk utveckling och 

införandet av ny teknik (Påhlsson, 2011). Det förändrade förhållningssättet ledde till att 
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musiklärarutbildningen reformerades på 1970-talet. Genrebreddning och utbildning av fler 

musiklärare till den allmänna skolan innefattades i reformen (Scheid, 2009). 

Ämnets innehåll orienteras också bort från konstnären och konstverket, mot en syn på eleven som 
medskapare av kultur. Lärarrollen fokuseras nu också mot att vara mer handledande och mindre 

förmedlare av information (Påhlsson, 2011, s. 19).  

I samband med decentraliseringen, och införandet av en ny läroplan i och med Lpo94 och 

möjligheten för fristående aktörer att skapa alternativa skolformer på 1990-talet växte även 

intresset för kultur och skapande. Musikämnet värderades vid denna tid högt av eleverna 

(Phålsson 2011). Införandet av en ny läroplan skedde samtidigt även på gymnasiet där 

musikämnet ”utvecklats från att vara en ljudupplevelse till att omfatta flera estetiska 

uttrycksformer i samverkan” (Scheid, 2009, s.14). 

3.1.1 Musik på gymnasiet genom historien 

På läroverken, som senare kom att kallas gymnasier, dominerades musikundervisningen av 

klassisk musik och svensk folkmusik under tidigt 1900-tal. Den utgjordes av den 

humanistiska bildningskulturen där det ansågs att detta kulturarv bidrog till en gemensam 

social och kulturell identitet för de svenska ungdomarna som studerade där (Scheid, 2009). 

Enligt Asp (2015) förekom olika typer av musikverksamhet i läroverkens verksamhet som 

bestod av två timmar vid sidan av annan undervisning. I och med Lgy70 blev 

gymnasieskolan en sammanhållen skolform där det samtidigt också infördes en 

försöksverksamhet med musik som en tvåårig utbildning där syftet var att förbereda för högre 

musikutbildning, samt att göra dessa studier tillgängliga för fler. Utöver det var musik eller 

teckning obligatoriska ämnen inom de linjer som riktades mot att vara högskoleförberedande 

och kursplanerna för respektive linje var relativt lika men med outtalade skillnader i 

förkunskapskrav (Georgii-Hemming, 2005).  I och med 1994 års reform tillkom estetisk 

verksamhet som en obligatorisk kurs för alla program vid gymnasieskolan. Kursen innehöll 

förutom musik även andra estetiska uttrycksformer i form av bild, dans och drama (Asp, 

2015). 
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3.1.2 Det estetiska programmet  

I samband med 1994 års reform och läroplanen för frivilliga skolformer introducerades det 

estetiska programmet som ett av 16 nationella program i gymnasieskolan. ”Programmet är 

studieförberedande – vilket innebär att eleverna är behöriga att söka vidare också till andra 

högre utbildningar än de konstnärliga” (Nyberg, 2011, s. 50). Detta innebar en bredare 

utbildning än den tidigare musiklinjen. Programmet innehöll fyra olika inriktningar i och 

startades upp i ett flertal kommuner runt om i landet (Asp, 2015). Grundtanken med dessa 

uppdelade inriktningar efter reformen var att gymnasieutbildningen skulle börja brett men 

därefter smalna av (Georgii-Hemming, 2005). Asp (2015) beskriver att gymnasieskolan på 

senare år genomgått ännu en reformering där målet med den första utredningen år 2008 var 

att se över den svaga kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad som ansågs finnas. 

Efter flera remissinstanser kom det estetiska programmet att finnas kvar som ett av de 

högskoleförberedande program som erbjuds vid gymnasieskolan idag. 

Skolverket (2011) beskriver examensmålen på följande sätt efter att läroplanen för 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, (Lgy11) infördes : 

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska 

eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och 
samhällsvetenskapliga områdena (s. 43).  

De nio kärnämnen som Scheid (2009) beskriver utifrån Lpf94 är obligatoriska för alla 

program inom gymnasieskolan vilka har bytt namn till gymnasiegemensamma ämnen i 

Lgy11. Estetisk verksamhet och individuellt tillval har sedan 2011 ersatts med andra ämnen i 

form av historia och religionskunskap.   

Vidare beskriver Skolverket (2011) inriktningen musik: 

Inriktningen musik ska ge fördjupade kunskaper i musik från olika tider och kulturer. Den ska utveckla 
elevernas musikutövande och konstnärliga skapande samt förmåga att uppleva och tolka musik ur olika 

perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på något musikområde (s. 44). 
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I ämnet musik finns det för närvarande tre olika ensemblekurser där kursen Ensemble med 

körsång är obligatorisk för de elever som studerar vid det estetiska programmet med 

inriktning musik. De olika kurserna lägger varierad vikt vid de nio punkterna som återfinns i 

ämnet musik’s syfte och ”kurserna är inte styrda mot en specifik genre eller repertoarområde” 

(Asp, 2015, s. 15). I ämnesplanen för musik står det att kursen Ensemble 1 inte kan ingå i en 

examen tillsammans med betyg i Ensemble med körsång. Vidare står det att Ensemble 2 

bygger på någon av de förstnämnda kurserna och kan läsas flera gånger med olika innehåll 

(Skolverket 2011). Detta kan bero på att vissa skolor i landet erbjuder ensemblekursen 

Ensemble 1 som tillvalskurs när eleverna får möjlighet att välja själva (Asp, 2015).  

3.2 Värdeord 
I detta avsnitt beskriver jag utifrån Lgy11 hur kunskapskraven är utformade i 

ensemblekurserna samt värdeordens ursprung och funktion. 

Taxonomier ligger till grund för de värdeord som finns i Lgy11’s kursplaner och är ett sätt att 

visa vad som utgör enkel kunskap och vad som ses som mer avancerad kunskap. Sedan 1950-

talet har Benjamin Blooms så kallade Taxonomi varit en bedömningsmodell som pedagoger 

lutat sig mot i bedömningssammanhang. Taxonomin har olika kvalitativa nivåer där sätten att 

bedöma följer ett rangordningssystem (Thörnvall, 2001). 

Av någon anledning nämns inte varken Blooms eller liknande taxonomier i svenska styrdokument för 
skolan. Ändå kan man se att begrepp och nivåer för vad som ska läras och bedömas kan sättas in i ett 

taxonomiskt sammanhang likt Blooms taxonomi (Thörnvall, 2001, s. 63). 

I Lgr11 visar kunskapskraven att eleven ska visa på analytiska, bedömande och kreativa 

förmågor för att uppnå betyget E i musik. Ferm Thorgesen och Zandén (2015) visar på att 

Blooms Taxonomi vänts 90 grader i läroplanen. Kunskapskraven för E, C och A beskriver en 

progression i samtliga av Bloms olika nivåer av kunskap. 
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I Lgy11’s ämnesplaner används ett antal värdeord för att beskriva kunskapsnivåer mellan 

olika betygssteg och dessa är markerade med fet text för att synliggöra skillnaderna. Ett 

exempel kan se ut på följande sätt:  

För betyget E: 

-Eleven redogör översiktligt för något exempel på repertoar i olika stilar för ensemblen. 

För betyget C: 

-Eleven redogör utförligt för några exempel på repertoar och olika stilar för ensemblen. 

För betyget A: 

-Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera exempel på repertoar i olika stilar för 

ensemblen (MUSENS01) 

Uttrycken används för att ange kvalitet i flera olika sammanhang, till exempel kvaliteten på beskrivningar, 

sammanfattningar, textbindningar, redogörelser, omdömen, motiveringar, dokumentationer eller 
resonemang (Skolverket, 2011, s. 22). 

I Skolverkets (2011) kommentarmaterial till kursplanen i musik uttrycks att absoluta 

gränsdragningar mellan värdeorden i olika betygssteg inte är möjliga att göra. Det är upp till 

läraren att tolka och förstå dessa i relation till det sammanhang och innehåll de relaterar till.  

3.3 Bedömning och betyg 
I nästkommande del redogörs för forskning inom områdena bedömning, musikdidaktik, och 

betygens funktion i skolan och dess förankring i lagar och förordningar. 

3.3.1 Formativ och summativ bedömning 

Persson (2010) menar att bedömning alltid är en värdering och att det i skolsammanhang 

visar på vilken grad en prestation uppfyller mål eller kriterier. Vad bedömning innebär 

varierar beroende på syfte och kan ses på olika sätt. I summativ mening visar bedömningen 

en sammanfattning av vad någon kan medan bedömning av formativ mening avser att 

förbättra lärande och undervisning. 
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För detta ändamål krävs att de ger nyanserad information om elevernas prestationer i förhållande till 

(på förhand givna) mål och kriterier. Detta för att styrkor och utvecklingsbehov ska kunna identifieras 
och användas som underlag för elevernas fortsatta utveckling mot målen (Jönsson, 2011, s. 212). 

  

Både bedömningar med summativt och fomativt syfte kan användas på ett formativt sätt 

(Jönsson, 2011). I en skolkontext kan begreppet bedömning användas som en övergripande 

term för att summera olika bedömningspraktiker (Skolverket, u.å).   

3.3.2 Didaktik och bedömning 

För att sätta bedömning i lärarens professionella sammanhang blir det aktuellt att gå in på 

didaktikbegreppet. Didaktik har olika betydelse beroende på vilken huvuduppfattning som 

finns. Georgii-Hemming (2005) beskriver olika traditioner som definierar begreppet där det i 

ett fall definieras som teorier om undervisningens innehåll, och i ett annat fall som teorier om 

undervisningens och inlärningens praktik. Jank & Meyer (1997) menar att didaktik innefattar 

frågor om metoder och att den inte enbart är en teori utan ”också alltid en undervisnings- och 

inlärningspraktik.” (s. 18). Vidare kan didaktik också utgöras av de praktiska och 

pedagogiska handlingar som elever och lärare utför (ibid). 

Bengtsson ock Kroksmark (1994) beskriver förhållandet mellan allmändidaktik och 

ämnesdidaktik och menar att ämnesdidaktik är en specifik didaktik som är exklusiv för ett 

speciellt ämne där aspekterna om planering, genomförande och utvärdering endast blir 

relevanta inom det egna ämnet. Enligt Ferm (2004) är musikdidaktik ”teorier och praktik om 

undervisning och lärande i musik” (s. 76).  

Asp (2011) undersöker i sin studie hur musiklärare på gymnasiet samtalar om sina val av 

innehåll inom ensemblekurser i förhållande till musikalisk bakgrund som musiker och /eller 

musiklärare. Resultaten av studien visar att lärarnas tal om val av innehåll huvudsakligen 

konstrueras genom deras erfarenheter av eget musicerande och att didaktiska konstruktioner i 

hög grad bygger på dessa erfarenheter.  

Hanken och Johansen (2013) beskriver i inledningen till boken Musikkundervisningens 

didaktikk att musiklärare behöver fler kvalifikationer än de musikaliska för att göra ett bra 
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jobb och att musikdidaktik kretsar kring de många val som måste göras i yrkesprofessionen. 

Musikläraren har i sin yrkespraktik även ramfaktorer som präglar undervisningen vilket i 

praktiken kan utgöras till exempel av en läroplan i grundskolan, bestämmelser om 

gruppstorlekar på en kulturskola eller hur stora resurser som tilldelats för instrumentinköp. 

De ramar som sätts är högst avgörande för vilka möjligheter som kan skapas i 

musikundervisningen. För en musiklärare består det huvudsakliga arbetet av att planera, 

genomföra och bedöma undervisningen där musikdidaktiken fungerar som ett verktyg för att 

skapa förståelseramar som hjälper läraren i detta arbete. De klassiska frågorna som 

didaktiken ställer i allmänhet kan även appliceras på bedömning: 

Hva er hensikten med vurderingen? Hva skal vurderes? Når skal vurdering foregå? Hva er 
utgangspunktet for vuerderingen? Hva skal det legges vekt på? Hvordan få til en rettferdig poeng- eller 
karaktersetting? Hvordan skal resultatet meddeles og til hvem? (s. 121). 

När en elev ska bedömas är det ovanstående frågor som musikläraren behöver söka svar på. 

Bedömning kan användas för att stimulera och vägleda eleven att utvecklas personligt och 

musikalisk. Om eleven bedöms formativt blir det lättare för både läraren och eleven att veta 

vad som bör fokuseras på i kommande lärprocesser (Hanken & Johansen, 2013).  

3.4 Betygens funktion i den svenska skolan 
I Sverige finns en lång tradition av att betygsätta elevers färdigheter och kunskaper och inom 

tidsloppet av 100 år har det svenska utbildningssystemet sedan sekelskiftet 1800/1900 talet 

haft tre olika betygssystem i form av ett absolut, ett relativt och ett mål- (och kunskaps-) 

relaterat betygssystem. I och med större ideologiska och samhälleliga förändringar har de 

medfört förändringar i betygsättning (Eklöf, 2011). Eklöf betonar vidare att det som 

framförallt skiljer det absoluta systemet mot dagens kunskaps- och målrelaterade system är 

synen på kunskap, samt att lärarna tidigare inte hade några enhetliga kunskapsmål att förhålla 

sig till. 

I dagens målrelaterade system ska elevernas kunskaper ställas i relation till de kunskapsmål och 

betygskriterier som anges i läroplaner och kursplaner, och detta bestämmer elevernas betyg (s. 66). 
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Eklöf (2011) menar att betygen har flera syften och funktioner som beskrivs enligt följande: 

- Informationsfunktionen som ger information till eleven, föräldrarna och skolan om vilka 

kunskapsmål som eleven har nått. 

- Motivationsfunktionen som kan fungera som en morot för eleven att anstränga sig till högre 

betyg eller som en varning att elevens prestationer inte räcker till ett visst betyg. 

-  Kontrollfunktionen som fungerar som ett underlag för kontroll av skolor och underlag för 

att göra nationella och internationella jämförelser 

- Urvalsfunktionen som fungerar som underlag och konkurrensmedel i ansökan om högre 

utbildning eller arbete. 

Bedömning och betyg har en stark koppling till samhället och till varje elev som individ. Då 

betyg kan vara en avgörande faktor för en enskild elevs framtid bär lärare ett tungt ansvar för 

att betygen sätts på ett välgrundat sätt. 

3.4.1 Bedömning och betyg i förankring till lagar och förordningar 

Nedan följer en sammanställning av några paragrafer ur 15 Kap. Skollagen (SFS 2010:800) 

som är kopplade till bedömning och betyg. 

22 § Betyg ska sättas på varje avslutad kurs, efter genomfört gymnasiearbete och 

examensarbete, och i grundskolans ämnen i de fall undervisning i dessa får förekomma i 

gymnasieskolan. 

23 § Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg betecknas 

med A och lägsta med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F. 

24 § Som betyg på en kurs ska någon av beteckningarna A, B, C, D, E, eller F användas. 

Betyg ska bestämmas med hjälp av de kunskapskrav som har föreskrivits för en kurs. 
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27 § Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper på grund av elevens 

frånvaro, ska betyg inte sättas.  

Skollagens 16 kapitel:  

33 § En sökande som på annat sätt än genom grundskolestudier har förvärvat likvärdiga 

kunskaper i ett ämne ska vid tillämpningen av behörighetsreglerna anses ha godkänt betyg i 

ämnet. 

Betygssättning har en stark förankring i lagar och förordningar vilket utgör en bidragande 

faktor till att betyg anses viktiga. Enligt 8 Kap. 1§ Gymnasieförordningen (SFS, 2010:2039) 

uttrycks det att endast legitimerade lärare får betygsätta elevers kunskaper. Ett undantag är 

om flera legitimerade lärare inte kan enas om ett betyg. Då ska betyget beslutas av rektorn.   

3.5 Likvärdig bedömning 
I denna del redogörs likvärdig bedömning inom musikämnet, tillförlitlighet och valid 

bedömning, vikten av kollegiala samtal samt om uppgiften att tolka styrdokument som 

musiklärare. 

3.5.1 Likvärdig bedömning inom musikämnet 

Påhlsson (2011) har i sin licentiatuppsats Likvärdig bedömning i musik undersökt vilka 

strategier musiklärare använder sig av i betygsättningsprocessen med specifikt fokus på 

likvärdig bedömning. Begreppet likvärdighet beskrivs i avhandlingen på följande sätt:  

I begreppet likvärdighet ligger värderingen att en lärare inte ska sätta lägre eller högre betyg än en annan 

lärare för samma kunskapsnivå. Det får inte heller förekomma olika nivåer när det gäller generositet vid 
betygssättning. Betyg ska också vara jämförbara över tid. Samma betyg olika år ska innebära samma 
kunskaps- och färdighetskrav (s. 34). 

Skolverket menar att likvärdig bedömning handlar om att utföra bedömningar av hög kvalitet, 

som är i linje med kursplanernas mål och kunskapskrav. Det nuvarande mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet grundas på en tanke om att det är möjligt att alla elever i 
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hela landet, rent teoretiskt, ska kunna få samma betyg (Skolverket, u.å). Elever ska inte 

jämföras med varandra utan de kunskaper de visar skall endast relateras till kunskapskraven 

(Eklöf, 2011). 

I förordet till Skolverkets stödmaterial bedömningsaspekter redogörs för syftet med 

materialet. Det framhålls att materialet skapats för att visa hur kunskapskraven kan 

konkretiseras för att stödja en likvärdig bedömning (Skolverket, 2014). Specifikt för ämnet 

musik i grundskolan utfärdade Skolverket (2012) ett specifikt bedömningsstöd för 

ensemblemusicerande med syftet att bidra till likvärdig undervisning, bedömning och 

betygssättning.   

När det kommer till ämnet musik visar Skolverket (2012) i dokumentet Bedömningsstöd i 

musik - erfarenheter i forskning på svårigheter att göra likvärdig bedömning i ämnet även för 

erfarna lärare och med tillgång till bedömningsstöd. I skolinspektionens (2011) granskning av 

musik i grundskolan Är du med på noterna rektorn? dras en slutsats som visar på att elevers 

möjligheter till kunskapsutveckling för att nå målen i ämnet inte blir likvärdiga om kvalitén 

på undervisningen i och utanför skolorna varierar. Enligt den senaste rapporten (Skolverket, 

2015) om musik i grundskolan anses resurser och inställning till ämnet vara bra och att 

undervisningen domineras av ensemblespel i rock och poptradition samt läran om musikens 

byggstenar. Rapporten visar även att musiklärare menar på att de informerar grunderna om 

bedömning och betygssättning medan eleverna uttrycker att de får dålig information.   

Eisner (2007) utforskar betydelser och komplexitet i bedömning och utvärdering inom 

konstnärliga utbildningar och menar att det rent generellt är komplext att bedöma estetiska 

kunskaper likvärdigt. Inom musikämnet saknas ofta de begrepp och beskrivningar av de olika 

kvalitéer som kan ligga som bas för diskussion och reflektion av musikalisk kunskap 

(Zandén, 2010). 

3.5.2 Tillförlitlighet och valid bedömning 

Tillförlitlighet också kallad reliabilitet betraktas enligt Jönsson (2011) som ett klassiskt 

problemområde inom bedömningsfältet, där läraren inte får låta slumpen ha för stor inverkan 
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på resultaten. Tillförlitligheten handlar i första hand om hur noggrann informationen är. Alla 

bedömningar måste ha någon form av tillförlitlighet och beroende på hur informationen av 

bedömningen kommer att användas kan tillförlitligheten tillåtas vara olika hög. I en studie av 

Andersson (2014) som undersöker bedömning i dans på gymnasiet redogör hon för Curetons 

(1951) tankar om validitet: 

Validity can be described as an indication of how well a test measures what it is intended to measure and 
the specific purpose with the test (Andersson, 2014, s. 26). 

Vidare beskriver Jönsson (2011) att validitet är en aspekt som handlar om att mäta 

informationens lämplighet utifrån det man ska bedöma. Begreppet är inte lika enkelt att fånga 

upp och det har ”diskuterats och förändrats mycket under 1900-talet.” (s. 69). Om läraren vill 

veta var en elev befinner sig i förhållande till ett lärandemål behöver dessa två aspekter av 

bedömning samverka. De två aspekterna är viktiga för att bedömningen ska bli så välgrundad 

som möjligt vilket ökar likvärdigheten och sänker risken för felaktiga betyg.  

3.5.3 Vikten av kollegiala samtal 

En huvudsaklig iakttagelse med skolinspektionens (2011) rapport och Skolverkets (2015) 

nationella ämnesutvärdering är att musiklärare behöver få möjlighet att diskutera arbetssätt, 

metoder och bedömning med andra musiklärare för att kunna utveckla undervisningen. 

Vidare visar rapporten och utvärderingen på att detta kan vara en svårighet på de skolor där 

musikläraren är ensam vilket också visat sig bidra till att ämnet inte diskuteras vid de 

kollegiala samtalen. I Zandéns (2010) avhandling Samtal om samspel visar resultatet på att 

musiklärare på gymnasiet inte är vana vid att diskutera ämnesspecifika aspekter om 

ensemblespel med sina kollegor. För att skapa förutsättningar för likartade tolkningar av 

kunskapskraven i gymnasiets ensemblekurser blir det därför nödvändigt att musiklärare 

gemensamt diskuterar, bedömer och betygsätter (Zanden, 2010). Detta är även något som 

Nyberg (2015) kommer fram till: 

Equivalence is according to the teachers something different than uniformity, and is only possible 

through reflection and collaboration, internally as well as externally with other practitioners (s. 71). 
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För att undervisning och betygsättning ska utvecklas mot större rättvisa och likvärdighet är 

det en förutsättning att läraren erövrar ett professionellt omdöme genom kollegialt samarbete 

(Skolverket, 2012).  

3.5.4 Att tolka kunskapskrav som musiklärare 

Skolverket (2012) redogör för att kunskapskraven i musik är summan av olika parters 

förståelse och intentioner som formulerats till text. Tolkningsföreträde ligger sedan hos 

musiklärarprofessionen så länge tolkningarna inte bryter mot skollag och läroplanens 

allmänna delar. 

Formuleringar är aldrig tydliga i sig. Varje ord och mening kan förstås på otaliga sätt beroende på vilka 
förkunskaper man har och hur man uppfattar sammanhanget. Var och en tolkar kunskapskraven utifrån sina 
erfarenheter (Skolverket, 2012, s. 13). 

Ett exempel på att kunskapskrav och värdeord kan tolkas på olika sätt framkommer i Nybergs 

(2015) resultat där syftet var att utveckla kunskap om musiklärares erfarenhet och 

begreppsliggörande kring bedömning inom ramen för det estetiska programmet. 

Musiklärarna som deltog i forskningen var ombedda vid ett tillfälle att var och en förbereda 

ett praktiskt exempel på en enkel notbild i relation till deras egna huvudinstrument. Begreppet 

enkel notbild var hämtat från ett kunskapskrav i kursen Instrument eller sång 1 som återfinns 

i Lgy11. De olika exemplen som presenterades av varje enskild musiklärare kom att bestå av 

olika sorts notbilder som visade sig variera i längd och variera i komplexitet.  

3.6 Teoretisk utgångspunkt 
I den följande texten presenteras hermeneutikens historik och funktion samt motiv för varför 

den valts som teoretisk utgångspunkt för studien. 

3.6.1 Hermeneutik 

För att fylla studiens syfte att öka kunskapen om meningsskiljaktigheter i tolkningar av 

värdeord hos musiklärare inom ensembleundervisning på gymnasiet valdes hermeneutik som 

teoretisk grund för arbetet. Hermeneutik, som innebär allmän tolkningslära, har existerat 

sedan medeltiden och utvecklats genom att vara ett redskap för bibeltolkning där syftet var att 
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försöka nå förståelsen av skapelsen genom tolkning av texter. På samma sätt utvecklades 

hermeneutiken under 1800-talet till att användas även inom estetiska och historievetenskaper 

där syftet var att förstå den mening som konstprodukter och historiska skeenden har. 

Hermeneutiken skulle senare utvidgas till att även användas för att tolka det mesta inom 

ramen för beteende- och samhällsvetenskap, vilket har lett till att hermeneutik utvecklats till 

läran om tolkning i allmänhet (Hartman, 2004). 

Vidare beskriver Hartman (2004) Livsvärld som ett centralt begrepp inom hermeneutiken. 

Begreppet innefattar att kunskapen om varje människas unika uppfattningar om sig själv och 

sin situation. Människor knyter särskilda meningar till de företeelser de omges av och för att 

kunna få förståelse för någon annan människas livsvärld behöver vi leva oss in i den andres 

föreställningar om världen. ”Denna kunskap kallas ofta förståelse. Man är alltså inte 

intresserad av hur världen är, utan hur den uppfattas, eller för att använda ett hermetiskt 

uttryck: hur den tolkas” (s.106). Förförståelsen bidrar till ny förståelse som i sin tur skapar ny 

förförståelse som teoretiskt kan beskrivas i form av en cirkel eller spiral (Georgii-Hemming, 

2005). 

Ödman (2007) understryker att eftersom vi människor är historiska varelser kan vi aldrig 

ställa oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten och med det erkänner hermeneutiken 

att det finns flera sätt att förstå verkligheten och olika företeelser på. Ödman (2007) använder 

begreppet ”förståelsehorisont” för att beskriva detta fenomen. Ny förståelse gör att en 

människas förståelsehorisont förskjuts. 

Genom tolkning och förförståelse används hermeneutiken som redskap för att skapa ny 

förståelse som också behöver motiveras för att kunna accepteras. Den hermeneutiska cirkeln 

är ett sätt för att vetenskapligt kunna motivera denna nya förståelse och hur det går till för att 

kunna förstå en annan människa (Georgii-Hemming, 2005).  

Den hermeneutiska cirkeln beskriver både hur tänkandet och tolkningar i en forskningsprocess består 

av rörelser mellan helhet och del. Endast genom att sätta delen i relation till helheten kan vi förstå 
delen. Men det är heller inte möjligt att förstå helhet utan förförståelse för dess delar (Georgii-

Hemming, 2005, s. 89).   
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Processen handlar om att gå från del till helhet och från helhet till del vilket i sin tur innebär 

att det pågår ”en ständig kontextualisering och de-kontextualisering, en ständig totalisering 

och detotalisering” (Ödman, 2007, s. 99) där kontexten oftast är helt avgörande för en 

människas tolkning och förståelse.  

Med hermeneutik som teoretisk utgångspunkt var min ambition som forskare att sätta mig in 

i andra musiklärares livsvärld. Eftersom att jag var intresserad av förståelse för hur värdeord 

och kunskapskrav tolkas av musiklärare ansåg jag att den valda teorin passade för att uppfylla 

studiens syfte. Summan blev min tolkning av deras tolkningar, och med det en förskjutning 

av min egen förförståelse som skapar ny förståelse. 
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4. Metod 

I detta avsnitt redogörs för studiens metod och motivering till varför den valdes. Jag kommer 

även redogöra för urval, genomförande samt för hur det insamlade materialet bearbetats och 

analyserats. Till sist redogörs för etiska överväganden 

4.1 Kvalitativ forskning 
Bell (2016) skriver i Introduktion till forskningsmetodik att forskare som anammar ett 

kvalitativt perspektiv är intresserade att ta reda på hur människor upplever sin värld där insikt 

är viktigare än statistisk analys.Vidare menar Bell (2016) att forskare med ett kvalitativt 

synsätt ”tvivlar på att det finns sociala fakta och ifrågasätter om ett naturvetenskapligt synsätt 

kan vara tillämpligt vid ett studium av människor” (s. 291). Enligt Punch (2005) betyder detta 

inte att respektive perspektiv inte kan anamma tekniker ifrån varandra, utan att det helt beror 

på vilken information forskaren är ute efter. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att ett 

motiv till kvalitativ forskning kan vara att utmana förhastade slutsatser om ett fenomen. För 

att uppfylla studiens syfte, att öka kunskapen om hur musiklärare tolkar läroplanens 

kunskapskrav, bedömde jag att intervju var en passande metod. I intervjun blir det möjligt att 

få tillgång till denna djupare insikt om hur musiklärarna enskilt tolkar kunskapskraven. 

4.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 
Eftersom studiens syfte var att undersöka hur ensemblelärare på gymnasiet tolkar 

kunskapskrav och värdeord bedömde jag den kvalitativa forskningsintervjun som en lämplig 

metod för datainsamling. Bell (2016) pekar på att intervjuns flexibilitet är en fördel och att 

den kan ge mycket kött på benen.  

Intervjuandet bygger på intervjuarens praktiska färdigheter och personliga omdöme; det följer inte 

några tydliga steg i en regelstyrd metod. Konsten att intervjua lär sig intervjuaren genom att utföra 
intervjuer, och kvaliteten hos intervjun bedöms efter styrkan och värdet i den kunskap som produceras 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 33).  
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För att möjliggöra tillgång till variationer i musiklärares tolkningar och samtidigt få tillfälle 

att öva på de praktiska färdigheter intervjuandet bygger på togs beslutet att en pilotintervju 

skulle genomföras. 

4.2.1 Den fokuserade intervjun 

För att få tillgång till lärares tolkningar av värdeord valde jag att genomföra intervjuer av den 

fokuserade sorten. Det innebär enligt Kvale & Brinkman (2009) att intervjun är fokuserad på 

bestämda teman och riktar fokus mot forskningsämnet med öppna frågor. Vidare understryker 

Kvale och Brinkmann (2009) att ”intervjuaren leder den intervjuade till vissa teman, men inte 

till bestämda uppfattningar om dessa teman” (s. 46). Bell (2016) understryker att det finns en 

struktur inom dessa teman: 

Man ställer vissa frågor, men lämnar också utrymme åt respondenten att prata omkring frågorna och de 
tankar som väcks. Intervjuaren behöver ha en viss färdighet i att formulera sina frågor, och om så 

behövs specificera och sondera en del av de svar som kommer (s. 194). 

En sonderande fråga kan vara till exempel: ”Har du något praktiskt exempel på det?”. 

Intervjuaren söker här ”svaret, sonderar innehållet, men utan att ange vilka dimensioner som 

ska beaktas.” (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 151). I studien användes sonderingsfrågor vid 

de tillfällen jag som forskare ville ta del av mer utvecklade resonemang från respondenterna. 

Analysen blir lättare att utföra när det finns en struktur som utformats i förväg vilket ses som 

en fördel med den fokuserade intervjun, samtidigt som den ger utrymme för variation i 

materialet. Strukturen är särskilt viktig när det ofta förekommer en tidsbegränsning vid 

intervjutillfället (Bell, 2016). Värdeorden som användes i studien bidrog till struktur och 

variation till de bestämda teman som förkom i intervjuerna. 

4.3 Urval 
För att få ett varierat material som kunde visa på meningsskiljaktigheter vad gäller lärares 

tolkningar av värdeord använde jag mig av ett målinriktat urval vilket enligt Bryman (2006) 

innebär att forskaren väljer informanter med erfarenheter som anses mest relevanta för 

forskningsfrågorna. Eftersom kunskapskraven i ensemblekurserna Ensemble 1 och Ensemble 

2 (Bilaga 2) har varit centralt i min studie var det nödvändigt att mitt urval skulle bestå av 
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verksamma ensemblelärare eller ensemblelärare som varit verksamma efter år 2011 då Lgy11 

infördes. Det var ett aktivt val att inte utgå ifrån kursen Ensemble med körsång eftersom det 

var önskvärt att de kunskapskrav som utgjorde grunden för undersökningen skulle vara 

renodlade mot ensemble. Andra mål som låg till grund för urvalet var att respondenterna 

skulle vara av båda kön, vara verksamma i olika kommuner, att de skulle identifiera sig med 

olika huvudinstrument. Detta gjordes för att skapa förutsättningar för olika sätt att se på 

kunskapskrav och värdeord. För att uppfylla syftet var det även nödvändigt att 

respondenterna  undervisade utifrån pop, rock och jazzgenrer. Eftersom tiden för studien var 

begränsad samt att tillgängligheten av ensemblelärare som ville delta också visade sig vara 

begränsad fick målet om fördelning av huvudinstrument och fördelning av kön avgränsas en 

aning vid genomförandet. Samtliga respondenter i studien är utbildade verksamma 

musiklärare och alla arbetar vid ett estetiskt program på olika skolor i landet och undervisar i 

ensemblekurser. Deltagarna är mellan 30 och 55 år och utgjordes av fyra män och en kvinna. 

Samtliga respondenter har en musikaliskt bakgrund inom genrerna pop, rock och jazz och 

bedriver sin ensembleundervisning främst utifrån dessa genrer. För att undvika identifikation 

av respondenterna har de tilldelats fiktiva namn.  

Respondenterna bestod av: 

Namn: Patrik 

Huvudinstument: Trumset 

Erfarenhet som musiklärare: Mer än 10 år 

Namn: Mattias 

Huvudinstument: Elbas 

Erfarenhet som musiklärare: Mer än 10 år 

Namn: Andrew 

Huvudinstument: Sång & Gitarr 

Erfarenhet som musiklärare: Mer än 10 år 
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Namn: Karin 

Huvudinstument: Gitarr & Sång 

Erfarenhet som musiklärare: Mer än 10 år 

Namn: Janne 

Huvudinstument: Gitarr & Sång 

Erfarenhet som musiklärare: Mindre än 10 år 

4.4 Genomförande 
För att svara mot mitt syfte valde jag att göra fem intervjuer där kontakten upprättats via 

telefon eller i något fall via e-post där jag uppgav mitt ärende och beskrev förutsättningarna.  

Respondenterna blev inte informerade om syftet med studien, utan endast om ämnet som 

studien behandlade och vilka ensemblekurser som var centrala. Frågorna konstruerades 

utifrån kunskapskraven i kurserna Ensemble 1 och Ensemble 2 som återfinns i Lgy11. De 

inledande frågor (Bilaga 1) som behandlar andra ämnen utgjorde en grund för att skapa ett 

samtal i varje intervju samt för att få perspektiv på varje enskild respondents musikaliska och 

pedagogiska bakgrund. I konstruktionen av frågorna följde jag noggrant de huvudregler för 

intervjufrågor som Bell (2016) utformat. Dessa frågor var strukturerade efter teman med 

olika frågor under varje tema efter en ordningsföljd som verkade logisk i förhållande till 

kursplanerna. Bell (2016) understryker också vikten av att utveckla en bra metod för att få så 

användbar data som möjligt, och med detta i åtanke genomförde jag en pilotintervju. Syftet 

med min pilotintervju var att utveckla min intervjumetod och förmåga att intervjua, samt att 

testa om mina frågor var begripliga och funktionella. Deltagaren i pilotintervjun utgjordes av 

en bekant person som var musiklärarstudent. Kontakten upprättades via telefon där en 

bestämd tid och mötesplats fastställdes. Pilotintervjun varade i cirka 1 timma och 20 minuter 

och dokumenterades med hjälp av en diktafon med syftet att testa ljudupptagningsförmågan 

av den valda apparaten. Enligt Bell (2016) är det viktigaste med inspelade intervjuer att det 

blir möjligt att ”koda, sammanfatta och notera vissa kommentarer som är av speciellt intresse 

utan att man behöver skriva ner dem under själva intervjun” (s.196–197). 
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Intervjuerna i studien tog plats vid respektive respondent’s arbetsplats och samtalstiden 

varierade mellan 45 minuter och en timme. Varje enskild intervju spelades in med hjälp av 

ovan nämnda diktafon vilket hjälpte mig som intervjuare att ägna full uppmärksamhet åt det 

respektive respondent sa. Trots att jag hade tidigare relationer med tre av respondenterna lät 

jag det inte påverka kvalitén genom att gå in i rollen som forskare. De inspelade intervjuerna 

fördes sedan över till dator där jag med hjälp av ett mediauppspelningsprogram och ett 

ordbehandlingsprogram transkriberade intervjuerna. Trots att det inte finns någon generell 

form eller kod när intervjuer transkriberas, finns det ändå så kallade standardval som 

forskaren måste ta ställning till (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Man måste göra ett urval bland de många dimensionerna i det muntliga intervjusamtalet. Ska man ange 
pauser, betoningar i intonationen och emotionella uttryck som skratt och suckar? Och om pauser anges, 
hur detaljerat ska det ske? (s.197).  

Intervjuerna transkriberades ordagrant i talspråk där kommatecken användes för att markera 

pauser i svaren och parenteser för att markera emotionella uttryck. Ett exempel på det kan se 

ut på följande sätt: 

C: Du hoppar alltså in när det saknas någon elev? 

I: Ja precis. Det gör jag och det, det kan ju bli lite spännande ibland beroende, beroende på 

vem som är borta. (Skrattar)  

De färdiga transkriptionerna kom att bestå av 61 sidor text. 

4.5 Bearbetning och analys 
Första steget av analysen utgjordes av en sortering i form av genomläsning och granskning av 

det transkriberade materialet. Det transkriberade materialet sorterades sedan med syfte att få 

en inblick materialet. Att sortera är ett sätt att umgås med den insamlade datan. Forskaren kan 

endast skapa struktur i materialet genom att gå igenom det flera gånger (Rennstam och 

Wästerfors, 2015). Materialet reducerades och sammanfördes för att göra det möjligt att 

urskilja såväl enskilda uttalanden som större helheter, vilket resulterade i nya dokument. 
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Dokumenten har sedan analyserats i omgångar på hermeneuetisk grund där jag som forskare 

försökt skapa ny förståelse genom att gå från del till helhet, och från helhet till del (Georgii-

Hemming, 2005). Endast de dokument som innehöll respondenternas enskilda tolkningar av 

olika värdeord har används i analysen. Dokumenten som låg till grund för de olika teman 

som skulle komma att visa sig utgjorde tillsammans en helhet i hur ett specifikt värdeord 

kunde tolkas, där varje enskilt dokument var en del av helheten. Materialet analyserades 

sedan ytterligare ett steg med hjälp av tankekartor (Bilaga 3) där varje enskilt tema färglades 

med olika färger för att urskilja tematiska likheter och skillnader i respondenternas tolkningar 

av värdeord och kunskapskrav i de valda ensemblekurserna. De enskilda tankebubblorna 

utgjorde på nästa nivå en del av helheten där helheten bestod av varje enskild tankekarta. 

Varje enskild karta utgjorde i sin tur en del av helheten som i sin tur bestod av alla 

tankekartor tillsammans. Analysen resulterade i sju olika teman som sedan bearbetats till en 

berättande text där respondenternas berättelser formats till en gemensam beskrivning med 

vissa utplockade citat för att stärka resultatet.  

4.6 Etiska riktlinjer   
I den genomförda studien har jag tagit hänsyn till och uppfyllt vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav:  

- Informationskravet 

- Samtyckeskravet 

- Konfidentialitetskravet 

- Nyttjandekravet 

För att uppfylla studiens syfte har varje enskild deltagare informerats om sin uppgift i mitt 

projekt och vilka villkor som gällde för deras deltagande. Jag har upplyst dem om deras 

frivillighet samt deras rätt att avbryta sin medverkan utan repressalier. Min information har 

omfattat alla de inslag i min undersökning som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 

delta. 

Samtycke har inhämtats från samtliga undersökningsdeltagare. I detta fall har de själva haft 

rätten att bestämma om sin medverkan genom en muntlig överenskommelse. 
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Alla uppgifter om identifierbara personer har lagrats och avrapporterats på ett sådant sätt att 

ingen utomstående har kunnat ta del av dem. Inte heller handledaren har fått kännedom om 

deltagarna. Uppgifterna har haft största möjliga konfidentialitet. En muntlig förbindelse om 

tystnadsplikt beträffande dessa uppgifter har uträttats.   

Informationen jag samlat om enskilda personer har endast använts för forskningens ändamål. 

Dessa uppgifter har inte lånats ut för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Personuppgifterna har heller inte använts för beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde 

individen.  
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5. Resultat 

I denna del presenteras resultatet tematiserat under följande rubriker: Musik som konstnärligt 

uttryck, Notbilder utan eller med noter?, Att redogöra -Musicera eller berätta?, Att leda eller 

att vara delaktig?, Att spela ett solo, Den motoriska färdigheten, samt Generella värdeord. 

5.1 Musik som konstnärligt uttryck  
I undersökningen framkommer det att ett konstnärligt uttryck’s gemensamma nämnare för 

respondenterna först och främst innefattar att musicera. Det beskrivs som att eleven 

musicerar på ett sätt som får andra människor att bli intresserade och berörda, att det finns 

något bakom som påminner lyssnaren om att det är en människa som uttrycker något.  

(…) det innebär att eleven försöker lägga någon sorts karaktär bakom det hela, någonting som som inte 
gör så att det låter som man läser högt ur telefonkatalogen (Mattias).  

Resultatet visar även att respondenterna gemensamt uttrycker att begreppet konstnärligt 

uttryck i hög grad är tolkningsbart och att vad respektive respondent lägger vikt vid är 

avgörande för dennes utformning av undervisningen. Karin berättar om att lärarna i hennes 

kollegium har tolkat begreppet som att det handlar om att göra medvetna val, att eleverna 

medvetet väljer så att det låter bra utifrån den genre de arbetar med. I Andrews beskrivning 

av begreppet ligger vikten vid hur en proffsmusiker uttrycker sig konstnärligt för att sedan 

konkret kunna beskriva det för sina elever. 

(…) man kan bli hänförd av en musiker som har ett konstnärligt uttryck, men vad är det den faktiskt 
gör? Den lyckas med variation i sitt spel dra igång känslor hos människor (Andrew). 

Vidare visar undersökningen att respondenterna upplever en svårighet med att beskriva 

konkreta skillnader mellan ett konstnärligt och ett musikaliskt uttryck. När jag ställde den 

raka frågan om vad skillnaden var fick jag svaret från Patrik: ”dom är ju i stort sett 

identiska.” vilket även Andrew och Karin verkar hålla med om. Janne har en annan 

uppfattning av detta och berättar att ett musikaliskt uttryck handlar om det faktiska 
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musicerandet som eleverna utför och att ett konstnärligt uttryck är sammankopplat med ett 

personligt uttryck. 

(…) att man tar till sig och gör sitt egna (Janne). 

Materialet indikerar även tydligt att ett personligt uttryck handlar om något unikt som finns 

hos varje individ. Det rör sig om elevens personlighet i musicerandet i form av dennes unika 

egenskaper av ton, klang och känslor. Det som skiljer sig mest i respondenternas tolkningar 

är hur de sätter orden konstnärligt, musikaliskt och personligt i relation till varandra.  

5.2 Notbilder - utan eller med noter? 
När respondenterna beskriver hur de tolkar kunskapskravens värdeord som rör enkel och 

komplex notbild visar resultatet att en avgörande aspekt av detta i första hand gäller hur de 

ställer sig till begreppet notbild. När ena sidan av respondenterna pratar om begreppet utgörs 

det av noterat tonmaterial med raka rytmer i form av fjärdedels- och åttondelsnoter, medan 

andra sidan ser det mer på det sättet som att en notbild inte behöver bestå av noter som har 

tonhöjd, utan att det räcker med noterad rytm och ackordsanalys.  

(…) det kan vara att följa med i en ackord-gång som står på ett notpapper (Andrew). 

Vad som sedan bestämmer innebörden av enkelt kontra komplext kalibreras utifrån var läraren 

inledningsvis lagt ribban. Hur respondenterna tänker om detta visas också genom att 

merparten av dem anser att förutsättningarna för enkel kontra komplex varierar beroende på 

vilket instrument eleven spelar, och att hela kunskapskravet i sig också är relaterat till 

begreppet och på gehör som är med och kalibrerar när betyget senare ska sättas. Resultatet 

visar dessutom att det råder delade meningar om vad varierade former av notbilder innebär. 

Mattias, Karin och Andrew är av åsikten att det rör sig om en kombination av det som nämnts 

ovan, medan Patrik beskriver det som att: ”Jag tänker nog bara att det är olika låtar i det här 

fallet”. 

En annan aspekt som framkommer i resultatet är att noter utgör ett centralt begrepp när 

respondenterna samtalar om vad stämmaterial är, medan de också nämner lyssningsexempel, 
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skriven text eller videoklipp. Respondenternas gemensamma tolkning av; eleven tar ansvar 

av instudering i relation till stämmaterial, kan summeras: (…) öva på det man ska spela i den 

låt som är aktuell (Patrik). Det varierar dock vilken vikt respondenterna i undersökningen 

lägger på var denna instudering bör ske och var ansvar ska ligga, där hälften uttrycker att det 

bör ske individuellt mellan lektionstillfällena och andra ser det mer som att det är något 

eleverna arbetar med tillsammans på ensemblelektionerna. 

(…) och så hjälps vi åt att ta ut tillsammans vad dom andra gör, och hur dom ska spela den här låten 
(Karin). 

Resultatet visar vidare på att när respondenterna delar med sig av sina tankar om hur de tror 

att andra lärare ser på ovan nämnda kunskapskrav, uttrycker de gemensamt att det kan vara 

traditionen som styr.  

När det är klassisk ensemble är jag tämligen säker på att man ser nog på stämmaterial på ett lite annat 
sätt (Mattias). 

Hur en lärare ser på begreppet stämmaterial är enligt respondenternas uppfattningar 

avgörande för hur kunskapskravet utformas i den praktiska undervisningen.  

5.3 Att redogöra - Musicera eller berätta? 
I kursen Ensemble 1 förväntas eleven att redogöra för någon grundläggande egenskap hos sitt 

instrument. Resultatet visar på att förmågan att redogöra för en grundläggande egenskap hos 

ett instrument i första hand beskrivs i form av att eleverna förväntas kunna få ljud i sina 

instrument i teknisk bemärkelse, eller att eleverna gärna självständigt ska kunna stämma sina 

instrument. 

Undersökningen visar att det råder delade meningar kring vad gäller hur respondenterna 

ställer ordet grundläggande i relation till att redogöra och vad begreppet redogör innebär i 

praktiken. Patrik tolkar det som att det handlar om att redogöra genom att musicera, medan 

Mattias är av den åsikten att det handlar om att redogöra verbalt för något. 
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Jag kör inte redovisningar där alla ska berätta exakt om sitt instrument, utan det är ju implementerat i 

själva undervisningen i hela mötet kring musik i samtalet kring: hur ska vi spela det här partiet? Där 
kommer det ju fram (Mattias). 

Sammanfattningsvis visar resultatet att tolkningen av begreppet redogöra är styrande för hur 

utformningen för ovan nämnda kunskapskrav utgörs i praktiken. Gemensamt för större delen 

av respondenterna är att de saknar erfarenhet av att undervisa i kursen Ensemble 1. De 

respondenter som däremot undervisar i kursen Ensemble 1 ser den som mindre krävande vad 

gäller att tolka värdeord i jämförelse med Ensemble med körsång.  

5.4 Att leda eller att vara delaktig? 
I kursen Ensemble 2 ska eleven enligt kunskapskraven leda instudering av repertoar i styrda 

situationer där värderingen mellan betygen styrs av hur komplext detta material är. I 

respondenternas ögon utgörs repertoar som enskilt uttryck av ”låtar” där de tolkar det som att 

enkel repertoar utgörs av speltekniskt sett, ”enkla låtar” vilka inte är så omfattande i antal 

eller genre. 

(…) det kan också vara en enklare repertoar i form av en, alltså hur många genrer den sträcker sig i 

mellan (Mattias). 

Karin är av den åsikten att dessa genrer ska vara ”igenkännande” utifrån elevens 

referensramar om de ska definieras som enkla. ”Man måste utgå ifrån vilka erfarenheter man 

har med sig. Man kan inte säga att de ska spela massa jättekonstiga genrer som eleven aldrig, 

aldrig har hört talas om…” (Karin). När respondenterna sedan samtalar om komplex repertoar 

visar resultatet på att omfattningen i spelteknik, antal låtar och genrebredd kalibreras uppåt 

beroende på situation och förutsättningar. 

Resultatet visar även på att det råder olika uppfattningar när den enkla och komplexa 

repertoaren sätts i relation till eleven leder instudering och hur det utgörs i praktiken. Mattias, 

Janne och Karin lägger vikt vid elevens delaktighet. ”(…) de ska vara med och välja låtar, de 

ska vara med och påverka arrangemangen…” (Karin). Karin beskriver vidare att 

delaktigheten även handlar om att eleven själv skall leda instuderingen av repertoaren, vilket 

också Andrew betonar. ”(…) allt vi ska utsätta eleverna för och bedöma måste vi träna dom 
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i…” (Andrew). I undersökningen framkommer det att denna instudering som den enskilda 

eleven förväntas leda utifrån kunskapskraven inte är en självklarhet för alla respondenter. 

5.5 Att spela ett solo  
I undersökningen framkommer det att respondenternas gemensamma tolkning av uttrycket 

improvisation handlar om att framföra ett så kallat ”solo”. Resultatet visar vidare att den 

gemensamma tolkningen av en styrd kort improvisation handlar om att eleven spelar ett solo 

utifrån ett givet tonmaterial och antal takter, som i sig skapar förutsättningar. 

(…) vi brukar göra det stegvis med våra elever, för dom är inte vana och har aldrig gjort det förr, så det 

gäller att skapa förutsättningar för hur man improviserar… (Andrew). 

När det kommer till respondenternas tolkning av en fri längre improvisation visar resultatet 

på delade meningar. Patrik, Mattias och Andrew är av den gemensamma uppfattningen att 

eleven har skaffat sig vana för att kunna improvisera på en högre nivå där tonmaterial och 

antal takter är fritt. ”(…) man kan spela ett längre solo, kanske AABA-form och verkligen 

köra över hela den låten…” (Mattias). Karin och Janne å andra sidan uttrycker gemensamt att 

de är osäkra på vad begreppet ”fritt” står för. ” (… ) ja fri i och för sig. Då ska det väl inte 

vara i en låt?… (Janne). 

Resultatet visar vidare att dessa lärare gemensamt upplever en svårighet vad gäller att konkret 

kunna beskriva uttrycket fri längre improvisation som praktiskt exempel.  

(…) är det helt fritt då? Eller rör du dig inom ett modus som är den här, utan som du vet att exakt dom 
här tonerna kan du röra dig inom, eller vars är du någonstans?…(Karin). 

Den stora skillnaden mellan respondenternas tolkningar av värdeorden i detta kunskapskrav 

är att det som ena halvan ser som en fri längre improvisation uppfattas av en annan 

respondent som en styrd kort improvisation.  
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5.6 Den motoriska färdigheten  
Respondenterna utrycker en gemensam tolkning i resultatet av begreppet teknisk skicklighet, 

nämligen motorisk hantering av instrumentet. ”På en hög teknisk nivå måste man kunna 

utföra det bra” (Karin). Resultatet visar även på att respondenterna gemensamt utrycker att 

begreppet synliggörs när eleven utvecklat sin motoriska hantering av instrumentet till en viss 

nivå. Dessutom avslöjar resultatet att när orden med viss sätts i relation till teknisk skicklighet 

uttrycker respondenterna att det kalibreras ner från den högsta nivån. 

(…) du har vissa moment som du är bra på, men du behärskar inte alla grejor kanske, vad som förväntas 
av dig, din ålder och, därför är det så bra att definiera A-nivå…(Andrew). 

Sammanfattningsvis antyder resultatet att teknisk skicklighet inte bara behöver innefatta att 

eleven ska spela material som är komplext för att uppfylla kunskapskravet utan att det kan 

utgöras av många fler element i det faktiska musicerandet.    

5.7 Generella värdeord 
Under intervjutillfällena tillfrågades respondenterna om tre värdeord som är gemensamma för 

alla ämnens kunskapskrav inom Lgy11. Undersökningen visar på att samtliga respondenter 

har likartade tolkningar av värdeorden med viss säkerhet och välgrundade förslag. 

Respondenternas gemensamma tolkningar av med viss säkerhet är att ”(…) man har kommit 

en liten bit på väg” (Karin) samt att det handlar om elevens behov av handledning. 

(…) man kan med viss säkerhet relatera till vad jazz är, man kanske har en viss ”hum” om vad swing 

är, men man har kanske inte har hela den här bilden av exakt vilket tempo det ska vara, eller vilka dom 
mest kännetecknade kraven… (Mattias). 

Vidare är det tydligt att respondenternas gemensamma tolkning av välgrundade förslag har 

med verbala diskussioner att göra. ” (…) att det finns kanske ett logiskt resonemang bakom, 

att man grundar det i någonting…(Andrew). 

När respondenterna fick sätta värdeordet nyanserat i valfri kontext visar resultatet på att de 

beskriver uttrycket på olika sätt. Andrew beskriver uttrycket i relation till att musicera, där 
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nyanser är variationer i musicerandet medan Patrik, Mattias, Karin och Janne väljer att 

beskriva det utifrån elevers redogörelser av någonting och att det förväntas ha ett visst djup.  

(…) då kanske man inte pratar om hårdrock som ett enda stort begrepp, utan man har en ”hum” om vad 
som är 70-tal, som Black Sabbath, att man pratar nyanserat om det…(Mattias). 

Respondenterna uttrycker att diskussioner med andra ämneslärare förekommit till viss del 

kring dessa specifika värdeord. Kontinuiteten verkar dock variera från arbetsplats till 

arbetsplats. Samtliga uttrycker även att ett bedömningsstöd likt det som finns utformat för 

ensemblemusicerande i årskurs 7 till 9 skulle vara till hjälp i bedömningsarbetet.  
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6. Diskussion 

I diskussionsdelen redogör jag för och reflekterar över metodens styrkor och svagheter, sedan 

diskuteras de viktigaste resultaten i relation till bakgrund och undervisningspraktik. Till sist 

följer ett förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Metoddiskussion 
Valet av kvalitativa intervjuer för studien visade sig att passa utmärkt för att få tillgång till 

ensemblelärares tolkningar av värdeord, och på så sätt bidra till ökning av kunskap om detta. 

Genom att utföra intervjuer enskilt med varje respondent skapades möjligheten att få 

fördjupade svar genom att ställa följdfrågor. Följdfrågor är inte möjliga på samma sätt i en 

enkät (Bell, 2016). Intervjuns flexibilitet visade sig dessutom vara till studiens fördel då det 

fungerade smidigt att bestämma tid och plats med varje respondent. Då jag även var ute i god 

tid att ta kontakt med respondenterna och informera dem om de förutsättningar som låg till 

grund för studien fanns det utrymme för var och en att bestämma den tid, plats och lokal som 

ansågs mest lämplig utifrån förutsättningarna. Trots att jag anammade en roll som forskare 

försökte jag trots det att skapa en naturlig och trygg samtalsmiljö genom att vara mig själv. 

Då majoriteten av mina frågor var öppna gav jag varje informant den tid de behövde för att 

besvara frågorna utan att forcera fram svar. De tillfällen jag bedömde att ytterligare 

fördjupning i svaren behövdes ställde jag följdfrågor vilket var en stor positiv påverkan för 

resultatet. 

Bell (2016) understryker nödvändigheten av att vara en skicklig intervjuare för att kunna 

nyttja dess fördelar på bästa sätt. Då jag vid tiden för studien saknade erfarenhet både vad 

gäller att författa intervjufrågor samt att genomföra intervjuer i rollen som intervjuare låg 

valet att genomföra en pilotintervju väl till hands för att utveckla dessa förmågor. Trots detta 

kände jag en viss ovana i intervjurollen vid de första två intervjuerna med Patrik och Mattias. 

Jag upplevde en svårighet att hela tiden vara närvarande i de utförliga svar som 

respondenterna gav vilket kan ha påverkat valet av följdfrågor. Under dessa två respektive 

intervjuer skedde avbrott i samtalen där jag som forskare var tvungen att stoppa inspelningen. 

I transkriberingen noterades att dessa incidenter påverkade flödet i samtalen negativt vilket 
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kan utgöra en faktor som påverkat resultatet i studien. Bell (2016) understryker även att det 

alltid finns en viss risk för skevhet i intervjuer. Då jag själv utförde samtliga intervjuer finns 

det en risk att förvrängning av omdöme och förutfattade meningar som Bell belyser, påverkat 

mig som intervjuare omedvetet. Trots att jag bestämde mig för att gå i i rollen som forskare 

och inte låta mina tidigare relationer med respondenterna påverka samtalen, utgörs det ändå 

en risk att de tidigare relationerna haft en inverkan. Denna skevhet kan ha haft en påverkan 

på resultatet. 

Att genomföra fem stycken kvalitativa intervjuer till ett examensarbete innebär väldigt 

mycket jobb i form av transkribering (Bell, 2016). Trots att transkriptionerna av den 

insamlade datan påbörjades i god tid, och att jag dessutom var väldigt medveten om den 

tidskrävande processen som transkribering innebär, tog det avsevärt mycket längre tid än jag 

någonsin kunde räkna med. Då jag upplevde transkribering som ett väldigt påfrestande arbete 

både fysiskt och psykiskt så kan dessa faktorer haft inverkan på resultatet av 

transkriberingen. Då transkriberingen tog upp mycket av den tid jag hade till förfogande för 

att sammanställa själva arbetet, fanns det inte lika mycket tid att ta användning av vid 

analysen. Tidsfaktorn i stort kan ha haft en påverkan på resultatet i studien. 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visar tydligt att de finns många olika sätt att tolka de kunskapskrav och värdeord 

som förekommer i de utvalda ensemblekurserna som ligger till grund för studien vilket är i 

linje med vad Skolverkets (2012) erfarenheter från forskning uttrycker. Förkunskap, 

uppfattning av sammanhang och egna erfarenheter verkar vara styrande aspekter. I likhet med 

Nybergs (2015) exempel rörande en enkel notbild visar resultatet på omfattande 

meningsskiljaktigheter när respondenterna samtalar om en fri längre improvisation, varierade 

former av notbilder och att redogöra. Resultatet pekar på att skilda tolkningar av de enskilda 

begreppen fritt, redogör och varierade former påverkar hur dessa specifika kunskapskrav 

utformas i praktiken. Konsekvensen av dessa meningsskiljaktigheter är att det skapas en risk 

för att elever inte bedöms likvärdigt. Detta indikerar att de kollegiala samtal som Zandén 

(2010) och Nyberg (2015) förespråkar kan vara en avgörande faktor för att minska dessa 

meningsskiljaktigheter. Betydelsen av kollegiala samtal visas även när respondenterna pratar 
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om de musikaliska uttrycksformer som tas upp i resultatet. Meningsskiljaktigheter råder kring 

hur vida konstnärligt uttryck är samma sak som musikaliskt uttryck eller om konstnärligt 

uttryck är samma som personligt uttryck. I ämnet musiks centrala innehåll (Skolverket, 2011) 

framhålls att eleven ska ges möjlighet att utveckla färdigheter i att använda ett konstnärligt 

och musikaliskt uttryck. Detta möjliggör för ytterligare tolkningar av hur de olika begreppen 

ska ställas i relation till varandra eller tolkas var för sig. Resultatet pekar på att en osäkerhet 

kring hur de musikaliska uttrycksformerna ska ställas i relation till varandra kan vara tecken 

på det resultat som redogörs i Zandén (2010) där det framkommer att musiklärare som 

undervisar i ensemble på gymnasiet är ovana att diskutera ämnesspecifika aspekter med 

varandra. En annan aspekt som kan ha påverkan på hur respondenterna tolkar vissa av 

kunskapskraven är de förutsättningar för kursen Ensemble 1 vilka Asp (2015) redogör för. De 

flesta respondenter i studien uttrycker att de endast undervisar i Ensemble med körsång och/

eller Ensemble 2. Då kunskapskraven skiljer sig mellan kurserna Ensemble med körsång och 

Ensemble 1 kan avsaknaden av undervisningserfarenhet i Ensemble 1 ha en påverkan på de 

tolkningar som uttrycks. Att de respondenter med erfarenhet av kursen ser Ensemble 1 som 

en mindre krävande kurs än Ensemble med körsång, kan vara en värdering som påverkar hur 

de tolkar kunskapskraven rent generellt. 

I resultatet utrycker samtliga respondenter att de ser att ett bedömningsstöd för 

ensemblemusicerande med inriktning mot ensemblekurser på gymnasiet skulle vara till hjälp 

i deras bedömningspraktik. Skolverket (2012) understryker att svårigheter att göra likvärdiga 

bedömningar i ämnet kvarstår trots att musiklärare har tillgång till bedömningsstöd i ämnet. 

Avsaknanden av de aspekter som Zandén (2010) redogör för och som kan ligga till bas för 

diskussion och reflektion för musikalisk kunskap, är möjligen en faktor som behöver 

vidareutvecklas.    

Vissa aspekter i resultatet vad gäller de kollegiala samtalen pekar på att vissa värdeord 

diskuterats i omfattning på respektive respondents arbetsplats. I vissa exempel utgörs 

likartade tolkningar trots att olika mängd av tid spenderats kring att diskutera specifika 

värdeord och kunskapskrav. Då det är påtagligt att det kollegiala är viktigt för likvärdigheten, 

bör resurser läggas på dem. Den enskilda läraren bör enskilt och tillsammans med kollegiet 
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komma fram till något sorts beslut kring tolkningarna så inte all tid för samtalen går åt utan 

att komma fram till något. Då bedömning i stort enligt Hanken och Johansen (2007) endast 

utgör en del av den yrkesvardag en musiklärare möter finns det en risk att tolkningar av 

läroplanen i detta fall kan påverka möjligheterna för musikundervisningen negativt genom ta 

upp för mycket av den tilldelade arbetstiden. Då betyg har starka kopplingar till samhället i 

stort genom de syften och funktioner som redogörs av Eklöf (2011) och den starka koppling 

både till Skollagen (SFS, 2010:800) och gymnasieförordningen (SFS, 2010:2039) läggs en 

stor press på den inviduella lärarens bedömningspraktik. I linje med detta finns det en 

förståelse kring att beslut i bedömningspraktiken kan vara komplexa.  

När respondenterna samtalar generellt om värdeord visar undersökningen på olika 

värderingar hos respondenterna. Samtal som förs omkring vad som är en enkel, kontra 

komplex låt, hur dom generellt pratar om noter samt generella uppfattningar om att 

musiktradition är styrande visar på att deltagarna i studien utgår från sina egna tidigare 

musikaliska erfarenheter i tolkningsarbetet. Att ensemblelärare utgår från egna tidigare 

musikaliska erfarenheter är även något som speglas i Asp (2011).  

Även den kraftiga populärmusikaliska utvecklingen på 1960-talet som Påhlsson (2011) 

redogör för verkar utgöra en påverkande faktor för de tidigare musikaliska erfarenheter som 

präglar respondenterna. Då vissa respondenter i studien även är uppväxta kring denna 

tidsperiod är det möjligt att de stött på fragment av de innehåll musikundervisningen bestod 

av på den tiden vilket Schried (2009) redogör för. Då dessa respondenter senare kom att 

genomgå den reformerade musiklärarutbildningen före, eller i samband med 1994 års reform 

(Asp, 2015) kan summan av dessa olika erfarenheter påverka hur lärarna ser på 

kunskapskraven i Lgy11.  De yngre respondenter som är involverade i studien kan ha kommit 

i kontakt med 1994 års reform mer frekvent i sin egen skolgång (Nyberg, 2011), liksom i 

deras musiklärarutbildning. Utifrån detta är en möjlig tolkning att denna faktor påverkar hur 

de tolkar kunskapskrav som verksamma musiklärare. Eftersom resultatet å andra sidan visar 

på relativt likartade tolkningar bland respondenterna i flera hänseenden kan en tolkning vara 

att det finns en möjlighet att de yngre respondenterna haft de äldre som lärare inom de olika 

skolformerna vilken kan vara en faktor som ligger till grund för de likartade tolkningarna.        
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När Nyberg (2015) beskriver exemplet om den enkla notbilden var en av förutsättningarna att 

deltagarna skulle förbereda sitt exempel utifrån det huvudinstrument var och en identifierade 

sig med. När respondenterna utrycker sina tolkningar i resultatet är en genomgående faktor 

att instrument som gitarr och trumset är utgångspunkt för praktiska beskrivningar av 

kunskapskrav i många fler fall än vad instrumentet sång är. Detta sker trots att tre av 

respondenterna delvis identifierar sig med sång som huvudinstrument. Detta kan tyda på att 

respondenterna relaterar sina tolkningar till det instrument som utgör den största delen av de 

tidigare musikaliska erfarenheter som Asp (2011) understryker.   

      

6.3 Förslag till fortsatt forskning och avslutande kommentar 
Med tanke på att ämnet med ensemble inom gymnasiet som specificering är rätt så outforskat 

i nuläget skulle jag gärna se fortsatt forskning inom området. En större och mer omfattande 

studie i ämnet skulle kunna bidra till att bedömning inom ensembleundervisningen och ämnet 

musik tar ytterligare steg mot den likvärdighet som skolväsendet strävar efter. Då min studie 

begränsar sig till musiklärare med pop/rock & jazz som musikalisk bakgrund skulle det vara 

väldigt intressant att istället rikta sig mot musiklärare med klassisk bakgrund. Även en 

jämförande studie mellan olika huvudinstrumentalisters tolkningar av värdeord skulle i mitt 

tycke vara av intresse.  

Under tiden för studien och i efterhand så har jag lärt mig väldigt mycket om ämnet samtidigt 

som jag är väldigt stolt över mitt arbete. Min förförståelse om att värdeord och kunskapskrav 

i sig kan tolkas olika beroende på vilka förutsättningar som finns har ökat och skapat ny 

förståelse. De värdeord och kunskapskrav som jag själv tycker är tydliga är nödvändigtvis 

inte tydliga för någon annan. Då det också framkommit att det inte finns några självklara svar 

vad gäller hur en musiklärare ska tolka värdeord och kunskapskrav i musikämnet är det av 

högsta intresse att kontinuerligt diskutera dessa med framtida kollegor lokalt och nationellt. 

Med den nya förförståelse som resultatet i studien visar kommer jag att ta med mig den i min 

framtida roll som lärare.   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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Musikalisk bakgrund: 

Berätta vem du är och vad du har för musikalisk bakgrund?  
- Instrument 
- Musik-smak då och nu 
- Bi-instrument med mera 

Berätta om musikundervisningen i din egen skolgång. Hur såg den ut och i vilka 

former? 
- Musik-klass 
- Kulturskola 
- Självlärd 
- Estet 
- Folkhögskola 
- Högskola/Musikerutbildning 

Hur upplevde du att bedömningen gick till i musik/ensemble när du själv gick i 

skolan? 
- Vad behövde man göra för att få höga betyg? 

Pedagogisk bakgrund: 

Vad har du för pedagogisk bakgrund & vilken väg har du gått? 
- Utbildad? i,s,f när? 
- Under utbildning? 
- Ej utbildad 
- Hur länge har du jobbat? 
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Om du är utbildad: Vad anser du att du fick med dig från musiklärar-utbildningen? 

Hur mkt erfarenhet har du i att undervisa i ensemble på? 
- Gymnasiet 
- Andra former? 

Styrdokument 

Hur ser du på Lgy11? 

För och nackdelar i jämförelse med Lpf94? 

Diskuterar du med kollegor? 

Hur mkt fortbildning får du/ni? 

Kunskapskrav/Värdeord i Ensemble 

- 1 Vad innebär ett konstnärligt uttryck? Hur tolkar du det? 

- 2 Vad skiljer sig från att ha ”ett visst konstnärligt uttryck” till att ha ”ett gott konstnärligt 

uttryck? 

- 3 Hur tolkar du personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck? 

- Vad är skillnaden att uppvisa ett ”konstnärligt uttryck” och att uppvisa ett ”personligt, 

konstnärligt och musikaliskt uttryck? 

- Exempel i praktiken? Visar en elev på detta? 

- Hur förhåller du dig till dom över tid? 

- 4 Vad är en ”enkel notbild”? 

- 5 Vad är en komplex notbild? 

- 10 Hur tolkar du meningssammansättningen ”varierade former av notbilder? 
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- Exempel i praktiken? Visar en elev på detta? 

- Hur förhåller du dig till dom över tid? 

- 6 Vad är en ”grundläggande egenskap hos ett instrument.” 

- 7 Se betyget A om ”grundläggande egenskap” 

- Exempel i praktiken? Visar en elev på detta? 

- Hur förhåller du dig till dom över tid? 

- 8 Hur tolkar du ”genrespecifika krav”? 

- Hur mkt hör den ihop med konstnärligt uttryck som står före? 

- Exempel i praktiken? Visar en elev på detta? 

- Hur förhåller du dig till dom över tid? 

- 9 Vad är ”stämmaterial”? 

- Exempel i praktiken? Visar en elev på detta? 

- Hur förhåller du dig till dom över tid? 

- Hur tror du andra ser på det? 

- Vad är en ”repertoar”? 

- 11 Vad är en ”enkel repertoar”? 

- 12 Vad är en ”komplex repertoar”? 

- Exempel i praktiken: 

- Hur kan man lägga upp undervisningen för att förbereda eleven att välja enkel eller 

komplex repertoar? 

- Hur förhåller du dig till dom över tid? 

- 13 Vad är en ”styrd kort improvisation”? 

- 14 Vad är en ”fri längre improvisation”?  

- Vad är skillnaden mellan ”styrda längre improvisation” och ”fria längre improvisationer?” 

- Exempel i praktiken? Visar en elev på detta? 

- Hur förhåller du dig till dom över tid? 
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- 15 Hur tolkar du ”med viss teknisk skicklighet”? 

- 16 Hur tolkar du ”teknisk skicklighet”? 

- Vad är skillnaden? 

- Exempel i praktiken? Visar en elev på detta? 

- Hur förhåller du dig till dom över tid? 

- 17 Hur tolkar du ordsammansättningen ”med viss säkerhet”? Valfri kontext 

- Exempel i praktiken? Visar en elev på detta? 

- Hur förhåller du dig till dom över tid? 

- 18 Vad är välgrundade förslag? 

- Exempel i praktiken? Visar en elev på detta? 

- Hur förhåller du dig till dom över tid? 

- 19 Hur tolkar du nyanserat? Valfri kontext 

Bedömningsstöd 

Är det nått ord/mening som vi inte pratat om som du vill ta upp? 

Är det nått kunskapskrav/värdeord som ofta ställer till det vid bedömning? 

Är det nått i ämnets-syfte/centralt innehåll som du saknar/tänker på? 
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Bilaga 2 

Ensemble 1, 100 poäng 

Kurskod: MUENS01 

Kursen ensemble 1 omfattar punkterna 1-2, 4-5, 7 och 9 under rubriken Ämnets syfte, med 

särskild betoning på punkterna 1-2 och 7. Kursen behandlar grundläggande färdigheter i 

ämnet. 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande innehåll: 

- Grundläggande ensemblemusicerande och repertoarkännedom. 

- Musicerande i gehörsbaserad och noterad musik. 

- Konstnärlighet och genrer i olika tider och kulturer. Stildrag och kännetecken. 

- Samarbetsförmåga och metoder för instudering, enskilt och i grupp, repetitionsmetodik. 

- Instrument och deras karaktär och grundläggande egenskaper. 

- Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik 

och i samarbete med andra. 

- Grundläggande arbetsmiljöaspekter på musicerande - hörselvård, ergonomi och elsäkerhet. 

Kunskapskrav 

Betyget E 

Eleven musicerar med viss säkerhet efter enkla notbilder och på gehör. I sitt musicerande 

uppvisar eleven ett visst konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika 

krav. Eleven redogör översiktligt för något exempel på repertoar i olika stilar för ensemblen. 

Eleven tar ansvar för instudering av stämmaterial inför repetition, och det musikaliska 

resultatet är tillfredsställande. 

Eleven redogör för någon grundläggande egenskap hos sitt instrument. 
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Eleven samarbetar med viss säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i 

kommunikation med publik. Eleven värderar med enkla omdömen innehållet i och 

dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken. 

Eleven redogör översiktligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende hörselvård, 

ergonomi och elsäkerhet, och tar hänsyn till detta i musicerandet.  

Betyget D 

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

Betyget C 

Eleven musicerar med viss säkerhet efter enkla notbilder och på gehör. I sitt musicerande 

uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav. 

Eleven redogör utförligt för några exempel på repertoar i olika stilar för ensemblen. 

Eleven tar ansvar för instudering av stämmaterial inför repetition, och det musikaliska 

resultatet är tillfredsställande. Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet 

kan förbättras. 

Eleven redogör för några grundläggande egenskap hos sin instrumentgrupp. 

Eleven samarbetar med viss säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i 

kommunikation med publik. Eleven värderar med nyanserade omdömen innehållet i och 

dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken. 

Eleven redogör utförligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende hörselvård, 

ergonomi och elsäkerhet, och tar hänsyn till detta i musicerandet.  

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.  
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Betyget A 

Eleven musicerar med säkerhet efter enkla notbilder och på gehör. I sitt musicerande 

uppvisar eleven ett gott konstnärligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav. 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera exempel på repertoar i olika stilar för 

ensemblen. 

Eleven tar ansvar för instudering av stämmaterial inför repetition, och det musikaliska 

resultatet är tillfredsställande. Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet 

kan förbättras och upptäcker, analyserar och föreslår lösningar på olika 

instuderingsproblem. 

Eleven redogör för karaktär och flera grundläggande egenskaper hos instrumentgruppen 

och övriga instrument i ensemblen. 

Eleven samarbetar med säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i 

kommunikation med publik. Eleven värderar med nyanserade omdömen innehållet i och 

dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken samt ger förslag 

på hur detta kan förbättras. 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende 

hörselvård, ergonomi och elsäkerhet, och tar hänsyn till detta i musicerandet.  
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Ensemble 2, 100 poäng 

Kurskod: MUENS02 

Kursen ensemble 2 omfattar samtliga mål under rubriken Ämnets syfte, med särskild 

betoning på punkterna 1-4, och 7. I kursen behandlas fördjupande kunskaper inom vald eller 

valda ensembleformer och genrer. 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande innehåll: 

- Instrument eller vokalt ensemblemusicerande i gehörsbaserad eller noterad musik i en eller 

flera valda genrer. 

- Rytm, melodi, harmonik och form 

- Personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck. 

- Fördjupad kunskap om stildrag och repertoar inom valda ensembleformer och genrer. 

- Grundläggande improvisation inom valda ensembleformer och genrer. 

- Fördjupad instudering, enskilt och i grupp, och repetitionsarbete samt metoder för detta. 

Grundläggande ensembleledning 

- Fördjupad musikalsik värdering, tolkning och gestaltning samt musikalisk kommunikation 

vid framträdande inför publik och i samarbete med andra. 

Kunskapskrav 

Betyget E 

Eleven musicerar på ett nyanserat sätt i ensemble, efter komplexa och varierade former av 

notbilder eller i fri gehörsbaserad musik. I sitt musicerande uppvisar eleven ett visst 

personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck och följer med viss säkerhet den valda 

genrens, alternativt valda genres, krav på rytm, melodi, harmonik och form. Eleven redogör 

översiktligt för grundläggande repertoar och stildrag inom valda genrer. Eleven gör styrda, 

korta improvisationer i den valda genrens stil, alternativt de valda genrernas stilar. 
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Eleven diskuterar översiktligt relevanta metoder för instudering av aktuellt musikaliskt 

material. Eleven förbereder och leder instudering av en enkel repertoar i styrda situationer. 

Eleven redogör översiktligt för gruppens övriga stämmaterial. 

Eleven värderar det musikaliska resultatet med enkla omdömen och diskuterar översiktligt 

åtgärder för att utveckla repetitionsarbetet. Eleven diskuterar översiktligt och föreslår något 

tolkningsalternativ. Eleven kommunicerar med och anpassar sin kommunikation med viss 

säkerhet till publiken. 

Betyget D 

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

Betyget C 

Eleven musicerar med viss teknisk skicklighet på ett nyanserat sätt i ensemble, efter 

komplexa och varierade former av notbilder eller i fri gehörsbaserad musik. I sitt 

musicerande uppvisar eleven ett personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck och 

följer med säkerhet den valda genrens, alternativt valda genrers, krav på rytm, melodi, 

harmonik och form. Eleven redogör utförligt för grundläggande repertoar och stildrag inom 

valda genrer. Eleven gör styrda, längre improvisationer i den valda genrens stil, alternativt 

de valda genrernas stilar. 

Eleven diskuterar utförligt och föreslår relevanta metoder för instudering av aktuellt 

musikaliskt material. Eleven förbereder och leder instudering av komplex repertoar i styrda 

situationer. Eleven redogör utförligt för gruppens övriga stämmaterial. 

Eleven värderar det musikaliska resultatet med nyanserade omdömen och diskuterar 

utförligt åtgärder för att utveckla repetitionsarbetet och kommer med förslag på åtgärder 

för att utveckla repetitionsarbetet. Eleven diskuterar utförligt och föreslår några 

tolkningsalternativ. Eleven kommunicerar med och anpassar sin kommunikation med 

säkerhet till publiken. Eleven uppvisar ledighet i sin kommunikation med publiken. 
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Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.  

Betyget A 

Eleven musicerar med teknisk skicklighet på ett nyanserat sätt i ensemble, efter komplexa 

och varierade former av notbilder eller i fri gehörsbaserad musik. I sitt musicerande uppvisar 

eleven ett gott personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck och följer med säkerhet den 

valda genrens, alternativt valda genrers, krav på rytm, melodi, harmonik och form. Eleven 

redogör utförligt och nyanserat för grundläggande repertoar och stildrag inom valda genrer. 

Eleven gör fria, längre improvisationer i den valda genrens stil, alternativt de valda 

genrernas stilar. 

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat och föreslår relevanta metoder för instudering av 

aktuellt musikaliskt material. Eleven förbereder och leder instudering av komplex repertoar i 

styrda situationer. Eleven redogör utförligt och nyanserat för gruppens övriga stämmaterial. 

Eleven värderar det musikaliska resultatet med nyanserade omdömen och ger förslag på 

hur arbetet kan förbättras samt diskuterar utförligt och nyanserat åtgärder för att utveckla 

repetitionsarbetet och kommer med välgrundade och motiverade förslag på åtgärder för 

att utveckla repetitionsarbetet. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat samt föreslår 

flera tolkningsalternativ. Eleven kommunicerar med och anpassar sin kommunikation med 

säkerhet till publiken. Eleven uppvisar ledighet och personligt uttryck i sin 

kommunikation med publiken. 
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