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Förord
Denna samtalsguide har tillkommit framför allt utifrån ett behov av att fördjupa
samtalet om skolans kunskapsuppdrag. Ett samtal som ständigt behöver hållas vid
liv mellan kollegor, elever och skolledare. Guiden förser dig och dina kollegor med
ett antal resultat från den senaste utvärderingen av grundskolan och med några
vägledande resonemang för att inspirera samtalet. Vår förhoppning är att guiden
leder till gemensam reflektion om den pedagogiska grundsynen hos enskilda lärare,
arbetslag och ämneslag. Guiden kan också ge tillfälle att reflektera över hur målen
för undervisningen utformas och hur elevernas kunskaper utvecklas och bedöms.
Meningen är att materialet även ska fungera som ett redskap för att utforska och
reflektera över de egna ansträngningarnas resultat.
Guiden utgår från den omfattande utvärderingen som Skolverket genomförde av
grundskolans utveckling, Den nationella utvärderingen, 2003 (NU 03).
En nationell utvärdering är som ett flygfoto. Nyanser suddas ut. Vi ser berg och dalar,
sjöar och älvar, stora samhällen och skogar. En och en annan motorväg kan framträda.
De små kullarna, åarna och bäckarna, småstigarna och människorna syns inte.1
Vi tror att när man kontrasterar de stora bilderna med skolans eller kommunens
unika lokala landskap kan nya mer eller mindre kända bilder av den egna verkligheten
upptäckas. Ser man samma mönster i den enskilda skolan som i de nationella
utvärderingarna? Vad är annorlunda? Skiljer sig landskapet mellan olika klasser? Kan
skolan skapa nya möjligheter för att få fler elever att utvecklas? Dessa är några av de
frågor som guiden vill väcka.
Projektgruppen har bestått av Sandra Mardones Larsson, Petra Dahlström och
Birgitta Högberg. Guidens text är framtagen av Ralf Sandberg (Kungl. Musik
högskolan). Flera personer har lämnat värdefulla bidrag och synpunkter såsom
verksamma lärare, lärarutbildare och forskare. Dessa är Maria Pemsel, Fredrik Påhlsson,
Maria Calissendorff, Cecilia Hultberg och Gunnar Heiling.
Kjell Hedwall			
Avdelningschef 			

Sandra Mardones Larsson
Projektledare

1) ”Elever i årskurs 5 läser”. Lena Holmberg 2005. I: Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Årskurs 5.
Skolverket. Rapport 251/2005, s. 53.
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”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion
i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig
kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker.” 2

V

Inledning
ad lär sig eleverna i grundskolan? Vad förväntas det att de ska lära sig utifrån läro
planen och kursplanernas mål? Dessa frågor måste ständigt vara aktuella i sam
talen om skolan, inom arbetslag och ämnesgrupper samt mellan skolor och kom
muner. De professionellas samtal om skolans kunskapsuppdrag är grunden för
ett fortsatt utvecklingsarbete. I det sammanhanget hör detta material hemma,
som en guide för samtalet.
En förutsättning för att skolan ska kunna genomföra sitt kunskapsuppdrag
är att det finns en förståelse för sambanden mellan mål, kunskapsinnehåll samt
bedömning och betygsättning. Myndigheten för skolutveckling vill bidra till
diskussioner pedagoger emellan om dessa samband. Sådana diskussioner utgör
en viktig och nödvändig grund för att kunna omsätta nationella och lokala styr
dokument till en fungerande praktik. De är också en förutsättning för en så lik
värdig bedömning och betygsättning som möjligt.
Stödmaterialet är en del i myndighetens satsning på kunskapsutveckling och
kunskapsbedömning och består av en serie samtalsguider för flertalet av skolans
ämnen. Faktastoffet är i huvudsak hämtat från den nationella utvärderingen
av grundskolan 2003, framledes kallad NU 03. Men samtalsguiden är inte en
komplett redovisning av alla resultat och analyser som NU 03 lett fram till.
Guiden tar upp de centrala resultaten och slutsatser av betydelse för elevernas
lärande.

2) Lpo 94. Läroplan för grundskolan, s. 8. Utbildningsdepartementet 1994.
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Fokus på skolans kunskapsuppdrag
I läroplanen för grundskolan, Lpo 94, är värdegrunden central. Arbetet med
värdegrunden är en ständigt pågående process. Lärare, elever och skolledningar
runt om i landet har under de senaste åren lagt ner mycket arbete på värde
grundsfrågorna. NU 03 visar att det finns en hög medvetenhet bland både elever
och personal om värdegrunden, även om utvärderingen också visar att det finns
brister i tillämpningen av värdegrunden i den dagliga skolverksamheten.
Myndigheten för skolutveckling vill bygga vidare på NU 03 genom att sätta
fokus på skolornas kunskapsuppdrag. Vad är det för kunskapsinnehåll som
undervisningen i skolan gestaltar? Vilket lärande och vilken kunskap utvecklar
varje elev? Flera utvärderingar, såväl nationella som internationella, liksom
erfarenheter från utvecklingsarbete på Myndigheten för skolutveckling lyfter
fram behovet av att fördjupa samtalet om elevernas kunskapsutveckling och
fokusera på skolornas kunskapsuppdrag.
NU 03 visar t.ex. att eleverna har goda kunskaper i engelska, har god förmåga
att tala och skriva både svenska och engelska och är bra på att samarbeta och
lösa problem. Samtidigt visar NU 03 på brister i uppnåendet av kunskapsmålen i
flera ämnen – i synnerhet gäller bristerna förmågan att läsa längre texter i ämnet
svenska, innehållsrelaterade kunskaper i de samhällsorienterande ämnena,
begreppsförståelse i kemi samt kunskaper i matematik.

Mål att sträva mot anger inriktningen
I debatten om skolan hörs ofta att vi har fått en skola där kursplanernas mål att
uppnå styr undervisningen. Men det som enligt kursplanerna ska styra inrikt
ningen är mål att sträva mot. Det är dit undervisningen ska sikta när det gäller
att utveckla elevernas kunskaper. Mål att sträva mot sätter inte heller några
gränser för elevernas kunskapsutveckling. I en undervisning som ska stimulera
och utmana varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter blir mål att sträva
mot en naturlig utgångspunkt.
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för undervisningen,
enligt läroplanen. Och här står skolan inför en utmaning! Att de flesta elever trivs
med skolan, sina kamrater och sina lärare är en god grund, likaså att eleverna
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visar intresse och motivation för många av ämnena. Resultaten från NU 03 och
resonemangen i denna samtalsguide ger några utgångspunkter inför samtal kring
arbetsformer och arbetssätt utifrån ett nationellt perspektiv.

Bedömning för lärande
Den mål- och resultatstyrda skolan och det nuvarande betygssystemet har
inneburit en stor omställning för lärarna när det gäller att bedöma elevernas
kunskaper. Målstyrningen sätter fokus på den pedagogiska bedömningen som en
del av lärandeprocessen. Bedömningen blir ett verktyg för elevernas utveckling,
inte enbart för kontroll av deras prestationer.
Lärare, elever och föräldrar behöver ha en gemensam kommunikation
om och förståelse av mål, kriterier och bedömningsgrunder. Samtalet mellan
dessa parter, kring var varje enskild elev står och kan utveckla, är centralt i det
sammanhanget. Det handlar om hur den individuella utvecklingsplanen, IUP,
kan användas i samband med en bedömning för utveckling. Samtalet kring
mål- och bedömningsfrågor är också betydelsefullt för en rättvis och likvärdig
utbildning och betygssättning. Varje elev har rätt till lika möjligheter till lärande
och utveckling och till likvärdig bedömning av prestationer – oavsett i vilken
skola eleven går eller var i landet man bor.

Kön och prestation
Skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar ökar, pojkarna tappar allt mer
i förhållande till flickorna. Detta är inte unikt för Sverige utan är en utveckling
som syns i hela västvärlden – men den är extra tydlig i Sverige och Norden. I alla
grundskolans ämnen, med undantag av idrott och hälsa, når flickorna de högsta
betygen i högre utsträckning än vad pojkarna gör. Skillnaderna har i flera ämnen
ökat de senaste åren.
Resultatskillnaderna mellan flickor och pojkar när det gäller läsförmåga är
tydliga. Oavsett klass, etnicitet och bostadsort läser pojkar som grupp sämre än
flickor. Eftersom läsförmåga är grundläggande för allt lärande finns det anledning
att särskilt uppmärksamma pojkarnas sämre läsförmåga.
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Resultaten från NU 03 pekar på att skillnaderna mellan pojkar och flickor i
studieresultat till viss del överensstämmer med deras motivation och inställning till
studierna. Forskning om varför pojkar underpresterar saknas till stor del, men att
en förklaring kan sökas i könsbundna värderingsmönster i samhället som helhet är
nog oomtvistat. Skolan som ska värna om likvärdighet och jämställdhet behöver ta
detta på allvar. Det är alla elevers rättighet att komma till sin rätt i skolan.
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Läsarguide
Samtalsguiden för musik består av tre kapitel som tar upp frågor kring kunskaper,
måluppfyllelse, arbetssätt och arbetsformer samt betyg och bedömning. De tre
kapitlen inleds med bilder från dessa områden med utgångspunkt i resultaten
från NU 03. Därefter följer två underavsnitt kallade Utgångspunkter inför samtal
och Att samtala om i respektive kapitel.
I samtalsguidens avsnitt Utgångspunkter inför samtal, förs resonemang kring
musikämnet i relation till några av de bärande idéerna i läro- och kursplanen med
avseende på måluppfyllelse, arbetssätt och bedömning. Resonemangen relateras
även till relevant forskningslitteratur. Syftet är att ge perspektiv på några av de
frågor som den nationella utvärderingen väcker. Utgångspunkter inför samtal
är tänkt att fungera som inspirationskälla för diskussioner kring de frågor som
varje kapitel avslutas med. Det finns naturligtvis fler resonemang att följa och fler
frågor att ställa än de som guiden tar upp. En utgångspunkt för ytterligare samtal
kan också vara de förslag för vidare läsning som ges i slutet av samtalsguiden.
Avsikten med samtalsguiden är att den ska kunna användas som underlag för
diskussioner mellan pedagoger, i arbetslag och ämnesgrupper. För musiklärarnas
del, som ofta är ensamma representanter för ämnet på en skola, kan samtalsguiden
vara behjälplig vid regionala träffar med ämnesgrupper. Sådana diskussioner
utgör en viktig och nödvändig grund för att kunna omsätta det som föreskrivs
i statliga och lokala styrdokument till en fungerande praktik. Det är också en
förutsättning för en likvärdig bedömning och betygssättning. Förhoppningen är
att frågorna som finns i anslutning till varje kapitel kommer att fungera som stöd
i arbetet med att bygga upp en gemensam syn kring vad som avses med relevant
kunskapsinnehåll, kunskapskvaliteter och bedömning, för att därigenom bidra
till utvecklingen av skolans kunskapsuppdrag.
Mer information kring kunskapssatsning och kompletterande stödmaterial
från Myndigheten för skolutveckling finns på webben: www.skolutveckling.se
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NU 03 – den nationella
utvärderingen av grundskolan 2003
Sedan 1990-talet har skillnaderna ökat i barns och ungas livsvillkor: ekonomiskt,
socialt och kulturellt. Skolan har fått ett förändrat huvudmannaskap, ny
läroplan och det grupprelaterade betygssystemet har ersatts av ett mål- och
resultatrelaterat. Arbetssätten i skolan har förändrats bland annat genom att
arbetslag införts. Skolan har också valt att prioritera sociala insatser alltmer.
Andelen elever i grundskolan, med annat modersmål än svenska, har ökat och
låg 2006 på cirka 16 procent.3
Det var mot bakgrund av dessa förändringar som NU 03 genomfördes. Skolverket
ville kartlägga hur grundskolan utvecklats under 1990-talet, vilka behov av insatser
som finns och hur väl läro- och kursplanernas mål uppfylls. Ett viktigt syfte var att
göra jämförelser med resultaten av den nationella utvärderingen 1992, NU 92.4
NU 03 genomfördes under vårterminen 2003 och omfattade år fem och nio.
6 788 elever, 1 688 lärare och 120 skolor ingick i utvärderingen av år nio, som var
mer omfattande. I utvärderingen av år fem ingick 3 455 elever och 205 lärare.
Hela NU 03 omfattade cirka 10 000 elever, 1 900 lärare och 197 skolor.
Eleverna i år nio fick göra kunskapsprov i tio olika ämnen samt ett prov i
problemlösning. Elever och lärare besvarade också allmänna och ämnesspecifika
enkäter. I år nio fick även föräldrar och rektorer besvara enkäter. Genom att
en del av proven var upprepningar av prov som ingick i NU 92, var en del av
resultaten jämförbara över tid.
I utvärderingen i musik användes enkäter till elever och lärare samt resultat
från tidigare utvärderingar. Vidare gjordes ett kunskapsprov i musik, det s.k.
”Columbusprovet” bestående av CD-skiva med tillhörande uppgiftshäfte.
Vid ett urval av tolv skolor genomfördes processtudier med elevportföljer,
lektionsbeskrivningar av lärare samt bedömning av elevernas kunskaper i musik.
I samtalsguiden används för ämnesjämförande delar samt vissa delar som
avser bakgrundsfaktorer och elevernas slutbetyg hela NU 03-urvalet för år nio
bestående av 6 788 elever. För de mer ämnesspecifika delarna, i ämnesenkäten,
utgörs urvalet av 2 408 elever samt 48 lärare/skolor.
3) Enligt Skolverkets officiella statistik. Vid mätningstillfället 2006 var det 16,3 procent.
4) Se Musik – Huvudrapport. Den nationella utvärderingen av grundskolan våren 1992.
Skolverkets rapport nr. 23. Ralf Sandberg 1993.

”Skolan får inte blott vara ett planeringsinstrument. Skulle den nöja sig
med att effektuera den rådande konjunkturens krav skulle den illa fylla sitt
uppdrag. Ett verksamt bildningsarbete måste bygga på seklers samlade
erfarenheter – ehuru utan illusioner om återgång till ’skolan förr’. Att skapa
en skola för alla där bildningsarbetet är huvudsak är ingen antikvarisk
uppgift. En sådan skola har aldrig funnits.”  5

M

1. Vad lär sig eleverna i musik?
usikämnet har förändrats genom tiderna fram till den nuvarande läroplanen 
Lpo 94. Vi inleder kapitlet med en kort historisk tillbakablick. Vidare identifieras
olika kunskapskvaliteter i musik med stöd av den kunskapsmatris som användes
i NU 03. I kapitlet ges också exempel på varierande kunskapsprofiler i klasser och
grupper. Musik uppskattas mycket av eleverna enligt utvärderingen och i kapitlet
beskrivs några studier om elevernas uppfattning om skolans musikundervisning
visavi ungdomars användning av media och musik på sin fritid. Frågor som
berörs är hur skolans musikundervisning förhåller sig till musik i samhället, vilka
kunskaper i musik som utvecklas i skolan och hur dessa kan variera.

Musikämnet i förändring
Musik i skolan har en lång historia. I det antika Grekland hade musik, jämte
litteraturen och matematiken, en mäktig karaktärsdanande roll i skola och
läroplan. Musik ingick som obligatorisk beståndsdel i ämneskretsen qvadrivium
inom de sju fria konsterna (artes liberales) och var en omistlig del i människans
hela utveckling och fostran. I Europa under medeltiden var musik också ett
5) Citat ur ”Bildningstraditioner och läroplaner”. Donald Broady 1992. I: Skola för bildning.
Läroplanskommitténs betänkande 1992 (SOU 1992:94, bilaga 5, s. 370).
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centralt ämne som främst förknippades med den kristna världsbilden och
undervisningen i klosterskolor och katedralskolor. I 1842 års folkskolestadga i
Sverige spelade fortfarande kristendomsundervisningen en dominerande roll där
ämnet Kyrkosång hade en betydelsefull position i skolan som förmedlare av en
gemensam samhällsideologi.
Från 1860-talet växte småskolor fram där alla barn skulle erbjudas åtminstone
ett visst minimum av undervisning, däribland musik. Lärarutbildningen för
bättrades gradvis och 1864 fick seminarierna fackutbildade musiklärare. Sång
samlingar för seminarier, små- och folkskolor samt läroverk gavs ut och undan
för undan fylldes de också med sånger av nytt slag; lantliga visor, folkvisor,
fosterländska sånger och visor ur konstmusikens värld. Som en följd av den
vidgade repertoaren ändrade folkskolan 1878 ämnet Kyrkosång till Sång.
I slutet av 1800-talet skedde det verkliga genombrottet för den nya synen på
barnen, deras erfarenhets- och föreställningsvärld, vilket resulterade i en allt längre
skolgång och en mer medveten musikundervisning. Denna utveckling pågick i
stort sett fram till 1950-talet vilket innebar en förlängning av barndomen och
framväxandet av en särskild ”skolmusik”. Musik skulle vara ett karaktärsdanande
ämne och ett redskap för social och kulturell fostran. Vid mitten av 1950-talet
lämnar skolan anknytningen till kyrkan och sångämnet byter samtidigt namn
från Sång till Musik i 1955 års läroplan.
Lgr 62, den första läroplanen för grundskolan, var för musikens del inriktad
på estetisk fostran, där man talade om musikförståelse med tanke på den
västerländska konstmusiken. Mål och innehåll för musikämnet hade sin för
ankring i en traditionell musikundervisning, baserad på notläsningsförmåga, sång
i stämmor och kunskaper om de stora epokerna i musikhistorien. Skolmusiken
och fritidsmusiken utgjorde dock skilda världar.
Trycket från ungdomsmusiken, radion, filmen och grammofonen hade börjat
göra sig gällande under 1950-talet. Ungdomsmusiken knackade på skolans dörr
som ett uttryck för ungdom och modernitet. 1960-talets popexplosion ledde till
att musik kom att bli ett av de främsta intressena för den unga generationen.
Hundratusentals svenska ungdomar bildade egna popgrupper och lärde sig
på informella vägar att sjunga, spela gitarr, elbas och trummor. I och med Lgr 69
togs det första steget bort från den ”traditionella” musikundervisningen, där
man istället avsåg att skolmusiken skulle ge utrymme för ljudskapande, fri
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improvisation och andra aktiviteter med hemvist i avantgardistisk konstmusik.
Till Lgr 69 hörde också ett omfattande kommentarmaterial för musikundervis
ningen med anvisningar om repertoarurval och arbetssätt, men även utrymme
för elevinflytande vid lektionsplanering och direkta uppmaningar om att låta
”tonårsmusik” ingå i undervisningen. Det innebar en övergång från ”skolmusik”
till ”musik i skolan”.
Samtidigt reformerades musiklärarutbildningen i Sverige under 1970-talet mot
en breddad repertoar inom musikutbildningen och utvecklingen av en barn- och
ungdomsinriktad metodik för musikundervisningen. Förändringarna påverkade
även skolans musikundervisning på olika sätt. Detta märktes bland annat i Lgr 80
genom en repertoarbreddning, en öppenhet mot samhället och världen samt inslag
av olika skapande och kreativa arbetsformer, jämsides elevernas sociala fostran och
utveckling till samhällsvarelser. De skulle i musikundervisningen enligt läroplanen bli
medvetna och utvecklas personligt och socialt och innehållet skulle vara tillgängligt
för så många som möjligt. De skulle få kunskap om musik och dess funktioner och
villkor i olika miljöer, kulturer och tider, bland annat invandrarländernas olika kultur
traditioner. Eleverna skulle tränas att kritiskt granska musikens roll och de krafter
som styr musikutbudet. Tema- och projektstudier introducerades som arbetsformer i
läroplanen där musik ofta fick en integrerande roll.
Införandet av Lpo 94 innebar att det formella beslutet om målstyrning tagits
fullt ut. En viktig aspekt i den nya läroplanen var relationen mellan praktiska
och teoretiska kunskaper i skolan. Kunskapsbegreppet utvidgades och mer
erfarenhetsgrundade kunskaper lyftes fram i läroplan och kursplaner. För
musikens del formulerades ett antal mål fördelade på såväl praktiskt utövande
och musikskapande som faktakunskaper och förståelseinriktade kunskaper.
Avsikten var att kartlägga musikämnets specifika innehåll och kunskapsstruktur
samt att finna möjligheter till integration med skolans övriga ämnen. Som
motivering för ämnet framhölls såväl musikens anknytning till ett aktuellt och
föränderligt musik- och kulturliv som dess historiska kunskapstraditioner.
Likaså var musikens internationella karaktär, dess starka förankring i barn- och
ungdomskulturen samt IT-mediernas utveckling motiv för ämnet.6
6) Skola för bildning. Läroplanskommitténs betänkande 1992 (SOU 1992:94, bilaga 7, ss. 403-435).
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Framför allt präglades kursplanen av en bred och allsidig syn på kunskaper i
musik med möjligheter för lärare och elever att formulera lokala arbetsplaner
och mål och att välja innehåll och arbetsmetoder utifrån sina egna intressen,
inriktningar och lokala förutsättningar.7 Vid den senaste revideringen av kurs
planen år 2000 förtydligades musikämnets roll och funktion genom att musikens
personlighetsutvecklande kraft lyftes fram och en fokusering gjordes på ämnets
kärna – musicerande och skapande – där det gemensamma musikutövandet var
grunden för musikupplevelse och lärande.8

Vilka kunskaper i musik utvecklas hos eleverna?
Att lära sig musik i skolan är framför allt förknippat med ett aktivt musicerande
i någon form där upplevelser och känslor är inblandade. Att spela och sjunga
tillsammans innebär träning i att samordna sitt musicerande med andra, lyssna
på andra och passa in sina musikaliska insatser i rätt ögonblick för att skapa ett
gemensamt klingande resultat. I det musikaliska lärandet kan ingå att lyssna och
samtala om musiken, reflektera över den och värdera det man upplevt. En estetisk
och konstnärlig verksamhet som musik bör också ha utrymme för eget kreativt
skapande där man får pröva att ge uttryck för egna idéer, tankar och känslor. Vad
är det då för musikaliska kunskaper som dessa verksamheter representerar?
I samband med Lpo 94 introducerades fyra centrala begrepp och kunskaps
kvaliteter i kursplanen för musik – musicerande, musiklyssnande, musikkunnande
och musikskapande. Kort uttryckt omfattar musicerande praktiska färdigheter i
sång, spel på instrument och rörelse till musik. Musiklyssnande avser förmågan
att aktivt lyssna till musik och dess olika former, musikutövare, stilarter och
traditioner. Musikkunnande kan innebära att eleven har förtrogenhet med olika
musikaliska grundbegrepp och har kännedom om viktiga musikaliska uttrycks
former och traditioner. Musikskapande innebär att eleven tillägnar sig ett kreativt
förhållningssätt till det musikaliska materialet och har förmåga att kunna för
verkliga sina egna musikaliska tankar och idéer.
7) Lpo 94. Läroplan för grundskolan. Utbildningsdepartementet 1994.
8) Grundskolan kursplaner och betygskriterier 2000. Skolverket 2000.
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I den nya läroplanen lanserades också kunskapsbegreppen färdigheter, fakta,
förståelse och förtrogenhet. Kortfattat kan färdigheter förknippas med sådan
praktisk kunskap som man utför med sina handlingar och aktiviteter, det man
brukar kalla ”kunskap i handling”. Faktakunskaper kan vara information om
saker, sådant som man kan komma ihåg eller räkna upp. Förståelse kan vara
en kvalitativ dimension på kunskaper som att förstå, inse innebörden av eller
meningen med någonting. Förtrogenhetskunskap kan vara då man upplever
någonting, kan bedöma och värdera något eller tillämpa tidigare kunskaper
på ett nytt sätt. Dessa olika kunskapsformer samspelar och utgör varandras
förutsättningar.
De olika exemplen på praktiska och teoretiska kunskapsformer i musik är ett
sätt att beskriva mångfalden av olika aspekter och perspektiv som kan förekomma
i ämnet musik. Det var utgångspunkten för en form av kunskapsmatris eller en
”färgpalett” av olika möjliga kunskapskvaliteter i musik som också användes i
NU 03. Genom att sammanställa kunskapsformer som dels kan härledas från den
praktiska musikundervisningen (de fyra ”m-en”), dels utifrån de mer kunskaps
teoretiska begreppen (de fyra ”f-en”) så översätts innehållsliga aspekter till olika
kunskapskvaliteter i musik (Figur 1).
I matrisens korspunkter framträder varierande kunskapsinnehåll som kan tän
kas ingå i skolans musikundervisning. Analysmatrisen innefattar vanligt förekom
mande musikaktiviteter som att sjunga, spela på instrument, röra sig till musik,
lyssna på musik och att skapa musik. I en annan dimension innefattar matrisen
moment som att reflektera över sina erfarenheter och upplevelser av musik när
man musicerar eller lyssnar på musik. Dessa moment kan främst förknippas
med förståelsekunskaper i musik. Vissa kunskapsformer överlappar varandra i
matrisen, särskilt vad gäller förståelse- och förtrogenhetskunskaper.
Men med analysmatrisen vill vi också försöka fånga in musikaliska kunskaps
kvaliteter som är förknippade med upplevelser, glädje, gemenskap, personligt
uttryck, originalitet, skapande, det vill säga mer sinnliga och kreativa sidor av
elevernas kunskapsutveckling som sker i olika situationer, aktiviteter och praktiska
handlingar. Närmast motsvaras dessa av så kallade förtrogenhetskunskaper eller
erfarenhetskunskaper, kunskapsformer som inte direkt har framhållits i tidigare
läroplaner.
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Figur 1 Kunskapsmatris i musik
Färdighet

Fakta

Förståelse

Förtrogenhet

Musicerande

Sång och tal,
spel på instrument,
datorer och elektr.
instr, dans, rörelse,
kroppsuppfattning

Tal och röstvård
musikinstrument,
olika musikaliska
uttrycksformer
och tekniker

Erfarenheter och
reflektioner över
gemensamt musicerande, musikalisk
uttrycksförmåga

Musikalisk känsla,
samspelsförmåga,
timing, musikalisk
utlevelse, kommunikation och gemenskap

Musiklyssnande

Lyssningsteknik,
analys av musik,
uppspelningsteknik,
inspelningsteknik,
medieteknik

Musiktraditioner,
musikstilar, epoker,
repertoarer, artister,
massmediemusik,
musikeryrken

Reflektioner över
musikens ”språk”,
dess symboler och
betydelser, tolkning
av kulturella koder

Musikupplevelse,
historisk och nutida
musikorientering,
kritisk granskning och
bedömning av musik

Musikkunnande

Notskrivning, gehörsträning, harmonisering, arrangering,
partiturläsning,
kroppskännedom

Notkunskap, musikteori, ackordlära,
rytmlära, metrik,
form och struktur,
uttrycksformer

Intellektuell bearbetning av musikföreteelser, förståelse av
musikens betydelsebärande innebörder

Stilartskänsla,
förtrogenhet med
musikhistoriska epoker
och musikkulturer,
recension av musik

Musikskapande

Bygga musik; ljud
och musikskapande,
improvisationsteknik,
kompositionsteknik
fria rörelser o dans

Musikens byggstenar; melodi,
ackord, rytm, puls,
dynamik, klangfärg,
sound, modalitet

Musikaliskt tänkande;
musikens form och
struktur, uttrycksformer/uttryckssätt,
kompositionsform

Eget musikaliskt
skapande, förverkligande av egna musikaliska tankar och idéer,
egen musikproduktion

Diskussionen kring centrala begrepp och kunskapsformer i musik samt de fak
torer som sammanhänger med utformandet av målen för elevernas musikaliska
utveckling kan också, som vi menar, ligga till grund för hur elevernas musikaliska
kunskapsutveckling bedöms och hur bedömningskriterier kan utformas. Matrisen
användes i NU 03 för att analysera vilka kunskaper i musik som kan utvecklas
hos eleverna. Utförligare definitioner av de olika kunskapsformerna finns att läsa
i NU 03:s musikrapport.9

Stora variationer i elevernas kunskapsutveckling
I var och en av kunskapsmatrisens 16 rutor finns några konkreta exempel på
vilken typ av kunskapsaspekt som varje ruta representerar. I utvärderingen
9) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Ämnesrapport till Rapport nr 253 – Musik.
Ralf Sandberg, Gunnar Heiling & Christer Modin 2006, s. 25. Kunskapsmatrisen publicerades
ursprungligen i kommentarmaterialet till Läroplanskommitténs betänkande 1992 (SOU 1992:94, s. 410).
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ställdes frågor både till elever och till lärare om vilka musikaliska aktiviteter
som förekommer på musiklektionen och hur ofta elever och lärare arbetar med
olika moment. Frågorna till eleverna var utformade utifrån påståendet ”På
musiklektionerna ...” följt av ” – lyssnar vi på ...”, ”– får vi öva oss på ...”, ”– arbetar
vi med ...” osv. Påståendena var fördelade på 16 frågeområden motsvarande
exemplen i matrisen och svarsalternativen var ofta, ibland, sällan och aldrig.
Sammanställningen av svaren gav varierande mönster i analysmatrisen i olika
skolor, klasser och grupper. Det som framgår tydligast i undersökningen är
färdighetsträning i form av gemensamt musicerande samt musiklyssning som har
en klar dominerande representation i svarsmönstren framför musikskapande och
andra former av kreativa och förståelseinriktade kunskaper i musik. Fördelningen
av olika kunskapsformer varierar ändå kraftigt mellan olika skolor, klasser och
grupper.
Nedan redovisar vi fyra typexempel på variationer av kunskapsprofiler som
framkom i NU 03 utifrån elevernas uppfattning om vad som förekommit på
musiklektionerna i några olika klasser. I matrisen, som täcker 16 frågeområden,
visas frekvensen för svarsalternativen ofta och ibland i form av en ljusare eller
mörkare toning i sex skalsteg uttryckt i procent.
Figur 2 Svarsmatrisens skala uttryckt i procent.
90–100 %
70–89 %
50–69 %
30–49 %
10–29 %
0–9 %

Avsikten med grafiken är att man i matrisen ”med en blick” ska kunna se vilka
accenter som framkommer i mönstret av svarsutfallet. Ju mer mörkfärgad ruta
desto större svarsutfall uttryckt i procent. Diagrammet kan sedan avläsas och
tolkas gentemot den ursprungliga kunskapsmatrisen (Figur 1).
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”Vi sjunger och spelar tillsammans”
I detta exempel har klassen prioriterat svar som ”på musiklektionerna får vi sjunga
tillsammans” och ”på musiklektionerna får vi spela instrument tillsammans”.
Det innebär en tydlig accent på musicerande som färdighetskunskap (88 %).
Eleverna har också en relativt stor svarsfrekvens på frågan ”på musiklektionerna
visar läraren hur man ska använda sin röst” och ”på musiklektionerna får vi veta
olika fakta om musikinstrument” (58 %). Över hälften av eleverna har angett ofta
och ibland på svaren ”på musiklektionerna får vi lyssna väldigt noga på musikens
uppbyggnad och små detaljer i musiken” och ”på musiklektionerna får vi lära att
känna igen olika instrument när vi lyssnar” (vardera 54 %).
Figur 3 Utfall i analysmatris för kunskaper i musik.Typexempel 1.
Färdighet

Fakta

Förståelse

Förtrogenhet

Musicerande

88 %

58 %

21 %

17 %

Musiklyssnande

54 %

54 %

33 %

27 %

Musikkunnande

26 %

41 %

21 %

30 %

Musikskapande

21 %

17 %

13 %

13 %

I typexemplet ovan har alltså de praktiska färdigheterna övats särskilt mycket
enligt eleverna där olika fakta om instrumenten har behandlats. Musiklyssnande
har förekommit i viss utsträckning där vissa moment tagit upp fakta kring musik
och olika aspekter på förståelsen av musik. Naturligtvis är detta en samlad bild av
klassens uppfattning om förekomsten av olika kunskapsmoment och varje elev
kan givetvis ha olika uppfattningar om vad som förekommit på musiklektionen
och vilka kunskaper som utvecklats. Diagrammet visar ändå huvudtendensen
och en entydig bild framträder av musicerande som kunskapsutveckling.
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”Vi sjunger och spelar men även lyssnar och
övar på att känna igen olika musikstilar”
I nästa typexempel dominerar också färdighetsträningen klart (100 %) och
förekomsten av musiklyssning har också en stor andel. Eleverna har angett att de
behandlat olika fakta- och förståelseformer i musik som ”på musiklektionerna får
vi öva oss på att känna igen och höra skillnaden mellan olika musikstilar” (85 %)
och ”på musiklektionerna får vi i uppgift att tolka och förstå olika slags musik”
(70 %) samt ”på musiklektionerna tränar vi oss att känna igen musik från olika
länder och historiska tider” (80 %).

Figur 4 Utfall i analysmatris för kunskaper i musik.Typexempel 2.
Färdighet

Fakta

Förståelse

Förtrogenhet

Musicerande

100 %

80 %

40 %

65 %

Musiklyssnande

70 %

85 %

70 %

80 %

Musikkunnande

55 %

30 %

50%

75 %

Musikskapande

30 %

45 %

45 %

35 %

Eleverna har också angett att ”på musiklektionerna tränar vi oss att tycka, bedöma
och ha åsikter om den musik vi lyssnar på” (80 %) och ”på musiklektionerna
märker jag att jag kan mer om musik än jag kunde tidigare” (75 %). Dessa aspekter
på kunskaper kan sägas motsvara olika former av förtrogenhetskunskaper i
musik, det vill säga att kunna bedöma eller värdera något eller fördjupa tidigare
kunskaper på ett reflekterande sätt. Men det är också exempel på överlappningar
av kunskapsaspekter som påpekades tidigare.
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”Vi tolkar och förstår men även diskuterar
musikens betydelse i samhället”
Det tredje exemplet på fördelning av kunskapskvaliteter i musik enligt elevernas svar
har fortfarande en viss övervikt av det praktiska musicerandet som omfattar 91 %
av deras svar. Musiklyssnande är ändå den mest förekommande kunskapsform
(80 %) där olika former av fakta-, förståelse- och förtrogenhetskunskaper kring
musik fördelar sig relativt jämt (74–88 %) utifrån lyssnande. Likaså är förståelseoch förtrogenhetskunskaper representerade utifrån kunskapsbegreppet musik
kunnande (73–74 %). Här har eleverna angett att ”på musiklektionerna får vi
uppgift att tolka och förstå olika musikaliska uttryck” och ”på musiklektionerna
diskuterar vi musikens betydelse och användning i samhället” (73 %). Vidare har
eleverna svarat att ”på musiklektionerna brukar jag säga vad jag tycker när vi
diskuterar olika slag av musik” (74 %).

Figur 5 Utfall i analysmatris för kunskaper i musik.Typexempel 3.
Färdighet

Fakta

Förståelse

Förtrogenhet

Musicerande

91 %

45 %

49 %

45 %

Musiklyssnande

80 %

86 %

88 %

74 %

Musikkunnande

65 %

55 %

73%

74 %

Musikskapande

82 %

67 %

67 %

50 %

Det som också framträder i diagrammet är att musikskapande förekommer relativt
ofta enligt elevernas svar: ”på musiklektionerna gör vi egna texter och melodier”
och ”på musiklektionerna skapar vi musik med hjälp av dator” (82 %). Även här
är fakta-, förståelse- och förtrogenhetskunskaper representerade i elevernas svar:
”på musiklektionerna får vi pröva enkla sätt som alla kan använda för att göra
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musik” (67 %) och ”på musiklektionerna får vi träna på att vara påhittiga, idérika
och nyfikna när vi ska göra musik” (67 %) samt ”på musiklektionerna har jag varit
med om att göra musik som blev precis som jag ville att den skulle låta” (50 %).

”Vi lyssnar, härmar, skriver och skapar rytmer och melodier”
Det fjärde och sista typexemplet pekar på att färdighetsträningen fortfarande
dominerar och är relativt jämnt fördelad mellan musicerande (96 %), musiklyssnande
(96 %), musikkunnande (83 %) och musikskapande (70 %). Kring musikkunnande
har eleverna svarat på påståenden som till exempel ”på musiklektionerna lyssnar
vi på och härmar rytmer och melodier” och ”på musiklektionerna får vi i uppgift
att skriva rytmer och melodier med noter”. Vid musikskapande svarar eleverna på
frågor som ”på musiklektionerna får vi först lära oss vad melodi, taktart och rytmer
är innan vi får prova att göra egen musik” (83 %) och ”på musiklektionerna tränar
vi oss på att uttrycka olika känslor med musik” (61 %) samt ”på musiklektionerna
har jag varit med om att göra musik som skapar spänning, musik som låter glad,
musik som låter romantisk osv.” (35 %). Det senare kan betecknas som en form av
förtrogenhetskunskaper inom det musikskapande momentet.

Figur 6 Utfall i analysmatris för kunskaper i musik.Typexempel 4.
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Färdighet

Fakta

Förståelse

Förtrogenhet

Musicerande

96 %

61 %

70 %

48 %

Musiklyssnande

96 %

96 %

83 %

65 %

Musikkunnande

83 %

35 %

73%

91 %

Musikskapande

70 %

83 %

61 %

35 %

Ovanstående fyra typexempel visar hur några olika klasser gör sina prioriteringar
på innehåll och kunskapsformer som kan förekomma på skolans musiklektioner.
Det som klart sätter sin prägel på innehållet i musikundervisningen är det
praktiska musicerandet och musiklyssnandet. De olika kunskapsmatriserna
ger exempel på några varierande innehåll i elevers och klassers musikaliska
kunskapsutveckling. Frågan är hur dessa ”kunskaper i handling” utvecklas och
vilka centrala kunskaper eleverna lär sig. Räcker det bara med att vara aktiv,
sjunga och spela? Lär sig eleverna per automatik att lyssna och reflektera över
musiken eller behövs det något mer?
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Utgångspunkter inför samtal
I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska
aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för
kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor
och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och
form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk bildningsgång omfattar
inslag av såväl manuellt som intellektuellt arbete.10
Två aspekter var viktiga i det nya läroplanstänkandet och kunskapssynen
vad gäller musik i samband med Lpo 94. Den ena var att det sociala och upp
levelsemässiga samspelet i musikundervisningen klassificerades som en
erfarenhetsgrundad kunskap jämförbar med mer teoretiska och faktabaserade
kunskaper i musik. Den andra var att kursplanen fick en genomarbetad struktur
med en balans mellan praktiska kunskaper och reflekterande inslag med mer
förståelseorienterade aspekter. Men hur framträder musikämnet i skolan?

Ungdomskultur och skolans läroplan
Musik är kanske det ämne i skolan som har mest kontakt med ungdomskulturen
direkt in i klassrummet. Utanför skolan tillhör musiklyssnande, musikspelande
och samtalen om musik centrala aspekter av vad det innebär att vara ung.
Som elev i skolan gäller det att tillägna sig kunskaper, anpassa sig till skolans
traditioner och sätt att organisera dessa kunskaper. Musikämnet kan idag ses som
en mötesplats mellan en skolkultur och en mer fritidsorienterad musikaliserad
ungdomskultur. Detta är kanske musikämnets stora tillgång samtidigt som det
skapar problem och diskussioner kring såväl undervisningens innehåll som dess
inriktning. Dessa aspekter antyder också att musikundervisningen inte bara kan
ses som en isolerad företeelse varken i relation till skolans kunskapstraditioner
och läroplan eller skilt från samhällets musik- och kulturliv.11
10) Lpo 94. Läroplan för grundskolan, s. 8. Utbildningsdepartementet 1994.
11) Denna problematik tas upp i artikeln ”Skolan som kulturell mötesplats”. Ralf Sandberg 2006.
I: Uttryck, intryck, avtryck – lärande estetiska uttrycksformer och forskning.
Ulf.

P. Lundgren (red.) 2006.
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En övergripande ambition med skolan så som det formuleras i läroplanen är att knyta
an till ungdomars intressevärldar och att göra skolgången till en lustfylld lärande
miljö. Musikämnet har goda förutsättningar att svara upp mot dessa ambitioner. NU
03-studien visar emellertid att det är stora variationer mellan skolor med avseende
på vilka ämnesmål som behandlas och vilka förutsättningar som finns för att nå
målen. Det är i och för sig inget fel att innehållet i musikundervisningen varierar
men det blir ett problem om kunskapsutvecklingen i slutändan varierar. Variation
i innehåll är själva innebörden i eller en av avsikterna med ett decentraliserat och
målstyrt skolsystem. Problemet kan vara likvärdigheten i kunskapsutvecklingen
och bedömningen av olika kunskapskvaliteter i verksamheten.
Enligt NU 03 verkar inte målen för musikämnet ha fått genomslag. Läroplanen
utövar därmed inte någon nämnvärd styreffekt. Genom musikämnets öppna
och relativt ostrukturerade karaktär riskerar undervisningen istället att styras
av temporära och improviserade måldiskussioner med ständiga kursändringar
påverkade av tillfälliga trender i tiden – ett slags ”vad ska vi göra idag” - metodik.
Undervisningen kan domineras av kortsiktighet och tenderar att bli planlös
och populistisk. Resultaten varierar alltså stort i fråga om hur målen uppfylls i
musikundervisningen.
Hur går det med likvärdigheten i ett system där kursplanens intentioner
inte tycks genomsyra verksamheten lika starkt överallt? En viktig uppgift är att
definiera olika musikaliska kunskapsformer och skapa gemensamma kunskaps
begrepp i musik. En annan viktig punkt är att omforma kunskapskvaliteter
i musik till undervisningsmål eller lärandemål samt att ge långsiktighet i
planeringen som förutsättning för elevernas kunskapsutveckling och för en
ökad måluppfyllelse. Även om musikens estetiska, kreativa och konstnärliga
karaktär är utgångspunkten står detta inte i motsättning till att ordna musikaliska
kunskaper på ett strukturerat sätt. En mer allsidig användning av olika möjliga
kunskapsperspektiv och kunskapsformer i musik vore önskvärd i samklang med
det vidgade kunskapsbegreppet i Lpo 94.

Skolämnet musik och ungdomarnas musikvärld
Ungdomar idag lever i en musik- och medievärld och bygger till stor del upp
sina identiteter under intryck av ungdomskulturer, globalisering och starkt
informationsflöde i ett IT-dominerat samhälle. Kulturella och estetiska
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verksamheter ingår alltmer i de ungas livsprojekt. Musik är kanske deras största
och för dem viktigaste fritidsaktiviteten.12 Detta är naturligtvis något som utmanar
skolans musikundervisning. Frågor som måste ställas är hur vi ska undervisa så
att dagens musik och dess innehåll angår barn och ungdomar? Vilken bäring har
skolans musikundervisning i förhållande till den egna musikaliska världen utanför
skolan? Musikundervisningen bör utgå från ungdomarnas musik samtidigt som
den erbjuder något annat.
Intervjuer som Börje Stålhammar har gjort med svenska och engelska ung
domar om musikundervisningen i skolan och den musik de lyssnar på eller
utövar på sin fritid visar att ungdomar idag har en både känslomässig, intel
lektuell och pragmatisk koppling till musik. Musik framställs som en del av
den egna identiteten. De uttrycker en skillnad mellan å ena sidan skolans och
vuxenvärldens värderingar av musikalisk erfarenhet och kunskap och å andra
sidan ungdomarnas egna känslor och sociala gemenskap i samband med
musik. Enligt ungdomarna utgör skolan endast en begränsad del av deras egen
musikvärld. Men samtidigt värderas inte deras musiklyssnande såsom kunskap
eller erfarenhet. Att vara musikaliskt kunnig är för ungdomarna detsamma som
att spela ett instrument.13 Finns det då en motsättning mellan skolans musik
undervisning och ungdomarnas musikaliska värld?
Claes Ericsson har i en annan studie intervjuat en grupp svenska ungdomar
om deras uppfattning om musikaliskt lärande i och utanför skolan. Två aspekter
kommer till uttryck i ungdomarnas samtal. Det ena är skolämnet musik och
det andra är musik som finns på deras fritid. I samtalen om skolämnet musik
uppfattas musik av ungdomarna som ett objekt som ungdomarna förknippar med
övningar och uppgifter som ska göras, ett slags skolkultur. Vissa av ungdomarna
ondgör sig över detta förhållande medan andra har en större beredvillighet att
acceptera det. Istället lägger de kraft på att manövrera inom systemet genom att
följa dess regelverk enligt skolans tradition.14
12) Se bl.a. Under rocken. Musikens roll i tre unga band. Johan Fornäs, Ulf Lindberg & Ove Sernhede 1989;
Högt och lågt. Smak och stil i ungdomskulturen. Erling Bjurström 1997.
13) Musiken – deras liv. Några svenska och engelska 15-åringars musikerfarenheter och musiksyn. Börje
Stålhammar 2004.
14) Jämför Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse. Moderniserade villkor för ungdomars
musikaliska lärande. Claes Ericsson 2002.
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I NU 03 kan man delvis se ett annat mönster, nämligen att eleverna också upp
fattar musik som en ”oas” i skolan där de kan koppla av och fritt få uttrycka
sina känslor. Eleverna ser ämnet som ett andningshål i skolvardagen, fyllt med
ofta roliga och lustfyllda aktiviteter som kan berika dem med annat än i de rena
teoretiska kunskapsämnena. I många av elevsvaren verkar det självklart att musik
tillför någonting annat:
Vi har roligt och samtidigt lär jag mig de där alla krumelurerna (noterna)
som aldrig har betytt ett smack tidigare.
Kommer inte på något speciellt mer än att musiken är ett av de
roligaste ämnena man ser fram emot.
Typ att det inte är som ett vanligt ämne, och läraren får mig att bli intresserad.
Det är bra om man får lära sig mycket om musikens kultur från hela världen,
och det är skönt när musik ljuder genom öronen.
Musikämnet kan i det här sammanhanget sägas äga en större ”frihetsgrad” än
andra ämnen. Bland de positiva beskrivningarna i utvärderingen uttrycker lärare
och elever stor tillfredställelse över att få sjunga och spela tillsammans, lyssna på
musik, samtala om musik och uppträda med musik. Musik upplevs ofta som ett
”glädjeämne”.

Elevernas intresse för musik är stort
Elevernas intresse för musik är mycket stort enligt undersökningarna, både NU 92
och NU 03. De flesta elever uppskattar också skolans musikundervisning och tycker
att det är ett viktigt inslag i skolans arbete. Det finns givetvis olika uppfattningar
hos eleverna om detta. Tecken finns också på att ämnet musik på vissa håll upplevs
som omodernt av eleverna: ”den musik som jag gillar finns inte med på lektionerna”.
Flertalet elever ansåg dock att de kunde utveckla mer kunskaper i musik i skolan
enligt materialet från 1992. Liknande mönster finns i elevernas svar i NU 03, om
än i en något mer komplicerad bild. Tvärtemot tidigare uppfattningar föreligger
det för det mesta inte någon direkt konflikt mellan vad lärare vill genomföra och
det elever önskar att musikundervisningen ska innehålla. Snarare är det de snäva
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ramar som råder för musikämnet i skolan som hindrar vad lärare och elever vill
genomföra tillsammans. Här är några lärarröster:
Vi har 40 minuter per vecka med ca 25 olika personligheter som skall
ges tid att uttrycka sig!
Jag tycker att jag inte har tid och kompetens att klara av allt
som Läroplanen föreskriver.
Med mera ämnestid skulle det nog gå bra, men musicerande och skapande,
som tonvikten i ämnet ligger på, tar så mycket tid att det är svårt att hinna
över hela orienteringen, dvs. utomeuropeiskt, musikhistoria, pophistoria mm.
Om man skulle lägga mycket tid på att gå igenom t.ex. musikhistoria så
skulle musiken bara bli ännu ett teoretiskt ämne i skolan, musik är mer!
Vissa lärare upplever också ett ideologiskt dilemma när den livsstil som viss
populärmusik erbjuder inte är förenlig med skolans värdegrund och fostrande
roll.15 Den musikundervisning som verkar vara mest uppskattad bland ungdomar
i skolan är det musikutövande som är ”på riktigt”, som i sitt innehåll liknar den
musik som finns i musiklivet utanför skolan. Det innebär inte bara en musik
undervisning som baseras på populärmusik, rock och pop, utan kanske i ännu
högre grad lärarens och elevernas eget engagemang och deras gemensamma musi
cerande – oavsett vilken musikgenre det gäller. Meningsfullheten verkar ligga
i att det finns en koppling mellan skolans musikundervisning och den musik
värld som ungdomarna upplever utanför skolan. Det kan vara klassisk musik,
historiska aspekter, eget musikskapande, sång och instrumentalspel etc.
Naturligtvis ska eleverna vara involverade i verksamheten. Att eleverna ska
känna sig informerade om vilka mål som gäller, att kunna påverka verksamhetens
innehåll, att ta ansvar för sitt eget arbete, att få möjligheter att visa vad man kan,
och slutligen – tycka att man blir rättvist bedömd, är viktiga faktorer för det
musikaliska lärandet. Detta är betydelsefulla erfarenheter i NU 03 då utfallet i
kunskapsmatriserna i musik har jämförts med faktorer som måluppfyllelse,
ansvarstagande, att få visa kunskaper och att bli rättvist bedömd.
15) Jämför Terapi, upplysning, kamp och likhet till varje pris. Undervisningsideologier och diskurser hos
lärare och lärarstuderande i musik. Claes Ericsson 2006.
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att samtala om  Kapitel 1

	Två aspekter var väsentliga i läroplanstänkandet och kunskapssynen vad
det gäller musik. Den ena var att erfarenhetsgrundad kunskap framhävdes.
Den andra var balansen mellan praktiska kunskaper och reflekterande
inslag av mer förståelseorienterad karaktär.
1. Hur hanterar du kunskapskvaliteter som samtal, förståelse och
reflektion över musik?
2. Vilket kunskapsurval och vilket innehåll kommer till konkret uttryck i
din musikundervisning? Hur bemöter du elevernas musikintresse och
önskemål om specifikt innehåll i musikundervisningen och hur kan
elevernas egna musikaliska erfarenheter och musikintresse på bästa sätt
tillvaratas i din musikundervisning?
3. Musikskapande verkar enligt NU 03 vara mindre förekommande
i musikundervisningen. Hur använder du skapande och kreativa
moment i din undervisning? Vilka förutsättningar och möjligheter för
musikskapande finns på din skola vad gäller datorer, utrustning, grupprum
etc.? Hur kan du konkret gå tillväga för att erbjuda eleverna utrymme för
musikskapande?
4. På vilket sätt stimulerar du dina elever att lyssna på annan musik
än den de hör på sin fritid?
5. Hur motiverar du, för eleverna, mångkulturella inslag och historiska
perspektiv i din musikundervisning?
6. Enligt NU 03 gynnas elevernas kunskapsutveckling av ökat elevinflytande,
att ta ansvar för sitt eget arbete och att få visa vad man kan. Vilka
svårigheter upplever du när det gäller att tolka läroplanens skrivningar
avseende elevansvar och elevinflytande? Hur hanterar du elevernas
deltagande i valet av innehåll i undervisningen?

Fler
frågor?

”Efter 1990-talets skolreformer, då arbetet inte lika tydligt styrs eller
legitimeras av staten genom tydliga riktlinjer i kurs- och timplaner,
blir det gemensamma kollegiala samtalet därför allt mer
betydelsefullt.” 16

I

2. Hur ser undervisningen ut?
kapitlet tecknar vi en bild av hur musikundervisningen kan gå till och hur
lärarnas arbetssituation och arbetsvillkor kan se ut. Olika problem diskuteras i
musikundervisningen och jämförs med några aktuella studier om olika arbets
sätt, undervisningsstilar och strategier. Som utgångspunkt för samtal tar vi upp
bildningsbegreppet i läroplanen och diskuterar möjligheter för musikämnet att
tillsammans med andra estetiska och skapande ämnen kunna utvecklas som
kultur- och kunskapsbärande ämnen i skolans hela verksamhet. Frågor som
berörs är musikundervisningens innehåll och arbetssätt, måluppfyllelsen och
olika samverkansformer i skolarbetet.

Betoning på personlig och social utveckling
Aktiviteterna på musiklektionen är oftast kollektiva och baseras på gemensam sång
eller spel på instrument tillsammans i grupper. Man kan säga att det gemensamma
musicerandet utgör både innehåll och arbetsform. Lärarens förhållningssätt i
undervisningen färgas av en lyhördhet för elevernas känslor, uppfattningar och
motivation för de musikaliska aktiviteterna. Men det är enligt NU 03 stora skill
nader i hur musikundervisningen genomförs och hur lärarnas arbetssituation
och arbetsvillkor ser ut på olika skolor.
Det man kan konstatera enligt NU 03-undersökningen är att musicerande och
musiklyssnande ändå dominerar i undervisningen, vilket överensstämmer med
16) Lärare av i morgon. Ingrid Carlgren & Ference Marton 2000, s. 78ff.
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den reviderade kursplanen år 2000 som framhåller den gemensamma praktiska
färdighetsträningen sång och spel. Kursplanen i musik betonar också de person
lighetsutvecklande och sociala aspekterna i det gemensamma musicerandet.
På frågorna till musiklärarna om vad musikundervisningen framför allt ska ge
eleverna så pekar svaren på att just personlig och social utveckling dominerar
framför musikalisk kommunikation och upplevelse, som var mest framträdande
i NU 92. Detta kan vara exempel på den förskjutning i riktning mot en mer
individualiserad omvärld, som också belyses i annan forskning.17
I så måtto följer musikundervisningen kursplanens intentioner. Något som
däremot inte får genomslag i undervisningen är musikskapande och elevernas
kreativa arbete med musik, trots att det tydligt betonas i kursplanen 2000. Det
föreligger uppenbara problem för lärarna att genomföra kreativa moment i
musikundervisningen och man pekar här på hinder som till exempel brist på tid,
utrustning och i vissa fall bristande kompetens. Lärare uttrycker också att det är
en prioriteringsfråga vad man väljer att göra i sin musikundervisning.
Att arbeta i mindre grupper ses som en förutsättning för att musikskapande
ska kunna genomföras. Likaså kräver den skapande verksamheten både instru
ment, datorer och lokalutrymme samt koncentration i avskildhet för bästa möjliga
resultat enligt lärarna. Framför allt anges bristen på datorer som hämmande.
Vissa lärare har till exempel helt uteslutit musikskapande i sin undervisning
därför att dessa förutsättningar inte varit uppfyllda.

Lång förberedelsetid – kort genomförandetid
Musiklärare ägnar mycket tid åt att hålla sig à jour med vad som händer i ungdoms
musiken och lägger stor möda på att producera aktuella musikaliska underlag
för sin undervisning. Forskningsresultat18 visar också att lärares förberedelser
inför undervisningen i musik verkar vara långt mer komplex och väsentlig för
den professionella praktiken än läroplan och kursplan. Läroplanen ses endast
som en av många faktorer som påverkar målen, innehållet och arbetsresultaten
17) Se bl.a. Uttryck, intryck, avtryck – lärande estetiska uttrycksformer och forskning. Ulf. P. Lundgren (red.) 2006.
18) Musikundervisningens yttre villkor och inre liv. Några variationer över ett läroplansteoretiskt tema.
Ralf Sandberg 1996; Music Matters. A New Philosophy of Music Education. David Elliott 1994.
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i musikundervisningen. För att förbereda lektioner kan många lärare vara
engagerade i reflektiv konversation med sig själv och andra om en mångfald
av aspekter, inklusive ämneskunskaper, resurser, material, undervisningsmål,
undervisningsstrategier och utvärderingsmetoder och inte minst elevernas för
väntningar och egna önskemål. Detta arbete kräver tid och stort engagemang.
Genomförandet av musikundervisningen begränsas dock enligt lärarna i NU 03
främst av två faktorer: undervisningsgruppens storlek och ämnets utrymme i timplanen.
En fjärdedel av eleverna uppger att de har undervisning i halvklass, lika många anger
20-grupp och en dryg tredjedel uppger helklass (25-). Drygt 12 procent uppger att de
har undervisning i tiogrupp eller mindre, vilket kan betyda att de upplever sig få arbeta
mycket i små grupper, även om det sker inom ramen för en större grupp.
I en undersökning om det estetiska lärandet och dess läroprocesser i en skola
utan nationell timplan har Göran Folkestad och Monica Lindgren19 behandlat frågor
som: Vilka konsekvenser får frånvaron av timplan för de konstnärliga ämnena? Hur
bevarar man till exempel musikämnets integritet och behov av färdighetsträning
i en ämnesövergripande verksamhet? Vilken kompetens krävs för att bedriva en
sådan verksamhet? Av resultaten att döma, enligt den undersökningen, är det inte
borttagandet av det garanterade timtalet som har störst påverkan när det gäller
musikämnets villkor, utan snarare decentraliseringen av beslutsfattandet som ofta
kan leda till mindre tilldelning av tid och resurser till musikämnet. Detta kan i sin
tur leda till en undervisning om musik snarare än i musik.
Några kommentarer till detta problem är att många musiklärare enligt NU 03
upplever sig vara ensamrepresentant i skolan och har ibland svårt att involveras i
samarbetet med andra ämnen och lärararbetslag där ofta förhandlingar förs och
beslut om resurser fattas. Musikläraren pendlar ibland mellan verksamheter på två
eller flera skolor och hinner därför inte fördjupa några kontakter på någon skola.
En del musiklärare uttrycker också att det finns en större vaksamhet bland kolle
giet än tidigare, där de numera måste hävda sitt ämne i förhållande till både kolle
gorna och i fråga om arbetsuppgifter, arbetstidens längd och klasstorlek. Detta
kan innebära att målstyrningen förlorar sin lokala effekt, lärarnas friutrymme och
19) Tiden och skolans musikaliska och estetiska verksamhet. Delrapport 1. Monica Lindgren & Göran
Folkestad 2003; Se även Att skapa ordning för det estetiska i skolan. Diskursiva positioneringar i samtal
med lärare och skolledare. Monica Lindgren 2006.
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möjligheter att tolka målen, att välja innehåll och att genomföra undervisningen
utifrån sina intentioner beskärs och de lokala ramarna för undervisningen styr
mer än lärares och elevers uppsatta mål.
Forskarna menar dock att avregleringen av timplanen för musikämnets del
skulle kunna ge bättre förutsättningar att hantera läroplanens intentioner om ”eget
skapande”, ”estetiska aspekter” och ”olika kunskapsformer” utifrån varje enskild
elevs förutsättningar. En iakttagelse är att införandet av halvklassundervisningen
i musik var ett tydligt exempel på en tidsreglering som kom att möjliggöra ett
nytt innehåll i musikundervisning, mer än förmodligen någon kursplan någon
sin gjort. Förutsättningarna för musikaliskt lärande är starkt relaterade till under
visning i mindre grupper och tid för kontinuerlig träning av färdigheter enligt
undersökningen. Helklassundervisningen som återinfördes 1991 kan också ha
inneburit en tillbakagång till äldre tiders ”skolmusik”.20 I en slutkommentar i
lärarenkäten i NU 03 tar några lärare upp klasstorlekens begränsande inverkan.
Det finns ingen möjlighet att uppnå alla mål eftersom det finns för lite tid.
Man får välja. Dessutom är det svårt att musicera i helklass. Vi måste få
mer undervisning i halvklass.
Skapande svårt när man har helklass. Kan inte finna bra tillvägagångssätt
och arbetsro att skapa musik.
Klasstorlek har betydelse!!! Helklass fungerar inte, få politikerna att förstå det!
NU 03 visar också att musiklärarna tvingas till större administrativa insatser än
tidigare, lärarna glider alltmer in i ett reglerat och tidsstyrt administrativt arbete.
”Hur skall man hinna med att engagera sig i undervisningen” är en allt vanligare
kommentar från lärare. Enligt mångas uppfattning kommer de administrativa
och fackliga uppgifterna i vägen för lärarens egentliga arbete, att undervisa i
musik. Man kan kalla detta för en ”administrativ läroplanskod” som påverkar
arbetssituationen.21
20) Ibid.
21) Jämför Musikundervisningens yttre villkor och inre liv. Några variationer över
ett läroplansteoretiskt tema. Ralf Sandberg 1996.
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Då ska man också påminna om att en musiklärare i sin tjänst kan undervisa
cirka 300–400 elever eller fler, ibland pendla mellan olika skolor och samtidigt
vara ensam representant för ämnet i lärarlagsarbetet på respektive skola. Det
råder enligt NU 03 stor frustration bland musiklärarna på grund av den höga
arbetsbelastningen, stora grupper, lång förberedelsetid och framför allt för litet
utrymme i skolans timplan.

Lärare och elever är ”sin egen läroplan”
Det decentraliserade skolsystemet innebär en utveckling mot en större variation i
fråga om ämnenas disponering i timplanen, skolans profilering, organisation och
kursernas innehåll och arbetssätt beroende på lärarens kompetens, arbetsvillkor
och elevgrupperingar. Musikläraren måste också i den nya situationen utveckla de
kunskapskvaliteter som undervisningen och elevernas musikaliska lärande vilar på.
En iakttagelse både i 1992 och 2003 års utvärderingar är att lärarna använder
läroplanen, lokala arbetsplaner och andra måldokument i relativt liten utsträck
ning som utgångspunkt för undervisningen i musik. Musiklärarna skapar istället
sitt eget ämne, är ”sin egen läroplan”, anpassar undervisningen till elevernas
önskemål, behov och förutsättningar och visar en öppenhet för elevernas
fritidsmusik vid planeringen av undervisningen. Lärare och elever kan också
sägas vara ”levande” läromedel och väljer sin inriktning och sitt innehåll i
undervisningen utifrån sin egen kompetens och sina intressen, vilket ju också
stämmer överens med läroplanens intentioner.
Aktiviteterna på musiklektionen är oftast kollektiva och baseras på gemensam
sång eller spel på instrument tillsammans i grupper. För att eleverna skall lära sig
det musikaliska stoffet måste de alltså erfara musik på ett eller annat sätt. Det kan
komma till uttryck genom att eleverna sjunger eller spelar, dansar eller rör sig till
musik, lyssnar på eller samtalar om och reflekterar över musik. Detta bör enligt
lärarnas uppfattning vara förenat med musikupplevelse och social gemenskap.
Musikundervisningen är i sig själv en social och musikalisk verksamhet, där
man inte bara får erfara och uppleva en gemenskap utan också lära sig olika kom
petenser och kunskaper i ett levande sammanhang. Läraren är också lika aktiv
som eleverna och driver undervisningen genom att vara medagerande i de musi
kaliska övningarna, spela eller sjunga.
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Cecilia Ferm har i en studie fokuserat lärares tankar, handlingar och reflektioner
för att identifiera faktorer som är betydelsefulla för att kunna erbjuda eleverna
musikaliska upplevelser. Lärarna säger att de tar reda på elevernas förkunskaper,
men de planerar egentligen sällan eller aldrig tillsammans med dem. Ett villkor
för musikaliskt lärande är att läraren kommer elevernas livsvärld så nära som
möjligt. Studien visar också att lärare har det yttersta ansvaret även när aktiviteter
kan ses som elevaktiva och elevstyrda. Det är läraren som formar möjligheterna
för elevernas initiativ och delaktighet. Interaktionen mellan elever och lärare kan
ses som en ’dans’ där det gäller för läraren att veta när stegen ska tas framåt eller
bakåt i samspel med de elever han eller hon dansar med.22
På frågan om ansvaret för musikundervisningens innehåll och inriktning
menar Eva Georgii-Hemming i sin forskning att om ansvaret överlämnas helt
till eleverna och att de helt ska välja vilka låtar som ska spelas, riskerar man att
svika både eleverna, musiken och den betydelse denna kan ha för människor.
Däremot har lärare både ett etiskt och demokratiskt ansvar att ge eleverna såväl
det sociala som kulturella kapital som de kan behöva för att möta, förstå och
samarbeta med andra människor från en mångfald kulturer. Det skulle kunna
leda till en respektfull, både kritisk och lekfull, musikalisk och pedagogisk dialog
mellan olika erfarenheter, där musikaliskt skapande i skilda former utvecklar
såväl individ som samhälle.23
Musikundervisningen skulle kunna vara ett spännande möte mellan det
bekanta och obekanta, mellan det individuella och det kollektiva, mellan det
lokala och det globala och vara en möjlighet för dåtid, nutid och framtid att
mötas. Georgii-Hemming framhåller att detta inte kan realiseras om ansvaret
helt lämnas till den enskilde och på skolorna vanligen ende musikläraren. Till
det behövs en dialog inom skolan, mellan musiklärare, mellan olika grupper av
lärare och skolledare, men även mellan forskare och musiklärare.24

22) Öppenhet och medvetande. En fenomenologisk studie av musikalisk interaktion. Cecilia Ferm 2004.
23) Berättelse under deras fötter. Fem musiklärares livshistorier. Eva Georgii-Hemming 2006.
24) Ibid.

MUSIK 35

Några undervisningsstilar och strategier
Musikundervisningens genomförande varierar också på olika skolor och med vilka
lärare och elever som är involverade i undervisningen. I en kritisk forskningsstudie
indelar Claes Ericsson skolans musikundervisning i tre stiliserade kategorier.25
Den första kallar Ericsson för guidad visning. Undervisningen fungerar där som
ett slags presentatör av skilda musikformer mellan vilka eleverna sedan kan
välja. Detta kan resultera i att musikundervisningen inte uppfattas som musik
utan som ett skolämne av eleverna, med följd att betygen kanske blir den enda
motivationsfaktorn. En annan form är shopping, som Ericsson använder som
metafor för att beskriva hur ungdomar tillägnar sig musikaliska preferenser, ett
bekymmerslöst spankulerande mellan de ”musikaliska skyltfönstren”. Ungdomar
utnyttjar till exempel musikindustrin i syfte att skapa en individualiserad smak
i valet mellan olika stilar och genrer. Det finns dock en viss frustration över de
oändliga valmöjligheterna, en ”valfrihetens tyranneri”.
En tredje form kallar Ericsson för förströdd tillägnelse, vilket kan förknippas
med ett omedvetet lärande i situationer där avsikten primärt inte är att lära sig.
Sångtexter och melodier nöts in genom passivt lyssnande, instrumentala passager
analyseras genom upprepat ofokuserat lyssnande utan reflektion eller analys,
förtrogenhet med hur man kopplar upp en PA-anläggning utvecklas genom
upprepad användning, etc., ett problemområde som både kan ses som en metod
och en antimetod i skolans musikundervisning.
Även om det finns andra synsätt så är studien intressant och kan ge en tänkbar
förståelsebakgrund till den bristande måluppfyllelsen eller de stora variationerna i
undervisningen. Ett problem i sammanhanget är att musiklärare ibland inte skiljer
på mål att uppnå och mål att sträva mot, som följaktligen uppfattas som orimliga
och orealistiska. Musikundervisningen uppvisar enligt lärares beskrivningar inte
sällan en kortsiktig och tillfällig karaktär och består av en serie mer eller mindre
planerade musikaliska aktiviteter med en grundintention av lust och engagemang
i stundens utövande. För att förbättra planeringsarbetet måste lärare och elever
gemensamt, utveckla såväl undervisningsmål som mål av mer långsiktig karaktär
med mål att sträva mot som utgångspunkt.
25) Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse. Moderniserade villkor för ungdomars
musikaliska lärande. Claes Ericsson 2002.
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I sin fortsatta forskning har Ericsson studerat undervisningsideologier och
diskurser hos lärare utifrån resultaten av elevundersökningen. Samtalen med
verksamma musiklärare och lärarstuderande i musik kretsar kring teman som:
Bör musikundervisningen i skolan ta upp kampen mot kulturindustrins produkter
eller inta en mera värderelativistisk neutral hållning? Kan ungdomsmusik
användas i en undervisning där krav ställs på metod, struktur och progression?
Har musikundervisningen ett ansvar att objektivt exponera olika slags musik
för eleverna, varpå de sedan kan välja vad som passar dem? Ericsson påpekar
att skolans styrdokument visar på en ambivalens genom att ge uttryck för
att undervisningen ska tillföra något nytt, för eleven okänt, samtidigt som det
betonas att lärandet ska ta avstamp i ungdomarnas vardagliga erfarenheter.26
Men detta behöver inte alls ses som en motsättning snarare som en utmaning för
musiklärare.
En aspekt som bör få ökad uppmärksamhet är hur kraven på ökat elevinflytande
i senare läroplaner också kan ”förhindra” att annat innehåll än populärmusik och
ungdomars egen musik kan förekomma i musikundervisningen. Vad kan skolans
musikundervisning presentera som ligger bortom ungdomarnas horisont?27 Kan
musikämnets didaktiska potential bidra till annan kulturell verksamhet?28

26) Terapi, upplysning, kamp och likhet till varje pris. Undervisningsideologier och diskurser hos lärare och
lärarstuderande i musik. Claes Ericsson 2006.
27) Jämför Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, modernitet. Thomas Ziehe 1993.
28) Jämför Kultur, estetik och skola. Några forskningsperspektiv. Lena Aulin-Gråhamn (red.) 2002.
Se även En kulturskola för alla – estetiska ämnen och lärprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt
perspektiv. Anders Marner & Hans Örtegren 2003 och Skolan och den radikala estetiken. Magnus
Persson & Jan Thavenius 2003 samt Estetik och pedagogik i dynamisk balans. Bertil Sundin 2003.
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Utgångspunkter inför samtal
Att de som faktiskt skapar kultur träder in i skolans värld och att lärarna ser
som sin uppgift att förbereda och följa upp deras punktinsatser, skulle utgöra en
påminnelse om att det existerar en åtskillnad mellan kultur och skolkultur som
säkerligen aldrig helt låter sig överbryggas.29

Läroplan och förändrade kunskapsperspektiv
Förändringarna inom ämnet musik under det senaste decenniet har påverkats
både av läroplansförändringar och av utvecklingen inom ungdoms- och
mediekulturen. I läroplanen framhålls betydelsen av ungdomskulturen och att
musikundervisningen anpassar verksamheten till unga människors musikvärld,
samtidigt som mer fördjupade reflektioner över musik och musikkultur är
viktiga i det musikaliska lärandet. Detta kan upplevas som motsägelsefullt
men det är inget ”antingen eller” – undervisningen i musik har både en
kulturbärande och kulturskapande roll i skola och läroplan. Det är en fråga
om att välja arbetsform och innehåll, låta detta komma till uttryck i den lokala
arbetsplanen, undervisningsmålen och framför allt komma till konkret uttryck i
musikundervisningen.
Resultaten i både NU 92 och NU 03 visar att musiklärarna är välutbildade
och har hög kompetens även om behörigheten har sjunkit – hela 87 procent av
lärarna var behöriga 1992 och 76 procent 2003. Men den förändrade situationen
för musikundervisning ställer också nya krav på lärare och elever, utveckling av
nya organisationsformer för pedagogisk verksamhet, ny belysning av olika kun
skapsperspektiv och på mål och innehåll i undervisningen. Samtidigt som en
musiklärare förväntas vara à jour med ungdomarnas musik, ska läraren sjunga
och spela och engagera eleverna med ”sin” musik.
Lärararbetet kräver alltmer av kommunikativ kompetens baserad på förståelse,
överblick och personlig handledning som rör existentiella, etiska och estetiska
29) Citat ur ”Förslag till framtidens utbildning utarbetade av professorerna vid Collège de France
på begäran av Republikens president” (övers. Donald Broady 1992). I: Skola för bildning.
Läroplanskommitténs betänkande 1992 (SOU 1992:94, bilaga 6, s. 390).

aspekter – och framför allt kompetenta och trygga lärare som på bästa sätt kan
vägleda barn och ungdomar efter deras intressen och kunskapsbehov för sitt
framtida liv. Skolans verksamhet bör i bästa mening kunna ses som ”ett ankare i
tidsströmmen”, som kan betyda mycket för många barn och ungdomars trygghet,
stimulans och utveckling. Men skolan och musikundervisningen ska också
utmana, öppna nya musikhorisonter, kunna ställa högre krav och stimulera till
musikalisk utveckling i olika riktningar.
Detta pekar också på skolans stora betydelse för unga växande människor i en
föränderlig värld. Framtidens skola kan fortfarande ha en personlighetsdanande,
fostrande och utvecklande roll, nu i en mer demokratisk och medborgerlig
mening. Musikundervisningen är särskilt väl ägnad att spela en sådan roll.
Personlig och social utveckling är vad den stora majoriteten lärare idag vill att
musikundervisningen framför allt ska ge eleverna. Enligt NU 03 uppger eleverna
å sin sida att de där faktiskt också får sådana behov tillgodosedda. Det finns ingen
anledning att tro att detta inte skulle kunna utvecklas ytterligare.30

Mål att sträva mot är utgångspunkten
En central del i lärarprofessionen är att kunna analysera och tolka målen i läro
planer och kursplaner samt omsätta dessa till egna undervisningsmål, lokala
arbetsplaner och individuella utvecklingsplaner (IUP). Detta arbete ska ske
i samverkan mellan lärare och elever. Undervisningsmålen ska anpassas till
elevernas särskilda förutsättningar, intressen och behov samt formas efter de
villkor och möjligheter som finns på den enskilda skolenheten. Som vägledning
för att formulera undervisningsmålen ligger främst mål att sträva mot i kurs
planen i musik.
Med målstyrning menas att styrningen sker genom att målen preciseras
medan medlen för att nå dem lämnas öppna. Det innebär ett ökat ansvarstagande
och ett större friutrymme för lärare att organisera undervisningens inriktning,
innehåll och arbetsformer. Detta medför också förändrade professionella krav
på lärarna, som förutsätts medverka i och ta helhetsansvar för utformningen
av undervisningen och dess förutsättningar, delta aktivt i urvalet av ämnesstoff,

30) Se Grundskolans ämnen i ljuset av nationella utvärderingen – Nuläge och framåtblickar. Skolverket 2005.
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medverka i produktionen av läromedel, utvärdera undervisningen och sätta
betyg samt utifrån de lokala förutsättningarna utveckla musikundervisningen
och skolans verksamhet.
NU 03 visar att de planeringsunderlag som används ofta är egenproducerade
efter elevernas önskemål och intressen. Dessa kan ha en större betydelse än
läroplaner eller den lokala arbetsplanen, som båda tycks ha en relativt undanskymd
plats både 1992 och 2003. Man kan också konstatera att de på många håll givits
en utformning som inte innebär att målen tolkats och preciserats, utan att de
istället mer eller mindre övertagits i sin nationella form.
Några aspekter från 1992 är vidare att musikämnet inte heller direkt företräds
i den lokala arbetsplanen eller i det gemensamma arbetet på skolenheten, att
resurstilldelningen är dålig och att musikämnet har låg status bland kollegor och
sällan berörs vid diskussionerna i lärarlagsarbetet. Liten tid till förfogande gör
att undervisningen standardiseras, klassens storlek tvingar fram vissa arbetsfor
mer och arbetssätt. Brist på tid gör det även svårt att genomföra mer avancerade
övningar i klassen, lokalens utformning kan omöjliggöra vissa moment liksom
bristande tillgång på instrument och utrustning för olika musikaktiviteter.
Ibland kan det vara svårt att anpassa undervisningen till olika förutsättningar och
förkunskaper i klassen eller svårigheter att organisera kreativa och musikskapande
moment i undervisningen. Det tycks vara samma mönster i 2003 års utvärdering
som i utvärderingen 1992. Skillnaden är att ett nytt decentraliserat målsystem har
införts med ett ökat lokalt ansvarstagande för hur undervisningens mål ska gestaltas
med hjälp av organisation, innehåll och metoder, men också mindre av reglering
av detta från en styrande läroplan. Detta skapar olika strategier för att organisera
musikundervisningen i skolan utifrån olika lokala förutsättningar.

Bildningsbegreppet och skolans musikundervisning
I samband med det nya läroplanstänkandet i Lpo 94 har den klassiska bild
ningstanken åter blivit aktuell.31 Den nyhumanistiska bildningstanken kan
31) Läroplanskommitténs betänkande kom att kallas Skola för bildning (SOU 1992:94). Kommitténs arbete
präglades av ett långtgående analysarbete av skolans samhällsuppgift, dess mål- och styrning och
kunskapsförmedlande roll i ett föränderligt samhälle. Det klassiska bildningsbegreppet blev en central
utgångspunkt för uppfattningen om kunskap och lärande i skolan.
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uppfattas som en återgång till ett traditionellt tänkande om kunskap och lärande.
Men begreppet bildning har i läroplanen samband med övertygelsen om att
människan är en social och kulturell varelse som söker bildning genom erfarenheter
av vetenskaplig kunskap, språk, litteratur, konst, musik, osv. Detta tänkande har sitt
tidiga ursprung i europeisk kultur och utbildning från 1700-talet.
Bildning i vår tid kan naturligtvis anta många olika former och få andra
innehåll än tidigare. Musikaliska bildningsprocesser kan till exempel ske inom
musikundervisning, vid fritidsmusicerande i olika former, amatörmusicerande
och utvecklas inom ramen för medverkan i ett rockband, jazzband, körverk
samhet, eget musikskapande etc.32 I alla sammanhang där utbildning och skolning
förekommer måste ställningstaganden till bildningsfrågor i djupare mening
göras. I ett modernt demokratiskt samhälle har utbildning uppgiften att erbjuda
alla elever i skolan att bli delaktiga i en gemensam kulturell sfär på sina villkor
och med sin specifika kulturella och sociala bakgrund. En sådan utbildning har
aldrig funnits.33
En fråga som blir aktuell är huruvida denna bildningstanke har slagit igenom
i det vardagliga skolarbetet för musiklärare och elever. Om man försöker att
identifiera olika idévärldar i det pedagogiska arbetet kan man finna en viss
diskrepans mellan ett ämnesdidaktiskt tänkande och ett bildningstänkande hos
lärare. Bildningstanken verkar ha närmare förbindelse med de så kallade mål att
sträva mot som återfinns i kursplanen medan mål att uppnå och arbetet kring
betygskriterier och betygssättning närmare kan förknippas med ämnesdidaktiska
teorier och metoder.
Bildningstänkandet och de arbetsformer som kan utvecklas inom denna
pedagogik verkar vara mer sammanbundna med en idéstyrd undervisning som
är processinriktad med ett större elevinflytande och är mer upplevelsebaserad
medan ett didaktiskt färgat tänkande mer sammanhänger med ett lärarstyrt
arbetssätt i planering, genomförande och utvärdering samt är mer resultat- och
kontrollinriktat. Ett effektivt didaktiskt arbete går möjligen också snabbare att
genomföra inom snäva tids- och resursramar jämfört med ett mer öppet, kreativt
och undersökande arbetssätt som kräver tid och engagemang.

32) Se Spelande lärande. Cecilia Hultberg 2007 (in progress).
33) Jämför Broady 1992. I: Skola för bildning.
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Kulturella, konstnärliga och estetiska verksamheter kan här ha oerhört stor betydelse
som utgångspunkt för elevers personliga bildningsprojekt med skolans verksamhet
som bas. I detta bildningsarbete ingår en större uppmärksamhet på individens egen
utveckling i takt med dennes personliga intressen, drivkrafter och livsprojekt.

Tema- och projektstudier med musik som ”navet i hjulet”
Något som bör kunna vara en lösning för att vidga musikämnets tidsramar vore
en ökad samverkan mellan musik och andra ämnen i skolan genom exempelvis
tema- och projektstudier. En del av skolans musikundervisning mynnar ut i
uppspelningar, musikaler, avslutningar och luciaspel. Denna utåtriktade sida
av musik är också mycket uppskattad av elever och föräldrar. Förberedelser för
dessa kan dock enligt vissa lärare uppta en stor del av läsårets musiklektioner.
Dessa projekt verkar ändå vara de som skapar långsiktighet i planeringen av
musikundervisningen, medan vanliga lektionsaktiviteter inte sällan får en
kortsiktig och tillfällig karaktär.
Viktigt är här att samordna undervisningen och utveckla ett samarbete mellan
olika lärarkategorier och skolformer för att erbjuda barn och ungdomar både en
variationsrik, bred och fördjupande musikundervisning i samverkan med andra
ämnen i skolan. Här är symbiosen mellan musik- och kulturverksamheten inom
grundskolor och utanför skolan möjlighetsgivande. Den frivilliga musik- och
kulturverksamheten med barn och ungdomar kan få en ny betydelsefull roll i
skolans totala arbete.34
Varje skolenhet kan ha utvecklat speciella musiktraditioner och olika arbets
former för musikämnet i skolan. Det kan utgöras av olika återkommande musik
evenemang, projektverksamhet eller musikaktiviteter i det vardagliga arbetet vid
skolenheten. Viktigt är också vilka lärare som undervisar i musik, vilka resurser
som tilldelas skolans musikundervisning samt vilka samarbetsformer som
förekommer. Utöver den timplanebundna undervisningen kan musik på detta
sätt få en allt viktigare roll i skolornas kulturliv.
34) Se Samspel – grundskola och musikskola i samverkan. Börje Stålhammar 1995; Glädjeämnen eller
sorgebarn? En rapport om samverkan mellan för-, grund- och gymnasieskolor och landets musik- och
kulturskolor. Håkan Sandh 2006.
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Denna gemensamma verksamhet kan verka sammanhållande för hela skolan och
vara ett viktigt inslag i skolans profilering. Inte minst kan musikverksamheten
få ökad betydelse i samband med de ökade möjligheterna för skolenheten att
genom lokala arbetsplaner, utnyttjande av fria val, rekrytering av lärarkrafter
samt gästbesök av verksamma musiker och konstnärer skapa en god musik- och
kulturmiljö i skolan.

Framtiden ligger i mål att sträva mot
Skolan kan enligt det perspektiv som skisserats vara på väg att utvecklas till en
kulturell mötesplats för barn och ungdomars lärande och kunskapsutveckling i
vidare mening. Denna mötesplats kan också innebära en långt bättre samordning
mellan skolans olika ämnesområden och kunskapsperspektiv. Detta fordrar en
förändrad syn på skolan som kunskapsorganisation och en ny modell för skolans
kultur- och arbetsmiljö. En modell där innehållet i undervisningen fylls av
nuvarande mål att sträva mot.
I en estetiskt orienterad ämneskrets bör det kunna ingå musik, bild, media- och
kommunikation, språk, litteratur, drama, dans och rörelse sedda som konstnärliga
och kreativa ämnen. Framtidsvyn är att dessa ämnen kan samordnas i projektoch temastudier och införlivas i skolans hela verksamhet och inte enbart som
i dagens strävansmål. Genom arbete med musikteater, musikaler, musik- och
dansprojekt kan musik bidra till ett levande musikliv på skolenheten. Genom
musiksamlingar, konserter, teater, musikuppvisningar och terminsavslutningar
kan skolan bli en mötesplats för vuxna och barn i närsamhället.
Om man ser till barn- och ungdomskulturen idag har den konstnärliga och
skapande verksamheten i skolan en stor attraktionskraft. I läroplanen framhålls
betydelsen av ungdomskulturen och att musikundervisningen anpassar verk
samheten till unga människors musikvärld, samtidigt som mer fördjupande
reflektioner över musik och musikkulturen är viktiga i det musikaliska lärandet.
I det senare fallet kan musikundervisningen bli bättre. Musikämnet i skolan
kan utvecklas till ett modernt ungdomsinriktat ämne som kan vara såväl
musikaliskt aktiverande till sång och spel som allmänbildande och öppna nya
kunskapsperspektiv.
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En viktig aspekt i det sammanhanget är vad musik i skolan har för bildnings
skapande roll, vilka redskap musikundervisningen kan tillhandahålla för att
ge eleverna överblick, kunna sortera och välja ut kunskap, tolka, reflektera
samt för att utöva eget musikskapande. Frågor kan också ställas kring betydel
sen av konstnärliga och estetiska verksamheter som kunskapsbärare i skolan.
Musikundervisningen kan i denna mening utveckla innehåll och arbetsformer
som bättre svarar mot en estetisk bildningsidé i skolans verksamhet. Detta kan
bland annat ske genom en bättre samordning mellan skolans olika ämnen, en
strävan till gemensam värdegrund och en ny kunskapsorganisation som gynnar
en medborgerlig och kulturell kompetens i vidare mening.
Regeringens proposition En förnyad lärarutbildning understryker också vikten
av att använda konstnärliga arbetsmetoder som en väg mot kunskap i skolan:
Läraren måste också utmana barns och ungdomars föreställningar och visa på
andra kulturerfarenheter, konstnärliga språk och kulturmöten. Som lärare bör
man sträva efter att integrera kultur i skolan på ett sådant sätt att konstnärliga
arbetsmetoder blir en kunskapsväg i skolans vardagliga arbete som öppnar dörrar
mellan kulturliv och skola.35
Skolan ska vara ett äventyr för barn och ungdomar där de kan trivas, känna trygg
het, men även uppleva utmaningar och nya kunskapshorisonter, utvecklas och
berikas med kunskaper som är införlivade med upplevelser av musikalisk, estetisk
och konstnärlig art.

35) En förnyad lärarutbildning. (Prop. 1999/2000:135, s. 9.) Utbildningsdepartementet 2000. Se även
Uttryck, intryck, avtryck – lärande estetiska uttrycksformer och forskning. Ulf. P. Lundgren (red.) 2006.
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att samtala om  Kapitel 2

1. Skolan håller alltmer på att utvecklas mot en större variation i fråga om
ämnenas disponering i timplanen, skolans profilering, organisation och
kursernas innehåll och inriktning. Hur stämmer den allmänna bilden av
musikundervisningen i NU 03 med erfarenheterna på din skola eller skolor
i din kommun?
2. Arbetsvillkoren och arbetssituationen för musikämnet skiljer sig
ganska mycket mellan olika skolor enligt NU 03. Vilka resurser tilldelas
musikämnet och vilka möjligheter till resursdiskussioner finns? Vilket
utrymme i timplanen finns för musikämnet och vilka gruppstorlekar
arbetar du med? Vilka tillvalsmöjligheter kan utnyttjas från skolans sida
respektive elevernas fria tillval i musik? Hur kan behoven av utveckling
formuleras?
3. Hur behandlas musikämnet i arbetsenheten? Vilken status har
musikämnet på skolan? Hur kommer du som musiklärare till tals i
arbetsenheten på skolan? Hur involveras musikämnet i det vardagliga
skolarbetet? Hur skulle du formulera en förändring samt i vilket avseende?
4. NU 03 visar att den lokala arbetsplanen ofta får en undanskymd plats i
skolarbetet. Hur fungerar den lokala arbetsplanen för musikämnets del?
Hur kan du tillsammans med dina elever formulera stimulerande och
engagerande undervisningsmål enligt läroplanen och kursplanen i musik?

forts nästa sida

att samtala om  Kapitel 2 forts.

5. Påverkas du främst av mål att uppnå eller mål att sträva mot i din
undervisning? På vilket sätt gestaltas kursplanens mål att sträva mot
konkret i din undervisning, d.v.s. i din planering och genomförandet
av undervisningen? Hur samtalar och synliggör du mål att sträva mot i
utvecklingssamtal och i individuella utvecklingsplaner (IUP) så att både
elever och föräldrar blir införstådda i arbetsprocessen?
6. NU 03 visar att temastudier och projekt samt olika samarbetsformer med
övriga ämnen i skolan gör att musikundervisningen blir mer långsiktig
och meningsfull för eleverna. Hur kan musikundervisningen integreras i
skolans övriga ämnen?
7.  Vilka musiktraditioner och vilket musikliv har byggts upp vid den egna
skolenheten? Vilka särskilda profileringar kan utvecklas på skolan med
utgångspunkt i musik och de musiktraditioner som finns?
8. Hur kan kommunala musikskolans/kulturskolans kunskaper och
erfarenheter tas tillvara i grundskolans musikundervisning?

Dina
frågor

”Kunskaper i musik kan inte mätas som en slutprodukt – det är
en processartad verksamhet där olika former av musikaliskt och
estetiskt lärande sker – en situation där blomma och bär sitter
på samma kvist.” 36

K

3. Vad bedöms och betygsätts?
apitlet diskuterar läroplanens syn på bedömning av kunskaper i musik. Vidare
behandlas olika tänkbara metoder för utvärdering och bedömning av elevernas
kunskaper i musik utifrån varierande kunskapsaspekter, inriktningar och
kvaliteter. Begreppen formativ och summativ utvärdering diskuteras liksom
uppföljning av verksamhet och undervisning i överensstämmelse med målen
för skolan och ämnet musik. Frågor som tas upp är hur det märks att eleverna
utvecklat kunskaper i musik, hur bedömningskriterier kan formuleras och hur
bedömningen kan göras på ett likvärdigt men allsidigt sätt.

Kursplanens syn på kunskapsbedömning i musik
I skolans uppdrag ingår det att bedöma elevernas kunskapsutveckling. Betyg sätts
i tre steg, Godkänt (där kraven motsvarar mål att uppnå för år 9 i kursplanen),
Väl godkänt och Mycket väl godkänt. Kriterierna för de båda senare är separat
formulerade i den nationella kursplanen i musik. För att få de högre betygen
ska eleverna i princip ha uppnått samtliga kriterier för respektive betyg. Brister
avseende något av dem kan uppvägas av en mer välutvecklad förmåga i de andra.
Den nationella kursplanens kriterier ska på den lokala nivån översättas till kri
terier, som är relevanta för den inriktning musikundervisningen har på varje
enskild skola. Lokala prioriteringar i valet av ämnesinnehåll och arbetsformer
36) Citat ur ”Viljen I veta och viljen I förstå – tankar kring det nya kursplaneförslaget i musik för
grundskolan”. Ralf Sandberg. Artikel i TEMA-nummer HLS 1993.
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bör alltså återspeglas i de lokala betygskriterierna. Dessa kriterier ska eleverna
ha rätt att ta del av när kursen börjar, så de vet vilka prestationer som krävs för
ett visst betyg. I den nationella kursplanen i musik ges vissa anvisningar för
bedömningens inriktning:
Elevens musikkunskaper utvecklas i växelverkan mellan aktivt musicerande och
skapande och kontinuerlig tillämpning av ämnets grundläggande begrepp inom
dessa aktiviteter. Bedömningen avser därför dels denna kunskap som helhet och
dels de olika aspekterna av den.
I musicerande bedöms både den enskilda prestationen och elevens förmåga till
samspel och interaktion med andra i musicerandet. Bedömningen av elevens
skapande i ämnet avser förmågan att använda sig av musik som personligt
uttrycksmedel – individuellt och tillsammans med andra. Vidare skall elevens
förmåga att analysera, värdera och ta ansvar för eget musicerande och skapande
ligga till grund för bedömningen.37
I kursplanen för musik framhålls att musik alltid är något som erövras aktivt,
om det så gäller att sjunga, spela ett instrument eller lyssna på musik, röra sig till
musik eller skapa egen musik i någon form. 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.
Det gemensamma musicerandet kan utveckla olika estetiska kvaliteter som glädje,
tillfredställelse, upplevelser och känslor kring den musik man utövar, men även
fakta om och förståelse av musikens uppbyggnad och olika uttrycksformer.
De personlighetsutvecklande och sociala aspekterna utvecklas i ett gemensamt
musicerande. Det aktiva lyssnandet utvecklar förmågan till förståelse och tolkning
av musikens innehåll och kulturella betydelser, liksom musikens samhälleliga och
även historiska sammanhang. Genom lyssnandet kan eleverna få möta musik från
skilda tider och kulturer. Musikämnet kan med andra ord innehålla möjligheter
till utveckling både av erfarenhetsgrundade och förståelseinriktade kunskaper
om musikaliska sammanhang i tid och rum.
37) Grundskolans kursplaner och betygskriterier, musik 2000, s. 45. Skolverket 2000.
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Kunskaper i musik kan alltså erövras på flera olika sätt och utvecklingen kan
ta olika vägar, innebära varierande personliga profileringar och musikaliska
inriktningar. Musikens olika kunskapskvaliteter kan undan för undan breddas
och fördjupas med utgångspunkt i elevernas engagemang, intresse, erfarenheter
och musikaliska bildningsbehov. Men hur märks det att eleverna har utvecklat
dessa olika musikaliska kunskapskvaliteter?

Hur fördelar sig betygen i musik?
I det insamlade enkätmaterialet i NU 03 har flickorna betydligt högre betyg i
musik än pojkarna (Tabell 1). En anmärkningsvärd detalj i betygsfördelningen
är att dubbelt så många flickor som pojkar har det högsta betyget Mycket väl
godkänt. Hälften av pojkarna (50 %) har betyget godkänt. Nästan lika många
flickor (47 %) har betyget Väl godkänt, som också är det vanligaste betyget för
flickorna. Något fler pojkar än flickor når ej upp till betygsmålen.
Vad kan skillnaderna mellan pojkar och flickor bero på? På de flesta frågor i
elevenkäten i NU 03 svarar flickor med en högre grad av instämmande än pojkarna.
Flickorna spelar och sjunger också mera på fritiden jämfört med pojkarna. Kanske
kan fysiologiska faktorer som problem med rösten på grund av målbrottet ha
betydelse för inställningen till musikämnet och viljan att göra sitt bästa. Ett svagt
samband finns mellan elevers önskan att arbeta mer med datorer och elever med
svaga betyg. Fler pojkar (45 %) än flickor (34 %) svarar att de skulle vilja använda
datorer mer på musiklektionerna. Kanske kan detta utfall tyda på att pojkar är
intresserade av andra former av musikaliska aktiviteter än flickor.

Tabell 1 Procentuell fördelning av preliminära betyg i musik: Alla elever som
besvarat musikenkäten i NU 03.
Ej uppnått målen

Pojkar

Flickor

Alla elever

3,8

2,8

3,3

Godkänt

50,4

28,7

39,3

Väl godkänt

35,0

47,1

41,2

Mycket väl godkänt

10,9

21,4

16,2
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Vad utvärderas och bedöms?
Det finns ett släktskap mellan utvärdering och betygssättning. Med utvärdering
i skolans värld menas i första hand en uppföljning av verksamheten och under
visningen men också en reflektion över resultatet med åtföljande förslag till
åtgärder. Betygssättning innebär bedömning av elevers individuella prestationer
och musikaliska kunskapsutveckling i förhållande till kursplanens mål och betygs
kriterier uttryckt i en koncentrerad form på en tre- eller fyrgradig skala.38
I NU 03 framgår att lärare utvärderar sin musikundervisning på i princip två sätt.
De är antingen inriktade på processen eller på produkten. Processen utvärderas
formativt genom fortlöpande anteckningar efter lektionerna eller genom samtal
i anslutning till dessa, då läraren försöker fånga elevernas synpunkter och för
ändra undervisningen efter hand. Processen kan också utvärderas summativt i
form av skriftliga eller muntliga kursvärderingar i slutet på en termin eller ett
läsår. Utvärdering med inriktning på produkten, undervisningens resultat, kan
ske i form av förberedda eller oförberedda praktiska och/eller teoretiska prov
i musik, genom inspelningar av klassens egna sånger och låtar, eller genom
uppspelningar.
Tidigare forskning39 pekar också på främst två former av utvärdering i musik,
processinriktning och inriktning på produkten med mer eller mindre fruktbara
varianter på formell och informell utvärdering som utgår från prov i musik,
sångprov, uppspelningar, samtal med elever och kollegor, självreflektion och
fortlöpande kontroller. Detta illustreras med följande modell (Figur 7).
Figur 7 Modell över relationen mellan informell och formell utvärdering respektive
processinriktning och produktinriktning i samband med utvärdering i musik.40
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Processinriktning

Produktinriktning

Informell utvärdering

A. Fortlöpande utvärdering,
självreflektion

C. Musikuppvisning,
konsert, musikal

Formell utvärdering

B. Samtal med elever,
kollegor, föräldrar

D. Musikprov, sångprov,
uppspelning

38) Se även Bedömnings- och utvärderingsfrågor i musikutbildningar. Gunnar Heiling 1995; Pedagogisk
bedömning: Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Lars Lindström & Viveca Lindberg 2005;
Pedagogisk bedömning. Tio artiklar om bedömning och betygssättning. Thomas Henriksson (red.) 2002.
39) Musikundervisningens yttre villkor och inre liv. Några variationer över ett läroplansteoretiskt
tema. Ralf Sandberg 1996.
40) Ibid., s. 140-143 som ger en översikt över utvärderingsförfarande i musikundervisningen.

Ett sätt att både utvärdera musikundervisningen och bedöma individuella
elevers resultat är enligt NU 03-studien att samtala med eleverna. Ett annat är
prov i musik som ett redskap för eleverna att få reda på hur det går för dem. Det
intresset delar de med läraren, som även ser proven som ett sätt att kontrollera att
eleverna nått uppsatta mål. Ungefär två tredjedelar av lärarna uppger att de ger
eleverna ett prov per termin, en femtedel ger två prov per termin medan en dryg
tiondel uppger att de inte alls använder prov i sin undervisning. Hur ser proven
ut? Lärarnas beskrivningar kan sammanfattas i två kategorier: Skriftliga prov på
teoretiska kunskaper och praktiska prov.
Teoriproven innehåller en skriftlig del med eller utan lyssnarexempel. I dessa prov
berörs sådant som musiklära, musikhistoria, instrumentkunskap, musik från olika
stilar, genrer och kulturer samt elevernas värdering av musik. Som specialfall ses
individuella eller gruppvisa fördjupningsuppgifter. Det teoretiska kunskapsprovet
tycks vara vad en majoritet av lärare förknippar med begreppet prov.
De praktiska proven är inte så ofta förekommande som man kan förvänta sig
mot bakgrund av att såväl kursplanen i musik som lärarna främst ser musikämnet
som ett praktiskt ämne. Det är dock oklart om detta har semantiska orsaker (att
ordet ”prov” för lärarna helt enkelt betyder frågor som ska besvaras skriftligt och
mäta teoretisk kunskap) eller om det praktiska musicerandet faktiskt bedöms. I
NU 03 säger eleverna att läraren oftast tar reda på vad de kan i musik genom att
kontinuerligt se vad de gör på lektionerna.
En annan iakttagelse i NU 03 är att de ungdomar som musicerar mycket på
fritiden och de som kommer från akademiska och kulturintresserade hem,
tenderar att få högre betyg i musik. Man kan fråga sig om det är förenligt med
intentionerna i den obligatoriska grundskolan att högsta betyg i musik förutsätter
att elever måste spela på fritiden för att klara kraven.
Sammanfattningsvis kan sägas att NU 03-undersökningen inte kunnat svara
på exakt hur lärarna går tillväga i sin betygsättning, men den har visat hur de
uppfattar centralt formulerade kriterier, hur dessa översatts (eller inte översatts)
till lokala kriterier och hur lärarna uppger att de förhåller sig till kriterierna. Av
detta kan man konstatera att betygssättningen går till på olika sätt på olika skolor,
att kraven för att få ett visst betyg godtyckligt kan skilja sig åt från skola till skola
och att idén med lokala betygskriterier inte slagit igenom överallt. Det krävs ett
tämligen omfattande utvecklingsarbete och fortbildningsåtgärder kring frågor
om betygssättningen i musik.
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Utgångspunkter inför samtal
Komplexiteten i musikalisk kunskapsutveckling
Kunskaper i musik är inte absoluta och facitartade utan processinriktade och
skapande till sin karaktär. Musikaliska kunskaper erövras av eleverna genom
praktisk handling, under samspel, kommunikation och gemenskap. Genom
musiklyssnande kan estetiska känslor väckas hos eleverna, reflektioner göras och
samtal föras om vad man associerar, tycker och tänker om den musik man hör.
I de olika musikaliska aktiviteterna och övningarna i skolans musikundervisning
skapas gemensamma upplevelser och känslor väcks.
Frågan är hur gemenskap, glädje och musikupplevelser ska kunna ses som
kunskapsformer i musik. Hur ska kreativitet, musikskapande eller ej förutbe
stämda kunskaper som utvecklas i ett kreativt arbete kunna bedömas? Hur
ska personligt musikaliskt uttryck, estetisk upplevelse, originalitet, kommu
nikationen med musik etc., uttryckas som kunskapskvaliteter? Hur kan bedöm
ningskriterier utformas som kan identifiera olika nivåer och kvaliteter i elevernas
kunskapsutveckling i musik?
Dessa frågor och exempel på kunskapsbegrepp och kunskapsformer i musik
antyder något av mångfalden och komplexiteten i olika aspekter och perspektiv på
musikalisk kunskapsutveckling. Betygssättningen bör därför också ta hänsyn till
hela bilden av elevens musikaliska utveckling, upplevelser och intresse samt ske
med utgångspunkt i varje elevs förutsättningar. I tidigare avsnitt har vi försökt att
strukturera vissa aspekter av musikalisk kunskapsutveckling och ange några riktlinjer
som diskussionsunderlag att utgå ifrån för värdering och bedömning av kunskaper i
musik. I det följande diskuteras mer allmänt hur bedömningen kan gå till.

Hur märker vi att eleverna uppnått kunskapsmålen i musik?
Svårigheten att bedöma kunskapsutveckling i musik ligger i att de olika kunskaps
kvaliteterna inte direkt kan ”mätas” genom prov eller tester, de måste istället
iakttas, erfaras och kvalitetsvärderas med olika bedömningsmetoder. Detta måste
göras utifrån en kontinuerlig utvecklingsprocess hos varje elev och i sitt ”naturliga”
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sammanhang i undervisningen – utvärdering och bedömning måste göras med
formativa metoder som tar hänsyn till musikens processartade karaktär och olika
kunskapsdimensioner i elevens utveckling.
Vid en analys av innehållet i de lokala kursplanerna, som innehåller mer detal
jerade tolkningar av målen i den nationella kursplanen, kan man enligt NU 03 se
att det blivit lättare att konkretisera betygskriterierna i de fall där man arbetat
med de fyra kunskapsformerna musicerande, musiklyssnande, musikkunnande
och musikskapande, som hjälpstruktur.41 I ett försök att beskriva en tänkbar
kunskapsprogression i musik utgår vi här från dessa fyra kunskapsformer var för sig.
Musicerande innebär i första hand att eleven utvecklar sina praktiska färdig
heter i sång, spel på instrument och rörelse till musik. Även i enkla former av
musicerande kan eleven delta i unison sång och enkel stämsång, spela på instru
ment eller att dansa tillsammans. I det gemensamma musicerandet utvecklar
eleven en allt större säkerhet i samspel med andra, kan bättre följa med i ett
musikaliskt skeende, får en ökad förmåga till kommunikation samt kan med
ökad skicklighet själv bidra med sin röst, sin rörelseförmåga eller med speciella
färdigheter på ett instrument. Ett mycket väl utvecklat musicerande hos eleven
utmärker sig genom en särskild skicklighet i sång, spel eller dans, ett personligt
uttryck i musikutövandet samt en förmåga att kommunicera med musik och göra
egna framträdanden.
Musiklyssnande kan betyda att lyssna mer aktivt till musik och dess uttrycks
former, musikutövare, stilarter och traditioner. I det aktiva lyssnandet kan eleven
utveckla förmågan att tolka och förstå musikens innehåll och betydelser samt
få en orientering om musikens kulturella och historiska sammanhang. Enkelt
musiklyssnande innebär att eleven kan lyssna koncentrerat och på ett enkelt sätt
analysera och ta ställning till vad man lyssnat på. I ett mer utvecklat lyssnande
kan eleven tränga djupare in i musiken, bättre förstå och tolka olika musikaliska
nyanser, urskilja olika instrument och ensembletyper samt känna igen musik
från olika länder, kulturer och tider. Mer avancerat musiklyssnande kan utgöras
av en väl utvecklad förmåga att analysera, tolka och reflektera över musik, kunna
strukturera musiken i dess form, innehåll och sammanhang i tid och rum samt
41) I NU 03:s Ämnesrapport nr 253 – Musik finns utförligare beskrivningar av de olika kunskapsformerna.
Ralf Sandberg, Gunnar Heiling & Christer Modin 2006, s. 25-30.
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att kunna recensera musik och vara förtrogen med olika konstnärliga och este
tiska kvaliteter i musiken.
Musikkunnande har en vidare betydelse än det snävare begreppet musikteori.
Utvecklingen av elevens musikkunnande är förankrat i ett praktiskt musikutövande,
lyssnande på musik eller kreativt musikskapande. Ett grundläggande musikkunnan
de kan vara att eleven är orienterad i begrepp som puls, rytm, melodi, harmoni men
också har kännedom om vissa musikaliska uttrycksformer och traditioner samt
är förtrogen med viktiga delar av vår musikskatt. Ett vidgat musikkunnande inne
bär att eleven får ökad förståelse för olika musikaliska begrepp och sammanhang,
musikens skrivsätt och symboler samt får en större förtrogenhet med musiktradi
tioner från skilda länder, kulturer och epoker i musikhistorien. Ett vidare utvecklat
musikkunnande kännetecknas av att eleven kan orientera sig i vårt musikaliska
kulturarv, har utvecklat kunskaper om musikens olika konstnärliga uttrycksformer,
kan uttrycka sig i notskrift samt kan återge sina kunskaper i tal, skrift, med egna
musikprogram eller i form av eget musicerande.
Musikskapande ingår i ett aktivt musicerande, men innebär ett mer kreativt
förhållningssätt till det musikaliska materialet. I det egna musikskapandet ges
eleven möjlighet att förverkliga sina musikaliska tankar och idéer. Ett enkelt
musikskapande förutsätter att eleven kan använda sig av sina kunskaper och
kan göra egna enkla melodier, texter, ta ut ackord eller skapa ljudbakgrunder,
dramatiseringar av text och musik etc. Förutsättningar för ett mer utvecklat
kreativt arbete med musik är att eleven på ett mer medvetet sätt kan välja mellan
musikens olika uttrycksformer och uttryckssätt, bättre kan fullfölja en musikalisk
idé samt komponera, arrangera eller improvisera fram musik. Ett mer kvalificerat
musikskapande utmärks genom elevens förmåga att finna egna självständiga
musikaliska uttryck och tonspråk för sina känslor, upplevelser och tankar samt
formulera dessa i ett originellt och personligt musikaliskt skapande.42
Det kan låta lite högtravande när musikalisk kunskapsutveckling beskrivs i
ord på det här sättet.43 För att utveckla bedömningskriterier för olika betygssteg
42) Beskrivningarna publicerades ursprungligen i samband med utvecklingen av betygskriterier för musik
i ett projektarbete med verksamma musiklärare i Sigtuna kommun 1994-95.
43) Jämför med begreppet ”tyst kunskap” eller ”outtalad kunskap”. Se Kunskap i handling. Bengt Molander
1996. Se även ”Vad är kunskap. En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap.” I: FiF (forskning i
Fokus) nr 5. Bernt Gustavsson 2002.
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behöver dessa beskrivningar och definitioner sättas i rörelse i ett praktiskt och
fungerande sammanhang som har närhet till den lokala arbetsplanen och de
lokalt utformade betygskriterierna. Eller omvänt så kan ovan nämnda kunskaps
beskrivningar användas för att utforma olika lokala betygskriterier för Godkänt,
Väl godkänt och Mycket väl godkänt.

Allsidighet i undervisning och bedömning
Dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem och den kvalitativa kunskapssyn
som det bygger på har inneburit en stor omställning för skolan, lärare, elever och
föräldrar. Det har skett en förskjutning av synen på bedömningens funktion.
Dagens system betonar betygens betydelse för elevernas motivation och lärande
genom djupinlärning, individualisering, självförståelse och reflektion. Det får
konsekvenser för undervisningen, bedömningen och betygssättningen.
En förutsättning för att systemet ska fungera är att lärare och elever, men även
föräldrar, har en fungerande kommunikation kring vilka krav som ställs. Eleven
måste ha kännedom om kriterierna för olika betyg och vilka kvaliteter i sin kunskap
de måste visa upp för att nå de olika betygsstegen. En annan förutsättning är att
eleverna får möjlighet att visa upp olika kvaliteter i sin kunskap. Den miniminivå
av kunskaper som alla elever ska uppnå finns beskrivna i kursplanens mål att
uppnå, men som tidigare sagts är det kursplanens mål att sträva mot som ska vara
inriktningen på undervisningen och inom mål att sträva mot ryms de olika former
av kvalitet på kunskaper som eleverna ska kunna visa upp för att nå de högre
betygen. Att formulera sig med ett gemensamt kvalitativt bedömningsspråk är en
förutsättning för att åstadkomma likvärdighet i bedömningen och betygssättning
inom skolan. Regionala ämnesträffar behöver komma till stånd för verksamma
musiklärare för att diskutera dessa frågor och aspekter.
För eleven ger bedömningen en fingervisning om vad som är viktiga kunskaper
inom ett område, men också på vilka olika sätt man kan visa sina kunskaper. För
läraren som ska bedöma olika aspekter och kvaliteter av elevernas kunnande är
variation i sätten att bedöma en förutsättning för att klara uppdraget. I Att visa
vad man kan skriver Lisa Björklund:
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Vill vi att alla elever ska kunna undersöka, analysera, resonera och tolka måste vår
bedömning spegla detta. Även hur resultatet av en bedömning presenteras har stor
betydelse. Om ett resultat presenteras i form av en ensam siffra eller bokstav så kan
det vara långt ifrån en strävan att beskriva elevers prestationer i termer av vad de
kan och det är också långt ifrån komplexiteten hos det som är avsett att bedömas.
Andra sätt att presentera resultat från en bedömning är alltså eftersträvansvärt.44

Bedömning är en del av elevernas lärande
Inriktningen för vårt arbete med bedömning är att göra det väsentliga bedömbart
och inte det enkelt mätbara till det väsentliga.45
Så beskriver en grupp forskare vid Lärarhögskolan i Stockholm sin forskning
kring bedömning av kunskap och kompetens. Det är en mening som också
fångar den förändring i synen på bedömning som sker inte bara i Sverige utan
även i övriga västvärlden. Det förekommer många olika begrepp som försöker
beskriva detta, några exempel är pedagogisk bedömning, analytisk bedömning,
processbedömning, lärandebedömning och kvalitativ bedömning. Men begrepp
som börjar användas alltmer är formativ bedömning.
Det traditionella sättet att bedöma elevers kunskaper har ofta varit genom skriftliga
prov och ju fler rätta svar desto högre betyg. Det är exempel på summativ bedömning,
det vill säga bedömningen har summerat vad eleven kan vid ett visst tillfälle. Den
formativa bedömningen däremot handlar om att följa elevernas läroprocess och
stimulera lärandet. Formativ bedömning skulle kunna beskrivas som ”bedömning
för lärande” och summativ bedömning som ”bedömning av lärande”.
I den kunskapssyn som uttrycks både i läroplan och kursplan ingår att eleverna ska
skapa medvetenhet om sitt eget lärande, det gäller i musik såväl som i övriga ämnen.
Eleverna ska, enligt styrdokumenten, kunna reflektera över sitt eget arbete, värdera
sin egen utveckling och sätta upp mål och planera för sitt fortsatta arbete. De ska få
utveckla sin förmåga att själva bedöma sina resultat och kunna sätta sin egen och
44) ”Pedagogisk bedömning – stöds den i ämnesprovet?” Lisa Björklund 2004.
I: Visa vad man kan, s. 116.
45) PRIM-gruppen, www.1.lhs.se/prim/forskning/forskning.html (061120).
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andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.
När man arbetar med formativ bedömning blir bedömningen en del av och ett
stöd för elevernas lärande och en väg för läraren att få en allsidig bild av elevens
kompetenser. Det kan även ses som en väg att öka måluppfyllelsen i skolan.
Det är viktigt att framhålla att formativt bedömningssätt ska vara av analytisk
karaktär och förutsätter ett nära samspel mellan elev och lärare, med en konti
nuerlig återkoppling till elevernas lärprocesser. Eleverna får systematisk och
strukturerad respons och bekräftelse. Det ger därmed bättre förutsättningar
att reflektera över sitt lärande individuellt och tillsammans med andra i olika
sammanhang. Ett syfte är att eleverna genom att analysera sina egna och andras
prestationer ska få en känsla för kvaliteten av olika typer av arbeten. Genom att
bedömningen stimulerar och synliggör lärandet kan eleven få tilltro till sin egen
förmåga och motivationen och självinsikten om den egna utvecklingen stärks.
För läraren kan det bli lättare att diagnostisera en enskild elevs svårigheter och
snabbare modifiera arbetssättet för att anpassa undervisningen så att elevernas
kunskaper utvecklas.
Den formativa och summativa bedömningen behöver inte stå i motsatsförhållande
till varandra. Ett formativt bedömningssätt utesluter inte heller prov, test och
diagnoser, men istället för ett domslut över elevernas lärande används de som
instrument för fortsatt lärande. Om eleven säger ”jag kan inte” – beror det på att
eleven faktiskt inte kan, eller beror det på att bedömningen inte har gett eleven en
chans att visa vad den kan, därför att den inte mäter rätt kunskaper? Det handlar
om att ständigt fråga sig vad de olika formerna av bedömning säger om elevernas
kunskaper och vad man går miste om att få veta vid bedömningen. Om responsen
till eleven reduceras till korta omdömen med en siffra eller en bokstav kommer
förmodligen detta inte att hjälpa eleven i lärandet. Återkopplingen ska helst göras
artikulerad muntligt eller skriftligt med användandet av de kvalitetsord som kan
kopplas till målen för undervisningen.
En bild av sambanden mellan formativ och summativ bedömning kan vara en
parallell inom idrottens värld. I konståkning bedöms konståkarna av domarna efter en
rad kriterier i olika moment. Det är ett exempel på en summativ bedömning som tar
hänsyn till konståkarens kompetens relaterat till de olika momenten, kriterierna
och vilken kvalitet konståkaren visar till de kriterierna. När sedan åket är över
är det tränarens roll att använda detta i ett formativt syfte för ett fortsatt lärande
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och övande för att bli bättre så att konståkaren vid nästa bedömning kan visa
upp högre kunnande och högre kvaliteter och på så sätt få högre domarsiffror.
Detta är inte långt från bedömning av musikalisk kunskapsutveckling om än
att grundskolans verksamhet innebär andra och mer allmänna mål och bedöm
ningsnivåer.
Forskning visar att de som lyckas bra i sina studier är de som i hög grad
reflekterar över sin lärandeprocess. De blir själva motorn i sitt eget kunskaps
projekt och får också ett redskap för ett livslångt lärande. Forskarna Paul Black
och Dylan Wiliams46 har analyserat ett antal studier från olika länder kring
formativ bedömning. En slutsats de drar är att när man gjorde systematiska
försök att stärka och utveckla den formativa utvärderingen, fick man också
signifikativt bättre lärande. Studieresultaten förbättrades påtagligt framför allt för
de svagpresterande eleverna. Det visade sig också att när eleverna involverades
i bedömningsprocessen hade det goda effekter på lärandet och motivationen
ökade, medan elevernas lärande inte gynnades av prov där eleverna enbart får
poäng eller betyg.
Formativ bedömning är också utgångspunkt för de individuella utvecklings
planerna, IUP, om de ska fungera som ett pedagogiskt verktyg och stimulera
elevernas lärande och förmåga att ta eget ansvar för lärandet, på det sätt som
styrdokumenten uttrycker att skolan ska göra. Sambandet kan beskrivas som att
grunden för IUP är vad den formativa bedömningen kommer fram till eftersom
en sådan bedömning och utvärdering ger vägledning om elevens starka och svaga
sidor och konkretiserar det eleven behöver utveckla i nästa steg.
Det finns många olika verktyg att arbeta med i samband med formativ bedöm
ning, några exempel är: löpande anteckningar, inspelningar, projektarbeten,
dagböcker, utvecklingssamtal, portfolio med mera. Grunden är att lärare och
elever får tillgång till varierande bedömningsunderlag och metoder för att främja
och bedöma lärande inom olika områden.

46) Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. Paul Black & Dylan Wiliam 1998.
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Figur 8 

 ilden ger en beskrivning av formativ och summativ bedömning. Den illustrerar
B
också kopplingen mellan betyg och summativ bedömning å ena sidan och IUP
och formativ bedömning å andra sidan. Källa: Myndigheten för Skolutveckling

BEDÖMNING

Elever och lärare identifierar tillsammans
arbetsformer som passar för att nå uppsatta mål

Läraren använder bedömningsinformationen för att
ändra arbetssätt eller planera eventuella metodförbättringar

Läroplan –
kursplaner

Lärande och
undervisningen

Bedömning som en lärande process

Syfte
Be

m
Be

t

dö

de

Betyg, skriftliga omdömen

Bedömning
Läraren dokumenterar, analyserar
och bedömer, tillsammans med
kollegor, elevernas kunskaper

Elever, lärare och föräldrar vet vilka
kunskapskvaliteter som innefattas
i målen och hur dessa ska visas på
enligt bestämda kvalitetskriterier

ni

an
är

ng

l
av

fö
r

ng

ni

lä
ra
n

de

”att utveckla lärandet
och undervisningen”

m
dö

Läraren använder flera
bedömningsunderlag för att
stämma av elevernas utveckling

Utvecklingssamtal

IUP, diagnoser, prov, observationer, loggböcker mm
Elever gör självvärderingar och
kamratvärderingar
Lärare och kamrater ger
återkoppling på olika arbeten

Elever, föräldrar och lärare
analyserar och reflekterar över
utvecklingen som skett

MUSIK 59

att samtala om  Kapitel 3

1. Betygsättningen i musik går till på olika sätt i olika skolor. Kraven för att
få ett visst betyg kan godtyckligt skilja sig åt från skola till skola. Lokala
betygskriterier har heller inte slagit igenom på många skolor. Hur skulle du
beskriva hur din skola och kollegor i andra skolor i kommunen arbetar?
2. Hur syns mål att uppnå och mål att sträva mot i era lokala mål och
kriterier på skolan? Jämför med kollegor i andra skolor.
3. Hur bedömer du individuella lärandeprocesser utifrån elevens medverkan i
gemensamt musicerande?
4. Hur skulle du beskriva kunskapskriterierna du använder för en kollega i
ett annat ämne? Hur skulle du beskriva kriterierna för föräldrarna så de
förstår kunskapsmålen i musik och den bedömningsgrund som används?
5. NU 03 beskriver en rad arbetssätt vid utvärdering och bedömning av
kunskaper i musik? Vilka bedömningsformer och underlag använder du?
På vilket sätt kan bedömningsunderlag och bedömningsformer utvecklas
som ger eleven bättre chanser att visa var han/hon befinner sig gentemot
kursplanens mål?
6. Hur skulle du arbeta, tillsammans med andra musiklärare, för att utveckla
gemensamma kunskapsdefinitioner och bedömningskriterier för ämnet
musik? Ge förslag på hur gemensamma sådana kan se ut.
7. Hur kan du tillvarata elever med särskilda förutsättningar att utveckla sina
kunskaper i musik?

Fler
frågor?

8. Vad tror du/ni är orsakerna till att flickor har bättre betyg än pojkar
i musik? Finns det något i arbetsformerna som skulle kunna göra
att undervisningen bättre kan anpassas till pojkars och flickors
behov och intressen? Finns det anledning att utveckla arbetsformer
i musik där pojkar och flickor kan komplettera varandras lärande och
kunskapsutveckling?
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Musik – en samtalsguide
om kunskap, arbetssätt och bedömning
Vad kan vi lära av bilderna från nationella utvärderingen av grundskolan, NU 03?
Denna samtalsguide i musik erbjuder lärare i arbetslag och ämneslag ett konkret
verktyg för att reflektera över och samtala om undervisningens innehåll, arbetssätt
och bedömning. Den innehåller viktiga slutsatser från NU 03 med efterföljande
utgångspunkter och diskussionsfrågor att lyfta i skolans olika samtalsarenor eller
för egen kompetensutveckling.
Vad behöver vi vidareutveckla i de olika ämnena och vad kan vi i arbetslag och
ämneslag lära av varandra för ytterligare framsteg i elevernas lärande? NU 03 har gett
ett rikt material som kan ligga till grund för grundskolors och kommuners utveck
lingsarbete.
Förhoppningen är att detta stödmaterial kan bidra till skolornas arbete med
att fördjupa det professionella samtalet om skolans kunskapsuppdrag. Det handlar
om att skapa en gemensam syn på hur läro- och kursplanens mål bör gestaltas i
undervisningen och därmed bygga upp en gemensam aktionsplattform för att skapa
likvärdiga villkor för lärandet inom skolan och mellan skolor.

www.skolutveckling.se

