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Sammanfattning 

Jag har tagit mig an detta arbete på grund av en genuin oro för att sångelever 
blir olika bedömda, betygsmässigt, av sångpedagoger som jag själv, då de 
kriterier vi har att rätta oss efter är svårtolkade. Dessutom upplever jag att 
sångpedagoger ofta lider brist på den bedömningskompetens som krävs i dagens 
kvalitativa bedömningssystem. Man är inte tillräckligt insatt i hur man ska gå 
tillväga, helt enkelt. 
 
Denna studie syftar till att belysa eventuella skillnader i tillämpningar av 
kursplanen och dess kriterier för kursen Instrument och Sång nivå 1-3 (InSå), 
vid betygssättningar gymnasieskolor emellan. 

• Tolkar man skolverkets betygskriterier lika? 
• Finns det faktorer utöver styrdokumenten som påverkar? 

 
Själva undersökningen bygger på fyra telefonintervjuer med sångpedagoger 
som arbetar på gymnasiet. De insamlade intervjusvaren har jag analyserat, 
tolkat och jämfört mot de styrdokument som finns att tillgå för gymnasieskolan 
och kursen InSå nivå 1–3. 
 
En slutsats jag tycker mig kunna dra, är att de sångpedagoger jag intervjuat inte 
enkom utgår ifrån Skolverkets mål och kriterier i sin betygsbedömning, utan att 
andra faktorer också väger in. Jag tycker mig också se att man medvetet 
ignorerar dessa styrdokument i vissa fall. Det föreligger en klar risk att elever 
blir olika bedömda i samma kurs, beroende på vilken lärare de har, något jag 
tycker man kan utläsa av divergensen i tolkningarna av betygskriterierna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: betyg, bedömning, likvärdig bedömning, rättvis bedömning, 
sångundervisning, instrumentalundervisning 
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FÖRORD 
 
Jag vill tacka min partner för hennes stora tålamod och förståelse 
samt be min tre veckor gamla "lill-tjej" om ursäkt för bristande 
uppmärksamhet. 
 
Pappa är snart klar. 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Under mina år som verksam sångpedagog på gymnasieskolor i Norrtälje och 
Stockholm, har jag ägnat mycket energi åt betygsättning av sångelever. Detta 
har väckt många tankar kring hur man ska tillämpa Skolverkets styrdokument 
för betygssättning. Dokument som i många fall kan vara nog så svåra att tolka 
och omsätta i det praktiska arbetet med att sätta betyg. 
 
Under denna tid har det pågått en debatt i svensk media om betygen. Debatten 
har i mångt och mycket handlat om standardisering, om att samma betyg ska 
vara lika värt, oavsett utfärdande skola, eller undervisande lärare etc. Mina 
tankar om bedömningsproblemen har accentuerats av detta. Tankarna har 
handlat om svårigheten att betygsbedöma i största allmänhet, men framför allt, 
att betygsbedöma så kallade karaktärsämnen, som exempelvis sång. Dessa 
karaktärsämnen är, tycker jag, ofta genomsyrade av subjektiva ideal. Frågan jag 
ständigt återkommer till i mina funderingar är således: – Kan man över huvud 
taget sätta ett betyg i sång? 
 
I diskussioner med mina kollegor har det visat sig att det finns många sätt att 
tolka kursplanerna, och lika många olika sätt att skapa egna bedömningsmallar, 
med egna bedömningskriterier. Detta har fått mig att fundera på om det, likt de i 
debatten framställda problemen, finns skillnader i hur man betygsätter 
sångelever gymnasieskolor emellan. Använder man samma underlag för 
bedömning etc.? 
 
För att försöka säkerställa att jag själv arbetar på ett konstruktivt och någorlunda 
rättvist sätt i min egen betygsättning, bestämde jag mig för att undersöka hur 
andra sångpedagoger, anställda på gymnasiet, tänker kring ämnet. 
 

1.2 LITTERATUR PÅ OMRÅDET 
Om man tittar på den svenska skollagen vad gäller utbildning i största 
allmänhet, säger den följande: 

2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist 
samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning 
i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall 
inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.1 

Detta tillsammans, med Skolverkets styrdokument, visar att pedagoger skall 
arbeta för likvärdighet i såväl undervisning, som bedömning av elever. 
 
Danielsson (2003) analyserar skolverkets styrdokument för kurserna Instrument 
och Sång nivå 1–3. Han omformulerar mål och kriterier till vardagligt språk, 
vilket gör arbetet till en möjlig manual för alla som ska sätta betyg i de nämnda 
kurserna. Jag hoppas att mitt arbete kommer att ta vid där Danielssons slutar, 

                                                
1 Skollag (1985:1100) (1985). 
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genom att undersöka hur lärarna i praktiken använder sig av, och följer dessa 
mål och kriterier. 
 
Korp (2003)  diskuterar frågor kring bedömning av elevers kunskap och gör en 
historisk tillbakablick där hon bl.a. beskriver de första formerna av skriftlig 
examination: 

Som det första nationella examinationssystemet brukar anges det 
kinesiska. Det var redan på 200-talet som man i Kina började använda 
sig av formella examinationer i meningen skriftliga, offentliga, 
konkurrensinriktade prov. - - -  
 
De sökandes kunskaper testades inom flera områden, bl a militär 
skicklighet, och det mest prestigefyllda provet inbegrep bl a 
argumentationsanalys, retorik och poetik. Denna del kom dock så 
småningom att utgå, eftersom det ansågs alltför svårt att uppnå en 
tillfredsställande objektivitet vid bedömningen.2 
 

Redan på 200-talet tyckte man alltså att estetiska uttrycksformer var 
svåra att bedöma objektivt.  
 
Måhl (2005) behandlar i kapitlet I förväg uppställda krav, bl.a. vad som menas 
med kriterier och kriteriebeskrivningar. Han går igenom lite vad som står i 
kursplanerna och förklarar hur man kan göra bedömningar utifrån kriterierna 
och målen. En intressant del av texten, är när Måhl berättar om sina erfarenheter 
av möten med lärare inom estetiskt praktiska ämnen, han skriver följande: 

Enligt mina erfarenheter har lärare i estetiskt praktiska ämnen och 
karaktärsämnen på yrkesprogram ofta svårare att verbalisera sina 
kriterier än vad lärare i till exempel svenska och matematik har. Det får 
ibland till konsekvens att deras standarder handlar om elevernas medel, 
det vill säga de talar om vad eleverna ska göra för att lära sig det som 
krävs. Vad som kännetecknar det eftersträvade kunniga handlandet, 
framgår däremot inte, inte heller hur läraren tar reda på vem som har nått 
det kunnandet. Men jag är inte säker på orsaken. Å ena sidan kan de 
kriterier dessa lärare iakttar vara svårare att beskriva. Å andra sidan kan 
dessa lärare vara mindre vana att sätta ord på de kriterier som de iakttar. 3 
 

I en kvalitetsgranskning Skolverket gjorde 2001 visade man att: 
… skillnaderna i synsätt mellan lärarna var stora, såväl inom som mellan 
ämnen och mellan skolor… 
 
Kvalitetsgranskningen visade även på att många lärare baserar sin 
bedömning och betygsättning av eleverna på bristfälliga, ensidiga 
underlag utifrån vaga insikter i kursplanernas betygskriterier. 4 

 
Skollagen, gymnasieförordningen, 1994 års Läroplan för de frivilliga 
skolformerna – (Lpf 94), nationella programmål, kursplaner och betygskriterier, 
kommer alla att fungera som utgångspunkt för analyser och jämförelser i mitt 

                                                
2 Korp (2003). sid 26. Referenser sid 149 
3 Måhl (2005) sid 54 
4 Ur Handlingsplan för en rättssäker och likvärdig betygssättning 2004 sid 5 
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arbete. Detta gäller även de publikationer om bedömning och betygsättning som 
Skolverket och Myndigheten för skolutveckling sammanställt. 
 
Myndigheten för skolutveckling har, utöver skrivet material, även 
videoupptagna föreläsningar att tillgå på deras hemsida. 
I en av dessa föreläsningar tar Birgitta Högberg och Peter Fagerlund upp 
problemen som uppstod i.o.m. Lpf 94:s ändring av sättet att bedöma kunskap, 
från det relativa systemet som gällde innan, till det mål- och kunskapsrelaterade 
systemet som gäller idag och vad det har inneburit för berörda parter. Högberg 
uttrycker följande om det nuvarande systemet: 

Objektivt helt rättvist kan man inte få ett kvalitativt system över huvud 
taget, utan det handlar om att bli subjektivt professionellt rättvis. Och för 
att man som lärare ska bli subjektivt professionellt rättvis, då måste man 
utveckla sin kompetens att göra bedömningar.5 

Denna bedömningskompetens har inte mina studier vid Kungl. Musikhögskolan 
gett mig. Jag upplever att jag istället blivit tvungen till ett så kallat "trial and 
error" – beteende. 

 

1.3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
Jag har i detta arbete använt mig av en del begrepp och termer, som ev. kan 
behöva förklaras lite kortfattat. Först vill jag ta upp några allmänna begrepp i 
skolan för att senare förklara några musikaliska begrepp. 

• Kursen Instrument och Sång nivå 1–3 (InSå). Detta är en av de kurser 
som finns på det estetiska programmet på gymnasiet, inriktning musik. 

• Styrdokumenten för betygsättning på gymnasiet 
Skolans kunskapsuppdrag kommer till uttryck i de nationella 
styrdokumenten som är skollag, skolformsförordningar, 
läroplaner, programmål (för gymnasieskolan), kursplaner och 
betygskriterier.6 

Skollagen är stiftad av riksdagen. Gymnasieförordningen, läroplanen 
och programmålen fastställs av regeringen. Kursplanerna (för 
gymnasieskolan) och betygskriterierna fastställs av Skolverket. 

• Kursplanerna –  Dessa styrdokument är utformade i diverse 
målbeskrivningar och betygskriterier. Målbeskrivningarna handlar om 
övergripande mål, mål som elever ska ha uppnått efter avslutad kurs 
(uppnåendemål), mål för eleverna att sträva mot (strävansmål) samt 
betygskriterier för betygsstegen G (godkänt), VG (väl godkänt) och 
MVG (mycket väl godkänt). 

• Betygskriterierna – Dessa beskriver vilka kunskaper som krävs för de 
olika betygsstegen.  

                                                
5 Betyg och bedömning Föreläsning 1 (2005) 
6 Hämtat från Skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/sb/d/1598 
* Förklaringen hämtad ur Bonniers Musiklexikon (2003). 
° Egen förklaring 
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• Lokala kursplaner – Dokument, gymnasieskolor själva utformar lokalt, 
för att förtydliga Skolverkets kursplaner och betygskriterier. 
 

• Bröströst, Bröströstregister – *då stämbanden svänger i sin fulla längd 
(vid sång) 

• Frasering – *indelning av en komposition i kortare, sammanhängande 
melodiska avsnitt  

• Föredrag – *en musikers sätt att tolka och framföra ett musikstycke 

• Gehör – *förmågan att med hörselsinnets hjälp uppfatta och bedöma 
tonhöjder 

• Huvudklang – Huvudregister – °då endast en del av stämbandsmassan 
svänger (vid sång) 

• Improvisation – *musik som skapas under själva framförandet 
• Intonation – *att sjunga eller spela i rätt tonhöjd 

• Interpretation – *tolkning av en musikalisk notbild (används ofta i 
betydelsen föredrag) 

• Puls – °musikens tempo (kan indelas i antal pulsslag per minut) 
• Time, timing – °förmågan att förhålla sig till musikens puls 

• Stöd – *sångteknisk term för den nödvändiga balansen mellan in- och 
utandningsmuskulatur 

 

1.4 PROBLEMFORMULERING 
När man står inför uppgiften att bedöma en elevs kreativitet, musikalitet, 
konstnärliga uttryck, inlevelse etc. hamnar man lätt i funderingar kring vad som 
är subjektivt tyckande och vad som är objektiv sanning, om det nu finns någon 
sådan. Kan man egentligen göra en objektiv och rättvis bedömning av vad en 
elev kan i praktiskt estetiska ämnen som musik, sång, dans teater etc., eller blir 
bedömning av så kallade konstnärliga ämnen bara ett personligt tyckande av 
undervisande lärare? Jag finner följande frågor värda att undersöka: 

• Vad är det egentligen man betygsätter i karaktärsämnena inom det 
estetiska programmet på gymnasiet? 

• Finns det skäl att tro att ämnen med praktisk estetisk karaktär, är extra 
svåra att bedöma likvärdigt skolor emellan? 

• Följer undervisande lärare Skolverkets betygskriterier i sin 
betygsbedömning, eller finns det en risk att undervisande lärare 
konstruerar egna bedömningsmallar utifrån deras egen syn på vad som 
bör bedömas i ämnet? 

• Tolkar undervisande lärare Skolverkets betygskriterier på samma sätt? 
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2. SYFTE  

Studien syftar till att belysa eventuella skillnader mellan tillämpning av 
kursplanen och dess lokalt formulerade betygskriterier för kursen Instrument 
och Sång nivå 1–3 (InSå).  

• Tolkar man skolverkets betygskriterier lika? 
• Finns det faktorer utöver styrdokumenten som påverkar? 

 

3. METOD OCH UPPLÄGG 

3.1 INTERVJUER 
Jag valde att telefonintervjua sex sångpedagoger (blev i slutändan fyra, p.g.a. 
bortfall) som arbetar på gymnasiet med kursen InSå. De är alla kvinnor i 
åldrarna 30 till 42 år och har varit verksamma som sångpedagoger på gymnasiet 
i 5 till 11år. Att det bara blev kvinnor i ungefär samma ålder, var inget medvetet 
val. Jag tror dock, enligt mina egna erfarenheter av olika estetiska program på 
gymnasiet och de utbildningar jag har gått, att urvalet återspeglar verkligheten 
rätt väl. Alla mina intervjupersoner är musikhögskoleutbildade sångpedagoger, 
anställda på gymnasiet. Detta ansåg jag vara viktigt för att inte behöva ta hänsyn 
till bristande utbildning som en faktor vid analysen av intervjusvaren. 
 
Intervjupersonerna är alla anställda på olika gymnasier i Stockholm, en 
medveten geografisk avgränsning, då arbetet annars skulle bli allt för 
omfattande. Denna avgränsning torde också bli intressant just för att alla 
intervjupersonerna arbetar i samma kommun och på så sätt har samma 
förutsättningar, även om de arbetar både på kommunala och privata 
gymnasieskolor. 
 
Jag valde att ha intervjufrågor av både öppen, och mer styrd karaktär. 
I en fråga tog jag upp, i mitt tycke, svårtydda begrepp direkt ur Skolverkets 
betygskriterier för InSå kursen och bad intervjupersonerna förklara vad det 
betydde, i en annan radade jag upp termer och begrepp, jag ofta tycker finns 
med när man diskuterar sång och musik och bad intervjupersonerna svara på om 
det påverkade deras betygsättning. En fråga utformade jag mer eller mindre som 
kuggfråga, där jag tog upp ett specifikt betygskriterium och bad 
intervjupersonen att identifiera i vilken nivå det träder i kraft.  
 
Själva intervjuerna transkriberade jag, sammanfattade, jämförde mot varandra 
analyserade och tolkade. I analys och tolkning undersökte jag huruvida det går 
att se om lärarna tolkar betygskriterierna lika samt om deras betygsbedömning 
utgår ifrån kursplanerna. Jag valde att hålla intervjupersonerna anonyma och 
därför kalla dem för A, B, C, och D. 
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3.2 ANALYS AV LOKALA KURSPLANER 
I de lokala kursplanerna, för InSå-kursen, jag analyserat kan man se en hel del 
som avviker innehållsligt från kursplanen. Det kan gälla såväl mål som kriterier 
som flyttats i nivå och betygssteg, kriterier som tagits bort, kriterier som lagts 
till, kriterier som omformulerats så pass att betydelsen blivit en annan etc. 
Tydliga exempel på detta är att man i samtliga av intervjupersonernas lokala 
kursplaner har med Skolverkets betygskriterium för G i nivå 2 "Eleven 
musicerar för publik", redan för G i nivå 1, att man i (B):s fall också lagt till 
betygskriterier likt "Eleven ska kunna grundläggande uppsjungningsövningar, 
känna till viss röstteknik och magstöd", eller, "Eleven tar eget ansvar för en bred 
musikalisk inlärning, utveckling och redovisar detta vid terminsproven då 
eleven sjunger två olika genrer tydligt och medvetet", gissningsvis för att kunna 
kräva att eleven övar hemma. 
Det sista av dessa lokala kriterier, tycker jag dessutom knyter an till det tidigare 
redovisade stycket av Måhl (2005). 
 
Värt att belysa är också att man i (C):s lokala kursplan har med Skolverkets 
betygskriterium för G i nivå 2 "Eleven musicerar med viss teknisk färdighet och 
vilja till uttryck", redan för G i nivå 1 (något omskriven dock), samt att man för 
övrigt har med en hel massa kriterier, mål etc. som inte alls korresponderar med 
Skolverkets betygskriterier (Något (C), för övrigt, var väl medveten om, och 
själv hade markerat i dokumenten). Dessa avvikelser borgar inte för en rättvis 
och likvärdig bedömning, i mitt tycke. 
 
 

4. UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 

4.1 INLEDANDE SVÅRIGHETER OCH BORTFALL 
När jag startade med förberedelserna inför intervjuerna, visade det sig vara svårt 
att komma på bra intervjufrågor. Jag diskuterade med kollegor och min 
handledare, samt hämtade inspiration ur befintliga uppsatser inom samma 
ämnesområde, i ett arbete kunde jag till och med använda en fråga rakt av, då 
den var formulerad utifrån vad jag också vill fråga mina intervjupersoner. 
 
Nästa problem som uppstod, var att hitta tider för intervjuerna. Den tid jag 
avsatt för detta, låg i anslutning till en storhelg, vilket gjorde att jag fick 
tidigarelägga en del av intervjuerna samt att en intervju helt föll bort. 
Tidigareläggningen resulterade i sin tur i en febril aktivitet vad gällde att få det 
tekniska (inspelningsapparatur etc.) kring intervjuerna att fungera. 
 
Själva intervjuerna startade med att den första intervjupersonen inte alls, visade 
det sig, undervisade i den kurs hela mitt arbete var tänkt att utgå ifrån, vilket 
gjorde att jag var tvungen att se denna intervju som en ren provintervju, 
ytterligare ett bortfall således. 
 
Resterande fyra intervjuer gick förhållandevis bra och jag fick en stor mängd 
råmaterial att bearbeta. Bearbetningen visade sig vara mer tidskrävande än jag 
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beräknat och åtskilliga timmar gick åt till transkribering av intervjusvaren. 
Sammanfattningen av materialet visade sig inte heller vara gjort i en 
handvändning och jag märkte att jag både kunde ha styrt intervjuerna mer i 
vissa hänseenden (för att verkligen få svar på ställd fråga och inte på något 
annat), men i andra, varit mer restriktiv med min egen inblandning (när jag ställt 
ledande följdfrågor). 
 

4.2 INSAMLAT MATERIAL  
Intervjuerna resulterade i dryga två timmars inspelat ljudmaterial, där 
intervjuernas längd varierade mellan 25 och 60 min, 29 sidor transkriberat 
material, 14 sidors sammanfattningar av det transkriberade materialet. Utöver 
intervjuerna, skall också redovisas de fyra lokala kursplaner intervjupersoner 
försett mig med. 
 
 

5. UNDERSÖKNINGENS RESULTAT 

5.1 ANALYS 
Jag har valt att redovisa min intervjuanalys, fråga för fråga, för att få det 
överskådligt. 
 
Fråga 1. Finns det något i arbetet med betygsättningen och bedömningen 
av InSå kurserna, du upplever som svårt? 

Pedagog A (A) upplever att det finns tydliga betygskriterier på de flesta 
punkterna, något som står i kontrast till (B) och (D) som inte tycker att de 
betygskriterier som finns, vare sig är tydliga, eller tillräckliga. (B) tycker att det 
är svårt att hitta delmoment att bedöma och att "det är tråkigt att behöva prata 
om betyg under hela terminens gång", två faktorer som (C) poängterar som 
viktiga att ta med i undervisningen, för att bedömningen inte ska bli så svår. (C) 
och (D) tycker att det är svårt att vara helt objektiva i sin bedömning. (D) ser en 
konflikt i att, å ena sidan, försöka främja elevens personliga utveckling, å andra 
sidan, uppdatera eleven om det aktuella betygsläget under arbetets gång, vilket 
hon tycker, kan hämma utvecklingen. 
 
Fråga 2. Hur går du tillväga när du betygsätter en elev i InSå-kurserna? 

• Vad utgår du ifrån? 
• Vad grundar du din bedömning på? 
• Har du någon egenutformad bedömningsmall? (om ja, hur ser den 

ut?) 
 
Vad utgår du ifrån? 

Samtliga pedagoger säger sig utgå ifrån Skolverkets betygskriterier i sin 
betygsbedömning, dock säger (B), (C) och (D) att de lagt till eller tagit bort 
vissa punkter, för att anpassa kriterierna till sin undervisning. I (B):s fall handlar 
det bl.a. om egna tillägg för att kunna kräva att eleverna övar samt är 
närvarande på lektionerna. I (C):s fall har man valt att ignorera ett av 
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betygskriterierna ang. notläsning, då man inte tycker att eleverna klarar av detta. 
I (D):s fall kommer det inte riktigt fram vilka ändringar man har gjort. 
 
Vad grundar du din bedömning på? 

Alla ped. grundar sin bedömning på elevernas prestation. (B) och (C) redovisar 
vilka moment de använder som grund för sin bedömning, moment som: 
konserter, masterclasses, terminsprov etc. (D) säger sig grunda sin bedömning 
på musikalitet, teknik och uttryck. 
 
Har du någon egenutformad bedömningsmall? (om ja, hur ser den ut?) 
Samtliga ped. har lokala kursplaner på sina arb. platser, men förhåller sig lite 
olika till dem. (A), (B) och (D) använder dessa dokument i sin bedömning, 
medan (C) säger att "vi har nästan skrotat våra lokala kursplaner". 
 
 
Fråga 3. Vad betyder följande för dig? 
Att en elev: 

• har ett visst musikaliskt uttryck 

För (A) så handlar det om timing och dynamik. För (B) handlar det mer om att 
eleven ska kunna berätta något vid framförande samt ha publikkontakt och att 
"det sitter ju i kropp och ansikte och i tonen". För (C) handlar det om att eleven 
kan göra en musikalisk tolkning, "att det finns nånting, någon slags feeling". För 
(D) handlar det om att eleven är musikalisk och att det inkluderar frasering t.ex. 

•  kan musicera med en viss teknisk färdighet? 
På denna fråga verkar alla ped. vara överens om att det handlar om medvetenhet 
om stödet samt en förståelse för hur man använder huvudklang och bröströst. 

• har en vilja till uttryck? 
(C) resonerar kring Skolverkets formulering innan hon förklarar vad den 
betyder för henne. Resonemanget går ut på att (C) upplever formuleringen som 
"konstig", att man skulle kunna tolka den rent teoretiskt, vilket, i så fall, (C) inte 
kan förstå någon mening med. (A), (B) och (C) menar alla att detta innebär att 
eleven kan resonera kring begreppet uttryck. (A), (C) och (D) pratar också om 
att eleven vill uttrycka något, men inte når riktigt ända fram. (B) tycker att det 
innefattar att eleven vågar följa instruktioner om föredrag (se 
begreppsförklaringen). 

• kan musicera på en grundläggande nivå? 

(A), (B) och (D) inkluderar här, att eleven ska kunna musicera med andra. (A) 
framhåller att eleven ska kunna hålla pulsen samt att eleven har en viss teknisk 
kunskap och ett visst uttryck. (B) tycker att eleven ska kunna ta och ge 
instruktioner vid repetitionstillfällen och att eleven är öppen för olika genrer. 
(C) uttrycker att eleven ska ha reflekterat över musik och text, "har en bild av 
låten… vet ungefär vad de vill göra av den". (D) talar om att eleven ska kunna 
sjunga rent och självständigt. 
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Fråga 4. Kan en lärare kräva av en elev att hon eller han ska sjunga inför 
en publik, för att få ett specifikt betyg? (om ja, vilket betyg, i vilken nivå?) 
Alla svarar att man kan kräva detta, men för vilket betyg och i vilken nivå är 
man oense om. (A) svarar för G i nivå 1. (B) svarar för G i nivå 2, trotts att det 
står i (B):s skolas lokala betygskriterier att man kräver detta redan i nivå 1. (C) 
svarar för G i alla nivåer. (D) har svårt för att knyta det till vare sig nivå eller 
betyg, bara att det definitivt ska vara med för betyget MVG i nivå 3. 
 
 
Fråga 5. Påverkar något av följande din betygsbedömning: 
(om det gör det, i vilken grad?) 

• Elevens intonation? 

(C) svarar att intonation påverkar betygsbedömningen i låg grad i alla nivåer, 
medan (A) och (D) ser en progressiv påverkan, mer påverkan ju högre nivå och 
betygssteg. (B) knyter inte sitt svar till någon nivå, men säger att det påverkar i 
ganska hög grad för betygen VG och MVG. 

• Elevens time? 
(A) svarar att time påverkar från betygssteget MVG i nivå 1. (B) tycker att det 
påverkar i ett mellanläge från nivå 2, men menar att det beror vad man 
inkluderar i begreppet. (C) menar att det påverkar i hög grad i alla nivåer. (D) 
ser en progressiv påverkan, lik den progression som beskrivs i svaret på 
föregående fråga. 

• Elevens gehör? 
(A) tycker att gehör påverkar bedömningen i hög grad i nivå 1. (B) resonerar 
kring olika typer av gehör och inlärningsstil, utan att egentligen svara på frågan. 
(C) svarar att det inte påverkar på ett medvetet plan, men att det kan påverka på 
ett omedvetet plan. (D) menar att det påverkar i hög gard i alla betygssteg. 

• Elevens frasering? 

(A), (B) och (D) ser en progressiv påverkan, där (A) och (D) tycker att det 
slutligen påverkar i hög grad i den högsta nivån, medan (B) tycker att det 
slutligen hamnar någon stans mittemellan hög och låg påverkan när man 
kommer upp till den högsta nivån. (C) svarar att det påverkar i hög grad för 
betyget MVG, men nämner inte i vilken nivå. 
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• Elevens inlevelseförmåga/uttryck? 
(A) och (D) upplever åter att det är en progressiv påverkan, även om (A) inte 
tycker att man kan slå ihop begreppen, utan tycker att eleverna går från 
inlevelseförmåga till uttryck. (B) tycker att elevens mod är viktigare än 
begreppen inlevelseförmåga och uttryck. (C) anser att det påverkar i hög grad 
för de högre betygen (framför allt MVG) i alla nivåer. 

• Elevens Ton/röstkvalité? 
(A) tycker att det påverkar i hög grad i alla nivåer, något (C) också tycker, men 
då bara för begreppet ton, röstkvalité anser (C) inte påverka bedömningen alls. 
(B) svarar att det påverkar i ganska hög grad i nivå 2 och 3. (D) tycker inte att 
det påverkar bedömningen alls. 

• Eleven notläsningsförmåga? 

(A) svarar att det påverkar i hög grad från nivå 2. (B) tycker också att det 
påverkar från nivå 2 och knyter det till betygsstegen VG och MVG. (D) tycker 
att det först påverkar från nivå 3, medan (C) inte tycker att det påverkar 
bedömningen i någon större utsträckning. 

• Elevens kreativitet? 
Både (A) och (B) resonerar kring begreppet, vad det innefattar etc. (A) 
ifrågasätter t.o.m. om det har med sång och musik att göra, men svarar sedan 
(efter att ha bestämt sig för en definition av begreppet) att det påverkar i låg 
grad från nivå 3, i (B):s fall framgår det ej om det påverkar eller inte. (C) tycker 
att kreativiteten har en progressiv påverkan från låg grad i nivå 2 till högre grad 
i nivå 3, för betygsstegen VG och MVG. (D) svarar att den påverkar i hög grad, 
men inte förrän i nivå 3. 

• Elevens sångteknik? 
(A) svarar att det påverkar från nivå 2, i hög grad, medan (B) viktar det till en 
grad, mitt emellan, från nivå 1, (C) i hög grad i alla nivåer med progression och 
(D) säger att det påverkar i låg grad i nivå 1 och hög grad i nivå 2 och 3. 

• Elevens improvisation? 
(A) tycker att det har en stegvis påverkan från låg grad i nivå 1, till hög grad i 
nivå 3. I (B):s svar framgår det ej om det påverkar eller inte. (C) tycker att 
improvisation och kreativitet, hör samman och (C) börjar väga in det i 
bedömningen i nivå 2 och 3 för betygen VG och MVG. (D) anser att det 
påverkar i låg grad från i nivå 2, till hög grad i nivå 3. 

• Elevens övningsflit? 
(A) svarar "Resultatet påverkar mig mer än fliten", något (C) resonerar sig fram 
till, på ett ungefär. (B) och (D) resonerar kring att detta inte får tas med i 
bedömningen enligt Skolverket, men att det påverkar deras bedömning, i (B):s 
fall påverkar det i hög grad, utan att nivåbestämma, och i (D):s fall påverkar det 
någonstans mitt emellan. 
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Fråga 6. Våren 2004 utformade skolverket en handlingsplan för en mer 
rättssäker och likvärdig betygsättning ”skolverkets allmänna råd och 
kommentarer om likvärdig bedömning och betygsättning”, har du tagit del 
av denna handlingsplan? 

(A) har inte tagit del av handlingsplanen. (B), (C) och (D) säger sig ha tagit del 
av planen samt arbetat med den på sina arbetsplatser. 
 
 
Övrigt? 
(A) tycker att det saknas en röd tråd i progressionen från betyget G i nivå 1, till 
betyget MVG i nivå 3, i Skolverkets styrdokument. (B) uttrycker en osäkerhet 
för vilket betyg som bör sättas om en elev når upp till alla kriterier, utom en, 
men att det då är skönt att diskutera bedömningen med sina kollegor. (C) tycker 
att intervjun manar till reflektion över arbetet med bedömning. (D) lägger till att 
det skulle vara önskvärt att få sätta omdömen om eleverna, i stället för betyg. 
(D) tycker att det har blivit lättare att sätta betyg, med växande erfarenhet. 
 
 

5.2 TOLKNING 
I denna tolkning vill jag inledningsvis säga att jag upplever stora individuella 
divergenser i många, för att inte säga merparten, av intervjupersonernas svar. 
Detta är anmärkningsvärt, men jag känner att man får akta sig för att dra för 
stora slutsatser av skillnaderna, då jag upplever att begrepp och frågor lätt kan 
misstolkas och därför ge upphov till andra svar än om intervjuaren och 
intervjupersonen haft samma referensbakgrund. Det ska också sägas att 
intervjupersonerna inte förberetts på frågorna och att man nog inte kan kräva att 
de ska kunna målformuleringar och betygskriterier helt utantill. 
 
Intervjupersonernas upplevelse av att det är svårt att vara objektiva i sin 
betygsbedömning är något man möter på flera håll, när man studerar ämnet 
bedömning. Granberg-Högdahl & Bergström (2006) får liknande svar av sina 
informanter och Högberg (2005) upplever att lärare uttrycker samma svårighet, 
när hon är ute och föreläser. Faktumet att bedömningen kan upplevas som både 
utvecklande och hämmande återkommer, även det, i Granberg-Högdahl & 
Bergströms (2006) arbete. 
 
När man försöker bena ut vad intervjupersonerna egentligen bygger sin 
betygsättning på, blir bilden något diffus, jag tycker inte att det framgår klart 
vilken slags elevprestation man iakttar och, fast än att alla intervjupersoner 
säger sig utgå ifrån kursplan och betygskriterier i sin betygsbedömning, slås jag 
av att flera av pedagogerna har en något godtycklig inställning till kursplanen, 
att man kan lägga till och dra ifrån lite som man behagar för att anpassa till sin 
undervisning. Detta framgår ju också i analysen av intervjupersonernas lokala 
kursplaner, som tidigare behandlats.  
 
På min kuggfråga ang. om och när man kan kräva av en elev att den uppträder 
inför publik, är det bara en intervjuperson som kunnat knyta begreppet till rätt 
nivå och betygssteg. Paradoxalt nog besvaras även denna fråga i samma persons 
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lokala kursplan, men då felaktigt. Svaren tyder följaktligen på ett lokalt 
anpassande av bedömningsunderlaget, för att passa vad skolan och pedagogerna 
tycker är viktigt att inkludera, helt utan anknytning till styrdokumenten. 
 
De begrepp jag upplever som svårtolkade i kursplanens betygskriterier, visar sig 
vara desamma för intervjupersonerna, då deras svar skiljer sig kapitalt i flera av 
fallen. Det enda begrepp man får en homogen förklaring av är begreppet Att en 
elev kan musicera med en viss teknisk färdighet. 
 
Den samling musikaliska termer och begrepp jag radat upp i fråga nr. fem, visar 
sig ha påverkan på intervjupersonernas betygsbedömning. Det mest 
anmärkningsvärda i svaren på denna fråga, är, att de termer och begrepp som 
direkt återfinns i styrdokumenten (4 av 11) påverkar allra minst. När man sedan 
går över till de termer och begrepp som inte har sitt ursprung i styrdokumenten, 
visar det sig att alla dessa påverkar betygsbedömningen för, åtminstone, en av 
fyra pedagoger, oftast fler. Detta är, i mitt tycke, något som ytterligare påvisar 
att bedömningen inte bara utgår från de mål och kriterier Skolverket utformat, 
utan att det finns andra faktorer som också spelar in.  
 
Då det gäller det sista begreppet, övningsflit, påverkar detta två av 
intervjupersonerna, trotts att de uppenbarligen är medvetna om att man inte, 
isolerat, ska ta hänsyn till flit i sin bedömning. Skolverket skriver följande: 

Av skrivningarna i läroplanen framgår att betyg ska gälla 
kunskaper i kursen och att bedömning och betygsättning ska 
ske med kursplanernas mål och betygskriterierna som 
utgångspunkt. Det innebär i sin tur att närvaro, flit, ambition, 
läxläsning, lektionsarbete m.m. inte i sig ska vara grund för 
betygsättningen, såvida de inte är en direkt förutsättning för att 
målen ska kunna nås. 7 

I de övriga tillägg som intervjupersonerna gör kan man se en hel del rätt 
intressanta aspekter. Jag ser (B):s uttryckta osäkerhet inför att sätta betyg på 
elever som inte har nått upp till alla Skolverkets uppställda betygskriterier, som 
fullt förståelig, men osäkerheten belyser problematiken med att lärare inte 
riktigt vet vilka regler som gäller vid betygsbedömning och var man kan 
inhämta dessa. På (B):s fråga, kan man hitta följande svar i skolförordningen. 
Man får, enligt Skolverkets författningssamling SKOLFS, i betygsstegen VG 
och MVG, sätta ett betyg även om alla kriterier inte uppfylls: 

3 § För betygen Väl godkänt och Mycket väl godkänt gäller att särskilt 
väl utvecklad förmåga avseende något eller några kriterier kan väga upp 
brister avseende ett eller ett par andra kriterier. De krav som gäller för 
Godkänt skall dock alltid vara uppfyllda, om inte sådana särskilda skäl 
som anges i 4 § föreligger. 8 

 
Att (C) tycker att intervjun manar till reflektion över arbetet med bedömning, 
skulle ev. kunna indikera ett behov av mer fokus på dessa frågor ute på 
skolorna, något t.ex. Peter Fagerlund (2005)9 berör när han pratar om vikten av 
att skolledare ger lärare utrymme för "professionsutvecklande samtal". 

                                                
7 Allmänna råd och kommentarer — Likvärdig bedömning och betygssättning (2004) 
8 Ur SKOLFS 2007:20 (ändring av SKOLFS 2000:134) 
9 Betyg och bedömning Föreläsning 1 (2005) 
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(D):s önskan om att få skriva omdömen om elever i stället för att sätta betyg, 
plus vad (D) tidigare uttalat till kollegor vid betygsättning: "jag tycker nog att 
jag är ganska duktig pedagog, men jag tycker jag är jättedålig på att sätta 
betyg", tyder på att bedömningskompetens inte är något man får med sig från 
Musikhögskolan. 
 
 

6. MINA SLUTSATSER 

Först vill jag kommentera de två intervjubortfallen. Dessa har självfallet 
påverkat arbetets resultat, mängden av inhämtad fakta att analysera har ju 
drastiskt minskat för att nämna ett exempel, men då detta arbete inte i första 
hand är tänkt att vara en kvantitativ undersökning, tror jag att dessa bortfall inte 
undergräver mina tolkningar och slutsatser i allt för hög grad. 
 
En slutsats jag tycker mig kunna dra, är att de sångpedagoger jag intervjuat inte 
enkom utgår ifrån Skolverkets mål och kriterier i sin betygsbedömning, utan att 
andra faktorer också väger in. Jag tycker mig också se att man medvetet 
ignorerar dessa styrdokument i vissa fall och att man lägger till kriterier som ska 
legitimera det egna undervisningsupplägget. 
 
Jag tycker också att man, i.o.m. den stora skillnaden mellan intervjupersonernas 
svar, vad de anser vara av vikt för betygsbedömningen, de olika tolkningarna av 
betygskriterierna, kan se en klar risk att elever blir bedömda olika, i samma 
kurs, av olika lärare. 
 
 

7. DISKUSSION OCH NYA FRÅGOR 

Sett i ett större perspektiv, skulle man då kanske kunna säga att mina slutsatser 
konfirmerar det flera forskningsstudier och rapporter påvisar, nämligen det att 
många lärare inte vet hur man ska använda kursplaner och betygskriterier fullt 
ut, och att det därför fortfarande verkar finnas ett stort behov av förklaring och 
förtydligande av det kvalitativa bedömningssystem som infördes i.o.m. Lpf  94. 
Detta har Skolverket och Myndigheten för skolutveckling arbetat med, men som 
jag ser det, så har de inte riktigt lyckats nå ut till alla berörda parter. 
 
Jag tror att man behöver adressera problemen på lite olika sätt. Skolledare och 
rektorer behöver t.ex. förvisa sig om att de undervisande lärare de ansvarar för, 
har adekvat bedömningskompetens, och där så inte är fallet, ordna med 
fortbildning. Detta kräver ju, i sin tur, att skolledarna vet vilken kompetens som 
behövs, vilket kanske inte alla skolledare gör. Man behöver också avsätta tid på 
varje gymnasieskola, för kontinuerliga och strukturerade samtal kring 
bedömning och syn på kunskap. Jag tror att de satsningar som gjorts just fallit 
på att de, i många fall, handlat om enstaka föreläsningsdagar, utan någon direkt 
uppföljning. Man har, under dessa dagar, ålagt de deltagande att kreera lokala 
kursplaner, kursplaner som nog rätt ofta hamnat i byrålådan efter dessa dagar. 
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En av de viktigaste åtgärderna jag ser, är att man måste samarbeta mycket mer 
skolor emellan, för att skapa större referensramar för undervisande lärare. 
 
Dessa förslag på åtgärder, är ju inte nya, utan har efterfrågats i litteratur och 
forskning, kring den "likvärdiga och rättssäkra bedömningen", länge. Problemet 
är väl bara att råd och rön verkar fastna i olästa rapporter och böcker. En annan 
åtgärd, som jag tror är av stor vikt, är att högskolor och universitet sätter fokus 
på bedömning i sina lärarutbildningar.  
 
Hur man sen ska få pedagoger inom konstnärliga grenar att fokusera på dessa 
frågor, är just frågan. Jag tror att många sång-, dans- och teaterpedagoger etc. 
ser på bedömningen som ett nödvändigt ont, och att man föredrar att fokusera 
på helt andra delar i undervisningen. Vidare kan arbetssituationen för pedagoger 
på gymnasiet, med många arbetsuppgifter utöver själva undervisningen, bidra 
till att den egna fortbildningen inte hinns med. Följer man denna "tråd", hamnar 
man i ett större samhälleligt problem, där effektiviserande och rationaliserande, 
skapat ett så högt arbetstempo att tid för reflektion ej föreligger.  
 
För att återgå till detta arbete. När jag ser tillbaka såhär i slutskedet, skulle jag, 
om jag fick göra om arbetet idag, förorda en del ändringar i såväl upplägget som 
genomförandet. Jag borde ha inhämtat litteratur, utöver de skrifter jag samlat 
från myndigheter och verk, mycket tidigare, för att underlätta utformandet av 
intervjufrågor, lättare kunna koppla samman insamlat material med andra 
studier etc. Jag skulle självklart ha sett till att alla mina intervjupersoner 
undervisade i "rätt" kurs, självklarheter, så här i efterhand, men ack så lätt att 
missa. Min tidsplan borde också, rent allmänt, varit mer realistisk. 
 
En personlig reflektion jag gör, är att jag inte tagit tillräcklig hänsyn till 
Kursplan och betygskriterier i min betygsättning. Min bedömning har baserats 
på en oklar tolkning av styrdokumenten och lutat en del åt det relativa sättet att 
se på kunskap, då jag själv blivit bedömd så under min skolgång. Jag har också 
utformat bedömningsmatriser som inkluderat kriterier man inte hittar i 
kursplanen. Detta är något jag hoppas kunna ändra på i min framtida 
betygsättning.  
 
Min initiala iver att detta arbete skulle göra min bedömning mer objektiv och 
rättvis, har byts ut mot en önskan att få bedömningen mer "subjektivt 
professionellt rättvis", för att låna ett uttryck av Birgitta Högberg. 
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9. BILAGOR 

Intervjufrågorna 
 
1. Finns det något i arbetet med betygsättningen och bedömningen av InSå 
kurserna, du upplever som svårt? 
 
2. Hur går du tillväga när du betygsätter en elev i InSå kurserna? 

• Vad grundar du din bedömning på? 
• Vad utgår du ifrån? 
• Har du någon egenutformad bedömningsmall? (om ja, hur ser den ut?) 

 
3. Vad betyder följande för dig? 
Att en elev: 

• har ett visst musikaliskt uttryck 
• kan musicera med en viss teknisk färdighet 
• har en vilja till uttryck 
• kan musicera på en grundläggande nivå 

 
4. Kan en lärare kräva av en elev att hon eller han ska sjunga inför en publik, för 
att få ett specifikt betyg? 
(om ja, vilket betyg, i vilken nivå?) 
 
5. Påverkar något av följande din betygsbedömning? 
(om det gör det, i vilken grad/omfattning och i vilken nivå?) 
Elevens: 

• Intonation 
• Time 
• Gehör 
• Frasering 
• Inlevelseförmåga/uttryck 
• Ton/röstkvalité 
• Notläsningsförmåga 
• Kreativitet 
• Sångteknik 
• Improvisation 
• Övningsflit 

 
6. Våren 2004 utformade skolverket en handlingsplan för en mer rättssäker och 
likvärdig betygsättning "skolverkets allmänna råd och kommentarer om 
likvärdig bedömning och betygsättning", har du tagit del av denna 
handlingsplan? 
 
Vill du lägga till något övrigt? 
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Sammanfattning av intervjuerna 
Fråga 1. Finns det något i arbetet med betygsättningen och bedömningen av InSå kurserna, du 
upplever som svårt? 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

A saknar kriterier för 
den konstnärliga 
delen av sången. 
"Jag tycker att det 
finns tydliga kriterier 
för teknik, repertoar 
och så vidare, men 
jag saknar de 
konstnärliga 
kraven". A säger att 
de diskuterar detta 
på jobbet och 
påpekar att A tror att 
det är på den 
punkten 
sångpedagogerna 
skiljer sig mest åt i 
bedömningen av 
eleverna. 

B tycker attt det är " 
få punkter att hänga 
upp sig vid, att det 
kan bli att man, 
nog, på olika 
skolor, kan skapa 
lite egna, liksom, 
ramar och 
sanningar". 
B säger också att 
det är svårt att 
"hitta moment på 
vägen som eleverna 
ser tydligt som 
betygsavgörande, 
att det är svårt med 
delmålen". 
Dessutom tycker B 
att "det är tråkigt att 
behöva prata om 
betyg under hela 
terminens gång", 
men att lärare är 
skyldiga att hålla 
eleverna 
uppdaterade. 

C upplever att det svårt 
att vara objektiv och inte 
låta ens personliga smak 
spela in, när man ska 
betygsbedöma i "ett så 
pass konstnärligt ämne" 
som sång är. 
C upplever dock att det 
har blivit lättare i takt 
med ökad erfarenhet. 
Annars, om man som 
lärare varit tydlig med 
kriterier och har haft 
regelbundna 
"examinationer längs 
vägen", upplever inte C 
betygsbedömningen som 
så svår. 

D tycker att det är svårt 
att vara objektiv i sin 
bedömning och att det 
saknas "tydliga ramar, 
som i matte/svenska, där 
man räknar poäng, där 
man ser resultat på ett 
annat sätt". 
D går sedan in på att 
sångeleven - 
sångpedagogen kommer 
varandra väldigt nära 
under arbetets gång (pga. 
den enskilda 
undervisningen). 
Problematiska situationer 
kan uppstå när man som 
sångpedagog, valt att 
fokusera på elevens 
framsteg, för att eleven 
"ska känna sig bra, för att 
den ska utvecklas". 
Eleven kan därigenom 
uppfatta sig vara "bättre 
än vad den är", vilket i 
sin tur kan leda till att 
hon/han känner sig 
sviken när sedan betyget 
ska sättas i enlighet med 
mål och kriterier. 
D poängterar dock att 
man som pedagog ska 
"hålla eleven medveten 
om betygskriterier, och 
var den ligger i 
förhållande till dessa" 
under arbetets gång, men 
att det är svårt. 

Fråga 2. Hur går du tillväga när du betygsätter en elev i InSå kurserna? 
• Vad grundar du din bedömning på? 
• Vad utgår du ifrån? 
• Har du någon egenutformad bedömningsmall? (om ja, hur ser den ut?) 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

A svarar att det är 
Skolverkets 
styrdokument och 
elevens prestation. 
På A:s skola har de 
en lokal tolkning av 
Skolverkets 
styrdokument, de 
arbetat fram 
tillsammans. 

B utgår "först och 
främst" från de 
lokala kriterierna, 
vilka utgår från 
Skolverkets 
kriterier, men som 
de har "kryddat" 
dvs. lagt till en del 
till ("eget 
engagemang och 

C grundar mycket av sin 
bedömning på 
"examinationerna", dvs. 
delmoment/redovisningar, 
som betygsätts. C 
förklarar vikten av 
dokumentation och 
tydliga ramar för varje 
examinationstillfälle (vad 
de kommer att arbeta med 

D grundar sin bedömning 
på elevernas musikalitet, 
teknik och uttryck. 
D utgår ifrån "kriterierna, 
som finns skrivna". 
 
Detta visar sig vara en 
blandning av 
Skolverkets kriterier och 
egenutformade. 
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A refererar till den 
påtalade avsaknaden 
av kriterier för det 
"konstnärliga" inom 
kurserna, och menar 
att, även om det inte 
finns med på papper, 
kommer detta att 
avspegla sig i 
bedömningen. 

övning"), för att 
bl.a. "kunna kräva 
en närvaro, liksom 
ett eget arbete från 
eleven". 
Vidare grundar B 
sin bedömning på 
elevens insats vid 
sk. masterclass, 
terminsprov och 
konserter samt 
förberedelse inför 
lektioner och 
elevens egen 
utveckling. 
B har en lokal 
kursplan och 
betygskriterier, 
samt ett dokument 
som kallas för 
”Spinal Cords” 
(som dock ska ses 
mer som ett 
diskussionsunderlag 
vid betygsamtal 
med elever och 
föräldrar). 

etc.). 
C svarar att "vi har nästan 
skrotat våra lokala 
kursplaner", och fortsätter 
med att berätta att de 
(lärarna på skolan) utgår 
nästan helt ifrån 
Skolverkets 
styrdokument, men att de 
valt att ignorera mål och 
kriterier som berör 
notläsningsförmåga. 
"det är vissa bitar, typ 
avista sång och sånt där, 
som man känner att det 
fixar inte våra elever". 
C reflekterar över de 
målrelaterade betygen, att 
effekten av dem blir att 
elevernas progression inte 
skall bedömas, utan bara 
om eleverna har nått upp 
till målen eller inte. C 
tycker att det kan "va 
svårt att helt frånse att en 
elev kanske gör en enorm 
resa" från nivå 1 till nivå 
3 och att den 
progressionen nog ibland 
kommer med i 
bedömningen. 
Vidare tar också C upp 
frånvaron på följande sätt: 
vetande personer kan säga 
"det spelar ingen roll om 
de har varit borta hela 
terminen och kommer, 
och gör en grym 
examination liksom, så 
ska de få MVG, men det 
finns ju något som haltar, 
på nått sätt, i det 
resonemanget, liksom, för 
att, hur ska man kunna 
presterat fantastiskt om 
man inte har tillgodogjort 
sig den undervisningen, 
som är?". 

 
"sen har jag gjort egna 
kriterier, utifrån 
Skolverkets, för att passa 
våran utbildning, för att 
passa den typen av 
undervisning vi har". 
Förutom den lokala 
tolkningen av 
Skolverkets 
styrdokument, använder 
sig D inte av någon 
annan mall, men säger 
"Jag gjorde nog mer det 
förr, när jag var lite mer 
oerfaren" och fortsätter 
med att förklara att rutin 
fått D att följa kriterierna 
mer "jag har faktiskt fått 
lära mig att följa 
kriterierna". 

Fråga 3. Vad betyder följande för dig? 
• Att en elev har ett visst musikaliskt uttryck? 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

För A så betyder det 
att eleven har en viss 
känsla för timing, 
har en viss 
medvetenhet om 
dynamik, kan tolka 
en text. 

B svarar att ett visst 
musikaliskt uttryck, 
är att eleven, vid 
uppsjungning, eller 
lektion, har tänkt 
igenom vad 
han/hon sjunger, 
vad han/hon ska 

C svarar att det innebär 
att eleven kan göra en 
musikalisk tolkning och 
utstrålar något "att det 
finns nånting, nån slags 
feeling bakom liksom, så 
tolkar jag det", men att 
eleven inte alltid behöver 

D svarar att en elev har 
ett visst musikaliskt 
uttryck, innebär att 
eleven är musikalisk men 
att den kanske inte når 
riktigt ända fram med sitt 
uttryck. 
D utvecklar svaret med 
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berätta samt att 
eleven, musikaliskt, 
endera är väldigt 
genretydlig, eller att 
eleven har "hittat 
sin grej (alltså ett 
uttryck, ett sätt att 
berätta en låt, så att 
jag vill lyssna, att 
man tittar dit). det 
musikaliska ligger 
väl liksom i 
publikkontakt, det 
sitter ju i kropp och 
ansikte och i tonen, 
tycker jag". B säger 
vidare "… det 
musikaliska ligger 
väl liksom i 
publikkontakt, det 
sitter ju i kropp och 
ansikte och i tonen, 
tycker jag ". 

vara medveten om detta. förklara att det 
musikaliska uttrycket, 
kan handla om frasering 
tex. 

• Att en elev kan musicera med en viss teknisk färdighet? 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

A svarar att en viss 
teknisk färdighet, 
innebär att eleven 
har koll på stödet, 
eller i alla fall har en 
medvetenhet om det. 
"Har förstått 
grundläggande med 
talröst, huvudklang 
(åtminstone så att 
man har en koll på 
vad det är, det 
behöver inte 
nödvändigt vis vara 
så att man har jobbat 
bort skarvar och så 
där), samt har en 
medvetenhet om sitt 
register. 

B svarar att en viss 
teknisk färdighet, 
innebär att eleven 
kan använda stödet, 
ta med kropp och 
andning. B tycker 
inte att man kräva 
att eleven har fått 
kontroll, på skarvar, 
huvudklang och 
mixröst, men att 
eleven "inte bara 
sjunger med 
bröströst", och att 
"man har börjat 
förstå att det finns 
mer". 
Tonen, "att kunna 
anpassa sin röst till 
olika genrer", 
tycker B hör till viss 
teknisk färdighet. 

C tycker att en elev som 
kan musicera med en viss 
teknisk färdighet, har en 
grundläggande teknik 
(stöd, " ett någorlunda 
register" och "en 
någorlunda hel röst"). 
C menar att eleven inte 
behöver ha full kontroll 
över alla delar, men att 
eleven inte ska ha " några 
enorma svårigheter" 
tekniskt. 
 

D svarar att musicera 
med en viss teknisk 
färdighet betyder att 
"eleven har förstått det 
här med bukandning, 
förstår hur man använder 
flankerna… kan slappna 
av, kan använda stödet, 
va fokuserad, 
koncentrerad". D bifogar 
att det inte handlar om att 
eleven alltid gör allt 
teknisk riktigt. 
 
Jag frågar: Inkluderar 
det också, kännedom om 
olika röster? (ledande 
fråga). 
Och får till svar: Det 
kan det göra också, 
precis. 

• Att en elev har en vilja till uttryck? 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

A tycker att det 
innebär att eleven 
har inlevelse (att 
man märker det och 
kan prata med 
eleven om det, även 
om hon/han saknar 
tekniska och 
sceniska verktyg, för 

B tycker detta 
innefattar att eleven 
vågar, och vill, följa 
lärarens 
instruktioner och 
"att man kan föra 
ett resonemang med 
eleven kring 
uttryck, att man 

C upplever skolans 
formulering som 
"konstig", att man skulle 
kunna tolka den rent 
teoretiskt, vilket, i så fall, 
C inte förstår meningen 
med. 
C tolkar det sen till att, 
eleven kan resonera kring 

D svarar att det handlar 
om att "eleven vill, men 
når inte ut". 
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att "få det hela vägen 
till ett uttryck"). 
A tycker att man kan 
skilja på inlevelse 
och uttryck. 

leka utifrån olika 
känslor ". Detta 
gäller främst på 
lektion i nivå 1. 
B vill också att 
eleven "ser att det 
finns olika nyanser 
när man sjunger ". 

begreppet samt visa 
exempel på uttryck, men 
att "det kanske inte riktigt 
når fram, når utanför 
scenkanten". 
 

• Att eleven kan musicera på en grundläggande nivå? 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

A menar att 
musicera på en 
grundläggande nivå 
innebär att eleven 
kan hålla pulsen, så 
att den därmed kan 
musicera 
tillsammans med 
någon annan. 
Att eleven har en 
viss teknisk 
kunskap. 
Att eleven har ett 
visst uttryck. 
A summerar med: 
"De här 
grundelementen som 
behövs för att det 
ska bli musik". 

B svarar att eleven 
ska klarar av att 
spela och sjunga 
ihop med andra, 
samt att hon/han 
ska kunna ge 
instruktioner till 
sina 
medmusikanter, 
under en repetition. 
B tycker också att 
musicera på en 
grundläggande 
nivå, innefattar att 
eleven ska prova på 
olika musikaliska 
genrer. 

C tycker att musicera på 
en grundläggande nivå, 
innebär att eleven har 
jobbat och reflekterat 
över det musikaliska, 
såväl som texten, och " 
har en bild av låten… vet 
ungefär vad de vill göra 
av den", det hela kan vara 
på en "super enkel nivå". 

D framhåller att, 
musicera på en 
grundläggande nivå, är 
ett vitt begrepp, men 
svarar sedan: att kunna 
musicera på en 
grundläggande nivå, 
innefattar att "eleven 
sjunger rent, eleven 
sjunger självständigt, 
eleven kan sjunga 
självständigt till 
ackompanjemang". 

Fråga 4. Kan en lärare kräva av en elev att hon eller han ska sjunga inför en publik, för att få 
ett specifikt betyg? 
(om ja, vilket betyg, i vilken nivå?) 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

A svarar att kriteriet 
finns med redan för 
betyget G i nivå 1 (i 
Skolverkets 
styrdokument) vilket 
gör det "svårt att 
komma undan". 
Däremot kan man 
väl kanske fundera 
över vilken typ av 
publik det är. 
 
Detta stämmer dock 
inte, att uppträda 
för publik, nämns 
inte för än i nivå 2. 

B försöker här 
minnas vad som 
står i deras lokala 
styrdokument "jag 
har för mig att man 
ska ha sjungit för 
publik i nivå 2 för 
att kunna få G, sen 
på VG, eller MVG, 
är det nått likt: 
uppträtt med vilja 
till uttryck, liksom, 
att det utvecklas 
där? 
vi (på vår skola) 
skulle inte kräva det 
i ettan, men i tvåan 
finns det med som 
ett av kriterierna 
(någon punkt där 
kring publikkontakt 
och uttryck)". 
 
Då jag (efter 
önskemål från B) 

C svarar att man kan 
kräva detta, och att man 
på C:s skola gör det för 
betygssteget G i alla 
nivåer. C nämner att det 
kanske inte finns med i 
alla nivåer i Skolverkets 
styrdokument, men 
rättfärdigar skolans 
avvikelse med att "hela 
våran undervisning 
bygger på det, vi har 
masterclass och det är ju 
en typ av publik". 

D svarar först: "Jaa, jag 
tycker att man kan kräva 
det", men har sedan svårt 
för att knyta det till en 
specifik nivå, bara att det 
definitivt ska vara med 
för ett MVG i nivå 3. 
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tittar i deras lokala 
kursplan och 
betygskriterier, står 
det: ”eleven 
framträder för 
publik” i nivå ett 
för att bli godkänd. 
B:s reaktion på 
detta blir: 
 
"Jag har aldrig 
hamnat i att behöva 
putta fram nån… 
men krasst, är det 
väl så att det står 
med i kriterierna, 
men det är ju bara 
ett utav många 
kriterier". 
 
B säger sen, efter 
att förklarat att 
deras InSå kurs i 
nivå 1 har en 
gradvis progression, 
att kraven 
successivt ökar: 
"Så, svar, jag skulle 
inte kunna tvinga 
någon i ettan, man 
måste ju se kunna 
se varför eleven 
inte pallar, eller är 
villig att stå på 
scenen". 

Fråga 5. 
Påverkar något av följande din betygsbedömning: 
(om det gör det, i vilken grad?) 

• Elevens intonation? 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

A svarar att 
intonation påverkar, 
I nivå 3 i hög grad 
och i nivå 2 låg grad. 

B svarar att den 
påverkar i ganska 
hög grad för VG 
och MVG (ingen 
nivå knyts dock till 
svaret). 

C svarar att det påverkar i 
låg grad i, alla nivåer. 

D svarar att intonation 
påverkar mer för varje 
nivå, kraven blir 
progressivt högre. 

• Elevens time? 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

A svarar att time 
påverkar från MVG i 
nåvå 1, i ganska låg 
grad. 

B tycker att den 
påverkar på ett 
mellan läge, från 
nivå 2. 
B menar att timing 
är så stort, det beror 
på om man "tänker 
sväng", eller om 
man menar att 
eleven ska kunna 

C svarar att det påverkar i 
hög grad i alla nivåer 

D svarar att time, likt 
intonation, har en 
progressiv påverkan 
(kraven blir högre och 
högre) på 
betygsbedömningen. 
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läsa rätt ur en 
notbild. 

• Elevens gehör? 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

A svarar att gehör 
påverkar i nivå 1, i 
hög grad. 

B svarar inte riktigt 
på frågan, utan 
säger ungefär 
följande: 
jag tycker att det 
finns, om man får 
generalisera lite, två 
grupper av elever, 
vissa har lätt att lära 
in, förstå en not 
bild, och vara mer 
teoretiska, andra 
har ett väldigt bra 
öra, de kan ta ut 
varandra. 

C svarar att det inte 
påverkar på ett medvetet 
plan 
" Det känns inte som att 
det alls är på ett medvetet 
plan på det sättet, men det 
spelar nog en stor roll, 
ändå, i slutändan, men det 
är inget som vi har som 
betygs…". 

D svarar att elevens 
gehör, påverkar 
bedömningen i hög grad 
i alla nivåer. 

• Elevens frasering? 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

A svarar att 
frasering påverkar I 
låg grad i nivå 1, och 
så i de andra i högre 
grad. 

Detta är ingenting 
B tänker så mycket 
på i de 
"grundläggande 
nivåerna". B säger 
att det påverkar på 
ett mellan läge i 
nivå 3. 

C svarar att det påverkar i 
hög grad för de högre 
betygsstegen 
 
Det framgår inte från 
vilka nivåer som det 
påverkar 
betygsbedömningen. 

D svarar att fraseringen 
påverkar i låg grad i nivå 
1, högre grad i nivå 2 och 
hög grad i nivå 3. 

• Elevens inlevelseförmåga/uttryck? 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

Här tycker A att "det 
beror på om man 
menar att det är 
samma sak", och 
säger sedan "Jag kan 
ju uppleva att 
eleverna ganska 
tidigt har en 
inlevelseförmåga, 
men att det tar längre 
tid innan de får det 
till ett uttryck, 
också". 
A tycker att det 
påverkar 
bedömningen 
gradvis, mer och 
mer, från nivå 1 till 
nivå 3 och att det går 
från inlevelse till 
uttryck (men, att 
"det börjar ju så 
smått komma uttryck 
redan på MVG nivån 
i nivå 1"). 

B tycker att det 
viktigaste är modet 
och viljan, framför 
allt i nivå 1 

C svarar att det påverkar i 
hög grad för de högre 
betygen (framför allt 
MVG) i alla nivåer. C 
tycker att man kan skilja 
en VG elev från en MVG 
elev, genom att iaktta hur 
pass medveten 
Inlevelseförmåga/uttryck 
de har. 

D svarar att 
Inlevelseförmåga/uttryck, 
blir viktigare och 
viktigare ju högre upp i 
nivå man kommer. 
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• Elevens Ton/röstkvalité? 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

A svarar att det 
påverkar I hög grad i 
alla nivåer. 

B svarar att 
ton/röstkvalité 
påverkar 
bedömningen i 
ganska hög grad i 
nivå 2 och 3. B 
fortsätter med 
"måste man ju ha 
en röst att, liksom, 
jobba med tekniskt" 
(vilket B inte riktigt 
förklarar betydelsen 
med). B menar 
vidare på att alla 
har ju chans att 
utveckla rösten, att 
egalisera tonen etc. 
och att detta arbete 
(även om resultatet 
uteblir) också 
kommer bed i 
bedömningen "där 
räknar jag in slitet, 
men också 
begåvningsrösten". 

C svarar att ton påverkar i 
hög grad, i alla nivåer och 
betygssteg, röstkvalitén, 
däremot, har inte någon 
större påverkan. 

D svarar att elevens 
ton/röstkvalité, inte 
påverkar bedömningen. 

• Eleven notläsningsförmåga? 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

A svarar att 
notläsningsförmågan 
påverkar från nivå 2, 
i ganska hög grad. 

Från nivå 2 räknar 
B med detta i sin 
bedömning och då 
för betygen VG, 
eller MVG, men B 
tycker att eleven 
inte bara ska känna 
till avista, utan man 
ska också sjunga 
enkla 
avistaexempel för 
de högre betygen. 

C svarar att det inte 
påverkar i någon högre 
grad, oavsett nivå. 

D svarar att 
notläsningsförmåga, 
påverkar först i nivå 3. 

• Elevens kreativitet? 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

A upplever 
begreppet kreativitet, 
svårtytt "det beror på 
vad man menar med 
kreativitet, det 
kommer ju in både 
improvisation och 
frasering och uttryck 
och allt möjligt i 
det… Har den med 
sången över huvud 
taget, eller med 
musik att göra?... 
Om jag med 

Begreppet 
kreativitet, 
använder inte B i 
sin bedömning och 
resonerar kring vad 
kreativitet är. B 
verkar anse att 
kreativitet inom 
sången handlar om 
driftighet (men om 
det på något sätt tas 
med i 
betygsbedömningen 
framgår inte 

C svarar att det påverkar 
progressivt, från låg grad 
i nivå 2, till högre grad i 
nivå 3, och att det då 
främst gäller betygen VG 
och MVG. 

D svarar att kreativiteten 
påverkar och lägger till 
"frågan är om det ska 
göra det". 
D knyter den till nivå 3, 
där den påverkar i hög 
grad. 
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kreativitet menar 
elevens förmåga att 
arbeta med uttryck 
(där i kommer ju då 
frasering, 
improvisation 
kanske till exempel) 
så är det klart att det 
påverkar, men inte 
förrän i de lite högre 
nivåerna, i ganska 
låg grad". 

riktigt).  
B uttrycker sig så 
här kring ämnet: " 
det är så klart att 
man kan säga, ja 
hon är ju så kreativ, 
men, nej… det 
liksom säger inte så 
mycket". 

• Elevens sångteknik? 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

A svarar att det blir 
viktigt från nivå 2, i 
hög grad. 

B menar att 
"sångteknik 
summerar mycket 
av de stolparna du 
hade innan", men 
om man ska isolera 
uttrycket 
sångteknik, så 
viktar hon det till en 
grad, mitt emellan, 
från nivå 1. 

C svarar att det påverkar i 
hög grad i alla nivåer, och 
att kraven blir högre för 
varje nivå. 

D svarar att sångteknik 
påverkar i låg grad i nivå 
1 och hög grad i nivå 2 
och 3. 

• Elevens improvisation? 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

A svarar att det 
påverkar i låg grad i 
nivå 1, mellan i nivå 
2 och i hög grad i 
nivå 3. 

B svarar följande: 
"Kommer i högre " 
(förklaras inte 
riktigt, men 
troligtvis menar B 
att hon/han väger in 
det i bedömningen 
mer och mer, en 
progression från 
nivå 1 och uppåt). 

C tycker att improvisation 
och kreativitet, hör 
samman. C börjar väga in 
det i bedömningen i nivå 
2 och 3 för betygen VG 
och MVG. 

D svarar att 
improvisation påverkar i 
hög grad i nivå 3, i låg 
grad i nivå 2 och inte alls 
i nivå 1. 

• Elevens övningsflit? 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

A svarar "Resultatet 
påverkar mig mer än 
fliten". 

B förklarar att, även 
om denna punkt, 
inte finns med i 
skolverket kriterier, 
så har de lagt till ett 
kriterium i skolans 
egna lokala 
kursplaner och 
betygskriterier, som 
berör punkten 
övningsflit. B svarar 
sen att det påverkar 
betygsättningen i 
hög grad (utan att 
knyta det till någon 
specifik nivå. 
B summerar: " man 
ska förbereda till 

C svarar: "Ja, det måste 
jag väl säga, att det gör, 
efter som det ger 
resultat".  
C fortsätter att resonera 
kring övningsflit: "när de 
övar, så når de ju högre 
resultat, det är ju så 
otroligt glasklart". 
Sammanfattningsvis 
landar C i att det mest är 
resultatet som bedöms. 

Här uttrycker D följande: 
"För mig personligen, 
tycker jag att det är 
jätteviktigt" och 
fortsätter med att påtala 
att man nog enlig 
Skolverket inte får 
"betygsätta sånt, flit och 
kämpa… vilket jag 
tycker är helt på tok, att 
man inte får göra det, 
men, personligen tycker 
jag att man kan 
betygsätta det. 
D svarar sedan att 
övningsflit påverkar i ett 
mellan läge i alla nivåer 
" det får ju inte styra för 
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lektionen, och det 
tycker jag är A och 
O, att man gör sina 
läxor, liksom, man 
kommer med not 
och är förberedd, så 
det tycker jag är 
viktig", men att det 
inte alltid går att 
bedöma fliten, då 
man inte kan "veta 
vad som händer på 
kammarn". 

mycket". 

Fråga 6. Våren 2004 utformade skolverket en handlingsplan för en mer rättssäker och 
likvärdig betygsättning ”skolverkets allmänna råd och kommentarer om likvärdig bedömning 
och betygsättning”, har du tagit del av denna handlingsplan? 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

A svarar att hon inte 
tagit del av 
handlingsplanen. 

På B:s skola har de 
arbetat med 
"likvärdig 
bedömning och 
värdegrund" i 
tvärgrupper på 
estetprogrammet. 
De jobbade bl.a. 
med att 
betygsbedömningen 
ska se lika dan ut 
för ett MVG i sång, 
som för ett MVG i 
tex. bas och att man 
ska ha gått igenom 
samma moment, 
oavsett instrument. 

C har tagit del av 
handlingsplanen och 
arbetat med den på sin 
arbetsplats tillsammans 
med "en man som är 
väldig insatt i det där". 

D har tagit del av 
handlingsplanen samt 
arbetat med den på 
arbetsplatsen 
(seminarium och ett 
samarbete med ett annat 
gymnasium). 

Övrigt? 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

A tycker att det 
saknas en röd tråd i 
progressionen från 
betyget G i nivå 1, 
till betyget MVG i 
nivå 3, i Skolverkets 
styrdokument och 
säger: 

"om Skolverket 
någon gång får för 
sig att göra om sina 
kriterier, så skulle 
det vara spännande 
att se en mer tydlig 
progression där ". 

Om en elev når upp 
till alla 
betygskriterier, 
utom en, för MVG, 
uttrycker B en 
osäkerhet för vilket 
betyg som bör 
sättas. 
"…det är en av de 
svåraste punkterna, 
att man kan tycka, 
att det här och det 
här och det här, är 
absolut MVG, men 
i den där, sista 
grejen, når hon 
egentligen inte upp. 
Vad gör man då?" 
 
B säger att det är 
skönt att de är flera 
lärare inom samma 

På frågan om C har något 
övrigt att lägga till, säger 
C: 
"Näe, jag tycker det var 
väldigt intressanta frågor, 
man får ju plötsligt tänka 
till lite, med vad man 
håller på med". 

Som övrigt, lägger D till 
att det, ibland, skulle 
vara önskvärt att få sätta 
omdömen om eleverna, i 
stället för betyg, då "en 
bokstavsbeteckning", 
tenderar att bli så laddad. 
D fortsätter med att säga 
att betygsättningen har 
blivit lättar med tiden, 
bl.a. pga. att D har 
regelbundna betygsamtal 
med eleverna, där de 
diskuterar kring 
betygskriterierna 
eleverna får säga var de 
tycker att de ligger på för 
betyg i förhållande till 
kriterierna. 
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ämne, så att det kan 
diskutera 
bedömningen av 
sina elever. 
 
Ett av det sista som 
B tar upp är (som 
tidigare nämnts i 
intervjun) att 
kollegiet på skolan, 
lagt till mål och 
kriterier till sin 
lokala kursplan som 
de saknar i 
Skolverkets 
styrdokument. 
B hänvisar till ett 
tillägg om närvaro: 
"det där med 
närvaro, är ju så, att 
vi inte får sätta på 
närvaro, och att då 
har man fått hitta 
på, lite, det här, 
egna 
engagemanget…" 

 
 
Kursiva stycken = Mina egna reflektioner och kommentarer 
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Skolverkets mål och betygskriterier 
 
MU1205 - Instrument/sång, nivå 1 
50 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:90 
 
Mål 
 
Mål för kursen 
 
Kursen skall ge grundläggande kunskaper om hur ett musikinstrument eller sångrösten kan 
användas till skapande. Kursen skall även ge grundläggande övning i instuderingsteknik och 
memoreringsförmåga samt enkelt not- och gehörsspel. Kursen skall också ge kännedom om 
instrumentets konstruktion och egenskaper respektive röstens fysiologi. Dessutom skall kursen 
ge kunskaper om grundläggande principer för interpretation. 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
 
Eleven skall � 
kunna musicera på en grundläggande nivå 

kunna instudera enkla musikstycken 

känna till grundprinciper för gehörssång/spel och improvisation 

känna till instrumentets konstruktion och röstens fysiologi. 

 
Betygskriterier 
 
Kriterier för betyget Godkänt 
 
Eleven studerar in enkla musikstycken och musicerar efter noter och på gehör. � 
Eleven beskriver grundprinciperna för gehörsspel eller sång och improvisation. � 
Eleven beskriver och ger exempel på instrumentets konstruktion eller röstens fysiologi. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänt 
 
Eleven musicerar på grundläggande nivå med ett visst musikaliskt uttryck. � 
Eleven instuderar enkla musikstycken inom olika genrer. � 
Eleven använder grundläggande principer för interpretation. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
 
Eleven har en grundläggande repertoar inom olika stilar eller genrer. � 
Eleven analyserar sitt musicerande och omsätter på ett personligt sätt kursens innehåll i eget 
musicerande. 
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MU1206 - Instrument/sång, nivå 2 
50 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:90 
 
Mål 
 
Mål för kursen 
 
Kursen skall ge fördjupade kunskaper om hur ett musikinstrument eller sångrösten kan användas 
i skapande arbete. Kursen skall öva såväl not- som gehörsspel. Kursen skall vidareutveckla 
förmågan till instudering och teknisk träning. Kursen skall även fördjupa kunskaperna om 
instrumentets uttrycksmöjligheter och förmågan att lyssna på och analysera eget musicerande. 
Kursen skall dessutom öva resonemang om interpretation och ge tillfälle till primavistaövning 
samt övning i framförande inför publik. 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
 
Eleven skall  
kunna instudera, förstå och uttolka en notbild samt en gehörs- eller improvisationsuppgift 

kunna en repertoar i olika stilar eller genrer med adekvat interpretation 

kunna spela eller sjunga för åhörare 

kunna spela eller sjunga ett stycke a primavista. 

 
Betygskriterier 
 
Kriterier för betyget Godkänt 
 
Eleven genomför musikaliska uppgifter på ett adekvat sätt. �  
Eleven instuderar musikstycken med hjälp av noter och på gehör. 
�Eleven musicerar med viss teknisk färdighet och vilja till uttryck.  
Eleven beskriver och exemplifierar principerna för primavistaspel respektive primavistasång. � 
Eleven musicerar inför publik. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänt 
 
Eleven musicerar med god teknik, visar inlevelseförmåga och har förmåga till analys och 
uttryck. �Eleven spelar eller sjunger en repertoar som representerar olika stilar eller genrer. �Eleven 
redogör relativt självständigt för principer för interpretation. �Eleven spelar eller sjunger enkelt 
primavistaspel respektive primavistasång. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
 
Eleven instuderar musikstycken och medverkar vid framföranden inför publik. �  
Eleven musicerar med en för nivån avancerad teknik. � 
Eleven analyserar sitt musicerande och utvecklar ett personligt uttryckssätt. 
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MU1207 - Instrument/sång, nivå 3 
50 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:90 
 
Mål 
 
Mål för kursen 
 
Kursen skall ge fördjupade kunskaper om instrumentets eller sångröstens möjligheter till eget 
skapande. Kursen skall även uppmuntra till självständigt och undersökande arbete vid 
instudering. Ett mål för kursen är även att den skall ge kunskaper om instrumentets eller röstens 
uttrycksmöjligheter samt vidareutveckla stilmedvetande, musikalisk kommunikationsförmåga 
och stimulera till personligt uttryck. Dessutom skall kursen ge kunskap om 
instuderingsmetodik, koncentration och uthållighet i arbetet med svårare verk och musikstycken. 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
 
Eleven skall � 
ha en repertoar från olika stilar eller genrer och kunna stilistiskt medvetet framföra ett stycke 

kunna använda sig av instrumentets eller röstens uttrycksmöjligheter 

kunna föra musikaliska resonemang 

kunna spela eller sjunga för åhörare i skilda musikaliska sammanhang. 

 
Betygskriterier 
 
Kriterier för betyget Godkänt 
 
Eleven arbetar på ett adekvat sätt med olika musikaliska uppgifter. � 
Eleven utvecklar ett musikaliskt uttryck och fördjupar sitt gestaltningsarbete. � 
Eleven för musikaliska resonemang om musik. �   
Eleven medverkar vid olika uppspelnings- eller konserttillfällen. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänt 
 
Eleven arbetar målinriktat, engagerat och uthålligt med olika musikaliska uppgifter. �  Eleven 
instuderar musikstycken samt musicerar insiktsfullt i framförandesituationer. � 
Eleven musicerar och framför en bred repertoar samt spelar eller sjunger stilmedvetet. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
 
Eleven tolkar på ett personligt, varierat och stilriktigt sätt musikaliska uppgifter. � 
Eleven varierar sitt musicerande i kontakten med publik. � 
Eleven musicerar med en avancerad teknik och förmår analysera tekniska och musikaliska 
problem. �   
Eleven kommer med egna förslag till förbättringar och på repertoar. 


