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Sammanfattning 
Författare: Timothy André Wetterlin 

Titel: Betygssättning i gehör och musiklära - en studie ur elevens perspektiv 

Som blivande musiklärare på gymnasienivå har jag fått intresse för hur elever bedöms 

och betygssätts ute på skolor. Detta intresse har legat till grund för detta arbete och syftet 

med studien är att undersöka några skolors bedömningskriterier i ämnet Gehör och 

Musiklära och ta reda på elevers uppfattningar om, och erfarenheter av betyg och 

bedömning. Intresset för detta ämne stärktes efter en deltagande observation på en 

gymnasieskola där jag fick se lärarnas process med att framställa en bedömningsmatris 

för ämnet Gehör och Musiklära. Genom att använda mig av kvalitativa intervjuer har jag 

fått svar från sex informanter som antingen går eller har gått en estetisk linje på gymnasiet 

och blivit betygssatta enligt betygssystemet A-F. Resultatet visar att informanterna tycker 

att lärare bedömer olika beroende på hur de tolkat skolverkets kunskapskrav. 

Informanterna fick se bedömningsmatriser från två olika skolor och uttrycker sina tankar 

om hur kraven på elevernas kunskaper skiljer sig beroende på vilken skola som utformat 

matriserna. Informanterna anser inte att elever bedöms lika och att det finns olika faktorer 

som påverkar betygens validitet och rättssäkerhet. I diskussionskapitlet jämförs 

informanternas tankar och svar med litteraturen. Här problematiseras även de nuvarande 

kunskapskraven och riktlinjer från Skolverket och hur det påverkar lärarnas bedömning 

och betygssättning av elever. 

 

Sökord: bedömning, elevperspektiv, GeMu, kunskapskrav, tolkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 
 

Abstract 
Author: Timothy André Wetterlin  

Title: Grading in Pitch and Music Theory – a study from the student’s perspective 

As a future music teacher at upper secondary level, I have gained interest in how students 

are assessed and graded in schools. This interest has been the basis for this essay and the 

purpose of the study is to examine the assessment criteria of some schools in the subject 

Pitch and Music Theory and investigate students’ perspectives and experiences on the 

topic of assessment and grading. My interest in this subject was strengthened after I had 

the opportunity to visit a high school and observe teachers in their process of creating 

assessment criteria for the subject “Pitch and Music Theory”. I intervued six participants 

who either attend or have graduated from a music oriented high school and been graded 

according to the grading system A-F. The qualitative results show that the participants 

think that teachers assess differently depending on how they interpreted the National 

Agency for Educations’ knowledge requirements. The participants were shown 

assessment matrices from two different schools and expressed their thoughts on how the 

students' knowledge requirements are different depending on which school designed the 

matrices. In summary, the participants do not believe that students are assessed equally 

and that there are various factors that affect the validity and legal certainty of the grades. 

In the discussion chapter, the participants' responses are compared with the literature. The 

chapter also discusses the current knowledge requirements and guidelines from the 

National Agency for Education and how it affects teachers' assessment and grading of 

students. 

 

Keywords: assessment, GeMu, interpretation, knowledge requirements, student 

perspective 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Förord 
 

Jag vill rikta ett stort tack till informanterna som ställt upp i detta arbete och delat med 

sig av sina erfarenheter samt alla lärare som bidragit med bedömningsmatriser och som 

visat intresse för mitt valda ämne. Utan er hade inte detta arbete funnits. Jag vill även 

tacka min handledare som gett mig så mycket av sin tid och engagemang. Han har varit 

ett fantastiskt stöd för mig och med hans hjälp har jag kunnat skriva ett arbete som jag är 

riktigt stolt över. Slutligen vill jag även rikta ett tack till min mamma som hjälpt mig att 

hålla lusten vid liv att skriva när det var jobbigt och svårt.   
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1. INLEDNING 
Skolverket utformar ämnesplaner och kunskapskrav som måste följas av varje skola i 

Sverige. Under ett praktiktillfälle märkte jag att lärarna hade svårigheter att förstå 

Skolverkets kunskapskrav för ämnet Gehör och Musiklära (GeMu). De tvingades att 

skriva om dessa myndighetstexter för att kunna använda dem under betygssättning och 

lektionsplanering. Detta leder till att det som är tanken ska vara nationella kunskapskrav 

i ämnet GeMu, blir annorlunda på varje skola och detta påverkar hur eleverna bedöms.  

Jag har erfarenhet av olika typer av bedömning och betygssättning utifrån min egen 

skolgång. Jag har blivit bedömd i privatskolor utomlands med siffersystemet 1 till 7 samt 

det amerikanska bokstavssystemet F till A+. I Sverige har jag tagit del av IG till MVG 

och i gymnasiet var jag i den första kullen som blev bedömd utifrån det nya 

bedömningssystemet, F till A.  

 

Det första som fick mig intresserad av ämnet var när jag var ute på en praktik på en 

gymnasieskola och lyssnade på en elev som satt och pratade om ett betyg hon hade fått 

på ett prov. Eleven hade fått 20 av 22 poäng. I det moderna betygssystemet används 

bokstäverna F, icke godkänt, till högsta betyget, A. Jag fick intrycket av eleven att 

betygskriterierna E, C och A, alltså inte bokstäverna B eller D används när läraren 

bedömer prov och mindre uppgifter. Eleven som fick 20 av 22 rätt fick ett C då nivån för 

att uppnå ett A låg på 21 av 22 rätt. Jag tyckte det lät konstigt och fel hur hoppet mellan 

två olika betyg blir så stort. Jag tyckte inte att det var rättvist att lärarna verkade 

betygssätta kvantitativt istället för kvalitativt, och Jönsson (2013) pratar om hur viktigt 

det är för lärare att bedöma enligt den nya bedömningsformen och inte falla tillbaka i de 

gamla systemen. 

 

Varje tisdag på min praktikskola hade lärarna schemalagd tid för att utforma en 

bedömningsmatris för ämnet GeMu. Jag satt med och tog del av lärarnas tankar kring hur 

denna matris skulle utformas och se ut jämfört med Skolverkets bedömningsmatris. 

Lärarna började diskutera vad eleverna skulle kunna för att uppnå betyget E, men var 

oense med varandra. Tiden räckte inte till och lärarna gick hem för dagen. Tiden räckte 

heller inte till de följande veckorna för att fortsätta på bedömningsmatrisen och med 

föräldramöten runt hörnet har jag undrat hur lärare bedömer elever utan att ha underlag 



   2 

för vad som ska bedömas. Dessa frågor ligger till grund för detta arbete och fick mig att 

vilja undersöka hur bedömning sker och hur elever ser på betyg och bedömning. Detta 

arbete är relevant för mitt framtida yrke som musiklärare för att det ger mig inblick i hur 

bedömning sker i skolor och hur elever uppfattar betyg samt hur deras kunskaper bedöms 

i ämnet GeMu. Det är även relevant för mig på grund av att jag snart ska ut och bedöma 

och betygssätta elever när jag jobbar professionellt som musiklärare. Under min praktik 

på en gymnasieskola i Skåne såg jag hur det moderna betygssystemet användes i 

praktiken, och problemen som uppstod i samband med detta. Detta arbete kommer att 

handla om elevers uppfattning av lärarnas olika tolkning av Skolverkets kunskapskrav 

och hur de olika tolkningarna påverkar deras möjlighet till att uppnå de olika 

betygskriterierna. Jag vill understryka att detta arbete inte ska ses som kritik av lärare i 

dagens samhälle, utan som en kritisk granskning över hur Skolverket utformar 

kunskapskrav och skapar förutsättningar för lärare. 

 

1.2 BAKGRUND  
Betyg- och bedömningssystemet i Sverige har ändrats många gånger i hopp om att 

förbättra undervisningen och hur elevers kunskaper bedöms och dokumenteras. Från att 

det sjugradiga bedömningssystemet A till C användes, siffersystemet 1 till 5, till att 

systemet med IG upp till MVG användes, används nu systemet F till A för att utvärdera 

elever i skolan. 

 

1.2.1 Det absoluta betygssystemet 
Tanken bakom det absoluta betygssystemet var att ”kunskap består av vetande om viss 

text, t.ex. biblisk text, juridiska regler eller militära order [...] det finns eller bör finnas 

absolut överensstämmelse mellan vetande och verklighet” (Egidius, 1988, s. 13). 

Eleverna bedömdes efter en sjugradig skala bestående av bokstäverna A (berömlig), a 

(med utmärkt beröm godkänd), AB (med beröm godkänd), Ba (Icke utan beröm 

godkänd), B (godkänd), BC (icke fullt godkänd) och C (underkänd). Eleverna bedömdes 

även i uppförande och ordning i realskolan (Skolverket, 2007). Problematik uppstod med 

bokstavsbetygen när det kom till jämförbarhet och rättvisa. Det saknades ett nationellt 

normalmått och detta betydde att betygssättningen blev den enskilde lärarens ärende. År 

1962 kom den första läroplanen och i samband med detta ändrades betygssystemet. Nu 
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infördes det nya, relativa betygssystemet (Brynolf, Carlström, Svensson & Wersäll, 

2012).  

 

1.2.2 Det relativa betygssystemet 
Det relativa betygssystemet grundades i ett matematiskt tänkande om att elever kunde 

fördelas och rangordnas sinsemellan för att ”garantera ett rättvist urval till studier vid 

gymnasium eller vid universitet och högskola” (Skolverket, 2007). I varje klass bedömdes 

eleverna utifrån en femgradig skala där 1 var underkänt och 5 var det högsta betyget som 

gick att få. Lärarna skulle nu bedöma eleverna utifrån en nationell standard, eller ett 

genomsnitt av svenska skolklasser. ”Sveriges elever i åk 6, var fördelade så att en viss 

procentandel teoretiskt skulle ha de olika betygsgraderna” (Brynolf et al., 2012, s. 122). 

Detta sätt att betygsätta mötte starkt motstånd bland lärarna. De tyckte inte det stämde 

överens med läroplanens önskvärda syn på eleverna. Lärarna kunde utgå från 

standardprov för att se antalet femmor som kunde delas ut i förhållande till var eleverna 

låg jämfört med andra elever i Sverige i samma årskurs. Problem uppstod även här då 

standardprov inte fanns i alla ämnen (Brynolf et al., 2012).  

 

Vissa lärare tolkade betygssystemet 

som att endast sju procent i klassen 

kunde få en etta, 24 procent få en 

tvåa, 38 procent få en trea, 24 

procent få en fyra och sju procent få 

en femma (Egidius, 1988).  

 

 

 

 

1.2.3 Det målinriktade betygssystemet 
Brynolf et al. (2012) skriver att det målinriktade betygssystemet infördes år 1994 och en 

tanke bakom det var att det inte skulle finnas någon gräns för elevens kunskapsutveckling. 

Läroplanerna betonade att ”varje elev skulle kunna ta ett allt större ansvar för sina studier 

och utveckla en förmåga att själv bedöma sina resultat” (s. 125). Som namnet avslöjar är 

tanken med det målinriktade betygssystemet att kunna mäta elevernas 

Bild tagen från Egidius, H. (1988). Bedömning 

betygsättning utvärdering. Stockholm: Liber.  
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kunskapsutveckling och kunskapsprofil utifrån förbestämda mål. ”Dagens mål- och 

kunskapsrelaterade system skiljer sig också från systemet med absoluta betyg där det inte 

fanns tydliga anvisningar om vilka kunskaper och kunskapskvalitéer varje betygssteg 

motsvarade” (Skolverket, 2007).  

 

Betyskriterierna IG (icke godkänt), G (godkänt), VG (väl godkänt) och MVG (mycket 

väl godkänt) började användas i skolan år 1994 då Lpf 94 (läroplan för det frivilliga 

skolväsendet) infördes. Läroplan och examensmål för gymnasieskolan (Gy11) är den 

senaste betygsreformen i Sverige och kom år 2011. Det som främst skiljer Lpf 94 och 

Gy11 åt är att Lpf 94 hade mål att uppnå och sträva mot, nu finns det bara mål att uppnå. 

Gy11 motiverades med att ”flera länder inom EU anpassat sig till en gemensam norm för 

hur betyg bör se ut” (Vetenskapsrådet, 2014, s. 63). Idag används fortfarande det 

målinriktade betygssystemet och bokstäverna A, B, C, D, E och F används under 

bedömning, däremot finns endast motivering till vad eleven ska kunna för att uppnå 

betyget A, C eller E. Om en elev har uppnått kunskapskraven för C och till övervägande 

del för A, blir betyget ett B. Samma system gäller vid betyget D.  
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2. SYFTE OCH 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med studien är att undersöka några skolors bedömningskriterier i ämnet Gehör och 

Musiklära och ta reda på elevers uppfattningar om betyg och bedömning. Denna studie 

syftar även till att ge en inblick i elevernas erfarenheter av att bli betygsatta. För att uppnå 

syftet har jag konstruerat följande forskningsfrågor: 

 

• Hur resonerar elever som gått ett estetiskt program kring bedömning och betygssättning? 

• Hur ser eleverna på lärarnas tolkning av kunskapskraven i ämnet Gehör och Musiklära? 
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3. LITTERATUR OCH TIDIGARE 

FORSKNING 
I detta kapitel kommer litteratur och tidigare forskning att presenteras. Det som jag tar 

upp här kommer sedan att diskuteras med hjälp av informanternas svar i 

diskussionskapitlet. Detta kapitel inriktar sig på bedömning och betygssättning inom 

teoretiska ämnen som resulterar i att jag inte har med litteratur kring hur elever bedöms 

eller betygsätts i praktiska musikämnen på grund av svårigheter som uppstår när lärare 

ska bedöma musikalitet och musikaliskt uttryck. Litteratur och tidigare forskning som tas 

upp kan kopplas till betygssättning i ämnet Gehör och Musiklära där, till skillnad från 

andra musikämnen, inte belyser elevens musikaliska uttryck, utan inriktar sig på elevens 

kunskaper inom musikteori.     

 

3.1 Gymnasieskolans mål idag 
Enligt Skolverket (2011) ska undervisningen anpassas efter elevernas behov och 

förutsättningar. Skolor ska sträva mot att utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i 

landet den anordnas. Detta betyder inte att utbildningen ska utformas likadant runt om i 

Sverige eller att skolans resurser ska fördelas lika, utan att skolan ska visa hänsyn till 

elevernas olika förutsättningar, kunskapsnivå och behov. Det finns olika vägar att nå 

målen för utbildningen och elever som har svårigheter att nå dessa mål ska tillägnas 

särskild uppmärksamhet. På grund av detta kan undervisningen aldrig utformas likadant 

för alla. Skolan ska jobba med att främja mäns och kvinnors lika rätt och möjligheter. 

Undervisningen ska stärka elevernas vilja och förmåga att ta ansvar och delta i 

samhällslivet. För att eleverna ska kunna ta ansvar för sina studieresultat och ha inflytande 

på sin utbildning, måste skolan tydligt redovisa utbildningens innehåll, arbetsformer, mål 

och vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har. ”Elevernas möjligheter att utöva 

inflytande på utbildningen och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan 

klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och 

skyldigheter eleverna har” (Skolverket, 2011, s. 6). 

 

Gymnasieskolornas huvuduppgift är att skapa förutsättningar och förmedla kunskap till 

eleverna för att de ska kunna bli ansvarsfulla människor som ”aktivt deltar i och utvecklar 
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yrkes- och samhällslivet” (Skolverket, 2011, s. 6). Eleverna ska lära sig att granska 

information, tänka kritiskt och inse konsekvenser av olika alternativ. Enligt Skolverket 

måste skolans verksamhet ”utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Detta 

kräver att verksamheten ständigt prövas och att resultaten följs upp och utvärderas samt 

att olika metoder prövas, utvecklas och utvärderas” (s. 8). All undervisning ska planeras 

och följas upp. Undervisningen ska utvecklas kontinuerligt och systematiskt av 

”huvudmannen och på enhetsnivå av lärare, övrig personal och elever” (Brynolf et al., 

2012, s. 79).    

 

3.2 Ändrade förutsättningar för undervisningens 

innehåll  
Carlgren, Forsberg & Lindberg (2009) diskuterar hur mål- och resultatstyrningen i 

Sverige förändrades under 1900-talet. Nu ändrade målstyrningen karaktär, från att ha 

föreskrivit hur lektioner skulle organiseras och utformas, till att tydliggöra mål för vad 

eleven ska ha lärt sig när undervisningen är färdig. Detta resulterade i att undervisningens 

innehåll och upplägg nu skulle bestämmas lokalt och utifrån lärarens egna 

beslutsfattande. ”En konsekvens av den nya styrlogiken var att läro- och kursplaner skulle 

göras om från att vara en slags instruktion för skolans verksamheter till att bli en 

beställning av den förväntade leveransen” (Carlgren et al. 2009, s.16). Bidrag till lärarens 

undervisningsfrihet höjdes och valfriheten ökade. Lärarna blir ansvarsskyldiga om 

eleverna inte uppnår målen. När lärare betygssätter elever utifrån kunskapskrav och mål 

ska de göra detta rättvist, eller rättssäkert.  

 

3.3 Rättssäkra betyg 
Gustavsson, Måhl & Sundblad (2012) förklarar att en ”lärare som sätter rättssäkra betyg 

kan motivera sina betyg på ett sätt som elever, vårdnadshavare, rektorn eller en inspektör 

inte kan ifrågasätta” (s. 59). Författarna pratar om Lpo 94 och listar orsaker till varför ett 

antal lärare inte hade satt rättssäkra betyg; 

 

• Ibland berodde det på att examinationsuppgifter som eleverna 
genomförde inte gav dem möjligheter att visa den bredd i förmågor och 
kunskaper som framgick av betygskriterierna. 
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• Ibland berodde det på att läraren vid sin betygssättning hade tagit 
hänsyn till faktorer som saknade stöd i betygskriterierna. 

• Ibland berodde det på att lärarens krav för betyg inte överensstämde 
med det som stod i betygskriterierna 

• Ibland berodde det på att läraren hade vägt samman så att betygen inte 
speglade betygskriterierna eller inte var likvärdiga. 

• Ibland berodde det på att läraren inte följde föreskrifterna för 
sammanvägningar (Gustavsson et al. 2012, s. 59). 

 

 

Gustavsson et al. (2012) hävdar att elevens förmågor och kunskaper inte alltid är direkt 

iakttagbara. Läraren måste samla betygsunderlag från eleverna för att kunna dra säkra 

slutsatser om elevernas kunskaper för att kunna sätta rättssäkra betyg. ”I elevernas 

perspektiv påverkas också betygen av vilken lärare man har” (s. 67). Författarna förklarar 

att en lärare som sätter rättvisa betyg har gjort eleverna medvetna om vad som förväntas 

av dem kunskapsmässigt och detta resulterar även i att undervisningen blir roligare. 

Eleverna känner att de ofta får högre betyg av bra lärare. En dålig lärare däremot, döljer 

kraven för eleverna samt hotar med att ”allt som elever gör under lektioner kan påverka 

betygen” (s. 67). Vissa elever har uppfattningen om att otydliga lärare kan låta betygen 

påverkas av sina egna personliga åsikter om elevernas personlighet eller beteende.  

 

Jönsson (2013) skriver om tillförlitlighet, och hur olika lärares enskilda bedömning av en 

elev påverkar betygets validitet. Han skriver att det alltid finns en viss grad av 

subjektivitet i bedömningen och undrar hur det hade sett ut om en annan lärare hade gjort 

en likartad bedömning. Författaren hävdar att alla bedömningar måste vara tillförlitliga 

för att vara meningsfulla. Tillförlitlighet handlar om att pricka in var eleven befinner sig 

och om en lärare prickar fel, blir instruktionerna till eleven hur han/hon ska göra för att 

utvecklas mer eller mindre värdelösa. I ideala förhållanden bör bedömning vara 

oberoende av vem som gör den och var. ”Detta är naturligtvis inte möjligt att uppnå fullt 

ut, men det kan uppnås i högre grad eller lägre grad, och i ju högre grad detta uppnås, 

desto mer tillförlitlig anses bedömningen vara” (s. 65). 

 

Klapp Lekholm (2010) skriver också om hur bedömning av elevers kunskaper i en perfekt 

värld, skulle vara opåverkade av vem det är som bedömer, samt var och när bedömningen 

sker. Författaren tar även upp allvaret i bedömning och skriver: ”Kvaliteten på lärarnas 

bedömningar, tolkningar och beslut är av stor betydelse eftersom de har långtgående 
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konsekvenser för eleverna men även för samhället i stort” (s. 26). Zandén (2014) skriver 

att språket i sig inte är tydligt ”utan får sin mening genom situerat kommunikativt arbete” 

(s. 230). Han hävdar att lärarna genom kollegiala samarbeten kan göra så gott de kan när 

de bedömer, men det är overkligt att det ska bli helt tydligt. Det är även viktigt att 

bedömning är direkt kopplat till kunskaperna i klassrummet. Klapp (2016) skriver om hur 

lärande är kontextbundet. Hon hävdar att det är svårt att bedöma vad en elev har lärt sig 

om bedömningen inte sker i rätt kontext. Förutom att bedömningen ska ske i rätt kontext 

är det även viktigt att elev och lärare har en tydlig kommunikation med varandra.  

 

Enligt Skolverket (2018a) ska betygssättning baseras på en ”allsidig utvärdering av all 

kunskap eleverna har visat för att betygen ska bli så rättvisande och likvärdiga som 

möjligt”. Anna Westerholm, avdelningschef på Skolverket hävdar att betygssättning 

riskerar att inte ge elever betyg som reflekterar deras kunskaper. Hon vill se ”en 

förflyttning av fokus i skolsverige till att lita på lärarnas professionella yrkeskunnande 

om bedömning och betygssättning” (Skolverket, 2018a). Det finns risker med att 

detaljerade bedömningsmatriser som formuleras av kunskapskraven leder till att 

undervisningen styrs av kunskapskraven istället för det centrala innehållet och ämnets 

syfte. ”Detaljerade matriser kan också leda till att ett litet bedömningsunderlag väger lika 

tungt som ett större bedömningsunderlag”. Skolverket (2018b) skriver att ”om 

undervisningen planeras, genomförs och följs upp enbart utifrån kunskapskraven riskerar 

fokus att flyttas från innehållet i undervisningen till hur eleverna kan visa sitt kunnande” 

(s. 9). Anna Westerholm tycker att betygssättningens och undervisningens kvalitet kan 

försämras om det professionella utrymmet bland lärare krymper. Hon hävdar att det blir 

ett ”orimligt stort fokus på betyg på bekostnad av kunskap och undervisningens innehåll” 

(Skolverket, 2018a).  

 

Skolverket (2018b) förklarar hur kunskapskraven, det centrala innehållet och de 

långsiktiga målen är formulerade. ”Lösryckta ur sitt sammanhang kan inte 

kunskapskraven på ett meningsfullt sätt säga något om nivån på elevernas kunnande” (s. 

8). Lärarna behöver därför tolka kunskapskraven utifrån syftet, det centrala innehållet och 

undervisningen. Kunskapskraven ska inte ligga till grund för planering eller 

genomförande av undervisningen utan ska användas som ett verktyg för att bedöma 

elevernas kunskaper. ”Det innebär att läraren då och då behöver kontrollera sitt 

bedömningsunderlag mot kunskapskraven för att säkerställa att det kommer att finnas 
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tillräckligt underlag för en allsidig utvärdering av elevens kunskaper vid tid för 

betygssättning” (s. 8). Gustavsson et al. (2012) listar tre förslag på åtgärder som kan och 

bör vidtas för att förbättra betygens likvärdighet och rättssäkerhet. ”(1) 

Lärarutbildningarna kan vidta åtgärder så att kunskaperna om betygssättning ökar.  (2) 

Skolverket kan vidta åtgärder så att anvisningarna blir tydligare. (3) Huvudmän och 

rektorer kan vidta åtgärder så att lärarna samverkar mer kring bedömning och 

betygssättning” (s. 104).  

 

3.4 Kommunikation 
För att undvika otydligheter mellan lärare och elev krävs en klar och tydlig 

kommunikation, i detta sammanhang, om tydliga kunskapskrav. Johansson (2011) skriver 

om grupprocesser och vikten att ha en tydlig kommunikation när man jobbar i grupp. 

”Den instrumentella sidan av kommunikationen är uppgiftsinriktad, logisk och rationell. 

Det handlar om att få ett gemensamt tekniskt språk som på ett så tydligt sätt som möjligt 

beskriver delar, komponenter och processer utifrån det arbetsområde gruppen verkar i” 

(Johansson, 2011, s. 48). Författaren påpekar även konflikter som kan uppstå i grupper 

om det förekommer störningar och feltolkningar i kommunikationen.  

 

Kommunikation sker även när eleverna får inflytande på undervisningen. Hirsh (2016) 

skriver om hur viktigt det är för lärarna att lämna plats för elevinflytande över 

pedagogiska planer. Författaren skriver: ”Pedagogiska planeringar bör naturligtvis också 

lämna utrymme för eleverna att ha inflytande över åtminstone arbets- och bedömnings-

former, eftersom läroplanerna (Lgr 11 och GY 11) tydligt betonar att eleverna ska ges 

möjlighet att i takt med stigande ålder och mognad ha inflytande över sin utbildning” (s. 

99). Klapp (2016) uttrycker vikten av att lärare har ett gemensamt språk så att de kan 

beskriva och bedöma elevers kunskaper och prestationer. Författaren förklarar hur 

Sverige har ett bedömningssystem där lärarna har stor förmåga att tolka värdeorden.  

Enligt ett samtal jag hade med Skolverket (telefonsamtal, 26 nov. 2018) måste inte lärare 

använda bokstäver i bedömning förrän vid slutbetyget och Jönsson (2013) avråder från 

att ge betyg på olika uppgifter. Det finns olika typer av bedömning i ett klassrum och 

även många faktorer som påverkar bedömning och betygssättning.  
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3.5 Faktorer som påverkar betygssättningen  
Enligt Klapp (2016) innehåller klassrumsbedömning olika typer av bedömning som 

observationer, kamrat- och självbedömning, läxförhör, prov, portfolios och tidigare 

betyg. Författaren skriver om faktorer som påverkar lärarens beslut om vilket betyg en 

elev ska få. ”Dessa faktorer handlar om lärarens egna värderingar och övertygelser, 

verkligheten i klassrummet med elever med olika förutsättningar samt externa 

påverkningsfaktorer som styrdokument och föräldrar” (s. 78). Hon diskuterar även om 

hur en mängd irrelevanta aspekter kan påverka lärarens bedömning av en elev: elevens 

attityd, kön, intresse för kunskap och så vidare. Klapp (2016) belyser även hur 

bedömningstillfällen, enligt Skolverket, kan ”vara i stort sett alla möten mellan lärare och 

elev” (s. 131). Författaren tar även upp hur Skolverket år 2015 uttrycker att det är läraren 

som bestämmer vad som är relevanta underlag för bedömning. ”Det står inte att dessa 

underlag måste vara skriftliga” (s. 133).  

 

Betygsinflation kan också vara en faktor som påverkar betyg och bedömning. Enligt 

IFAU (2017) tog inflation fart i slutet av 1990-talet framförallt i ämnen utan nationella 

prov, alltså ämnen utan centralt bestämda betygskriterier.  Det har framförallt ökat i 

praktiska-estetiska ämnen som musik, idrott, bild, slöjd och hemkunskap. Betygsinflation 

kan uppstå på grund av att höga snittbetyg används som konkurrensfördel mot andra 

skolor. Enligt Lundahl, Hultén, Klapp & Mickwitz (2015) betygssätter friskolor elevernas 

provsvar generösare än kommunala skolor. Lundahl et al. (2015) hävdar att det kan 

förekomma att lärare ger vissa elever högre betyg på grund av att eleverna inte fått 

resurser som de haft rätt till, och på så sätt kompenserat genom att ge dem ett högre betyg 

som läraren anser att de bör ha nått upp till ifall de hade fått den hjälp de behövde. En 

annan orsak till att lärare kan ge högre betyg till elever är att det är ”tidsödande med elever 

som måste arbeta upp sitt betyg till godkäntnivån” (s. 62) och för att undvika detta 

extraarbete ger läraren eleven ett högre betyg. Gustavsson et al. (2012) hävdar däremot 

att statistiken inte ger ”underlag för slutsatsen att kraven för gymnasiebetygen har sänkts 

efter 2003” (s. 102).  
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3.6 Tydlighetsdoktrinen 
Zandén (2014) skriver om propositioner som låg till grund för skolreformen Lpo94. I 

denna proposition nämns ordet ’tydlig’ 161 gånger och det bestämdes att läroplanerna 

skulle ha klara och entydiga mål. Det fastslogs också att det inte ska finnas några tvivel 

och kunskapsmålen ska inte kunna tolkas på flera sätt. Likvärdigheten försämrades 

gradvis därefter. Kraven för vissa betyg sänktes och skillnaden i medelbetyg ökade mellan 

skolor och kommuner. 2008 presenterades den nya läroplanen för skolan i en proposition. 

Syftet med denna proposition var att stärka mål- och uppföljningssystemen för att höja 

utbildningens kvalitet. Ordet ’tydlig’ blev ett honnörsord och vikt lades vid att 

bedömningsanvisningarna skulle förenklas så att lärarna inte kunde tolka dem på olika 

sätt. Enligt Zandén (2014) utgick Skolinspektionen ”ifrån att språklig tydlighet kan 

uppnås genom förenkling” (s. 222).  

 

Zandén (2014) skriver att ”Vikten av god utbildning för alla motiverades i första hand 

med ekonomiska argument: den som inte vinner kunskapsracet riskerar på sikt gå under 

i den internationella konkurrensen” (s. 224). New Public Management (NPM) har 

genomförts i USA, England, Nya Zeeland, Australien och Sverige sedan 1980-talet och 

innebär att ”överföring av verkställande makt från lagstiftning och professionella 

kollektiv till chefspersoner sker i offentlig sektor över hela världen” (s. 225). Karlsson 

(2017) förklarar att NPM innebär att fokus ska ligga på resultat istället för process. Skolan 

har en högre grad av handlingsfrihet genom att inte bli styrd på samma sätt av politiker, 

jämfört med förr då organisationen hade en låg grad av handlingsfrihet och var kraftigt 

regelstyrt. Enligt NPM ska organisationen vara sparsam, kostnadseffektiv och inriktad på 

den ökande administrativa kostnaden. Den ökade handlingsfriheten ”ska balanseras och 

utvärderas genom ett system av granskning och mätning av den offentliga service som 

produceras” (Zandén, 2014, s. 225).  

 

3.7 Ett internationellt perspektiv på betyg och 

bedömning 
Lundahl et al. (2015) förklarar att betyg aldrig kan förstås isolerat. Det måste ”ses i 

relation till ett lands utbildningssystem, dess bedömnings- och utvärderingssystem och de 

kulturella och historiska omständigheter som omgärdar betyg” (s. 62). Det svenska 
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målrelaterade betygssystemet ger inte ett tillfredsställande mått på elevernas kunskaper. 

Betygssystemet har inte en tillräcklig precision. 

 

3.8 Elevers syn på betyg och bedömning 
Silvenbring (2016) har forskat kring ungdomars syn på betyg och bedömning och hävdar 

att ”varken skolans institutionella uppgift eller bedömningars ställning och avgörande 

betydelse ifrågasätts av studiens ungdomar” (s. 221). Eleverna anser att betyg och 

bedömning har stor påverkan på deras framtida liv och möjligheter. De tycker att språket 

som används i planer, kunskapskrav och i bedömningar är svårt att förstå och det ”hindrar 

ungdomarna från att göra bedömningen betydelsefull som verktyg för att lärande skall 

stöttas” (s. 222). Eleverna uttrycker en vilja till att förändra och förbättra det som läraren 

bedömer och vill att de ska utveckla. Om läraren inte stöttar eller visar eleverna hur de 

ska kunna utvecklas, ses detta som negativt och problematiskt av eleverna. Ungdomarna 

tar även upp hur betygen påverkas av relationen till läraren. ”Ett sätt att påverka 

bedömningars utfall är att modifiera sitt uppförande och bemötande och att arbeta med 

relationer till lärare. Med bedömning som incitament är det viktigt för eleverna att 

framträda som ”goda elever” för att vinna förmåner” (s. 222).   
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4. METODKAPITEL 
I detta kapitel kommer jag att belysa metodologiska överväganden jag gjort under 

forskningsarbetet, studiens fokus, deltagande observationer och kvalitativa 

datainsamlingsmetoder samt design av studien. Jag kommer sedan presentera min analys 

och resonera kring resultatets kvalité samt belysa etiska frågor kring detta examensarbete. 

 

4.1 Metodologiska överväganden 
För att undersöka hur elever uppfattar och ser på bedömning och betygssättning i ämnet 

GeMu, har jag använt mig av intervjuer som datainsamlingsmetod. Som Bryman (2011) 

skriver kan kvalitativa intervjuer ge en djupare förståelse för en företeelse. Intervjuerna 

kan på så vis ge ökad förståelse kring mina informanters syn på bedömning och 

betygssättning. Jag samlade informanter genom att både kontakta skolor och enskilda 

personer. Jag fick kontakt med gymnasieeleverna genom att kontakta en rektor på en 

gymnasieskola i Skåne och de andra informanterna kände jag sedan tidigare och frågade 

ifall de var intresserade av att bli intervjuade. Dalen (2015) skriver att det finns fördelar 

och nackdelar med att intervjua personer som forskaren känner sedan tidigare. ”Egen 

involvering i projektet och känslomässig närhet till informanterna skulle kunna påverka 

hennes upplevelser och tolkningar just för att hon tillhörde samma grupp som den som 

utforskades” (s. 16). Däremot skriver författare att genom att intervjua informanter som 

man känner sedan tidigare, öppnar upp möjligheter att ”nå annars svårtillgängliga 

insikter” (s. 16). Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer som tillåter mig att 

lämna mina planerade intervjufrågor ifall informanten börjar prata om något relevant som 

kan bidra till mitt forskningsarbete (Bryman, 2011). Inspirationen till att skriva detta 

examensarbete om betyg och bedömning kom under en praktik på en gymnasieskola i 

Skåne, detta i form av en deltagande observation (Se vidare kapitel 4.3).  

 

Jag skickade även ut en enkät i början av studien för att samla kvantitativ data som kunde 

gett mig möjligheten att få ta del av flera elevers tankar kring betyg och bedömning 

(Bryman, 2011). Denna kvantitativa data hoppades jag skulle ge mig en bild över vad 

gymnasieelever tycker om betyg och bedömning, om de tycker att de bedöms rättvist samt 

hur underlaget för bedömning ska se ut i Sverige. Jag kontaktade 25 gymnasieskolor som 

har en estetisk inriktning i Sverige och bad dem att vidarebefordra en onlineenkät till 
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elever som har kursen gehör- och musiklära. På grund av för få svar från elever kommer 

tyvärr inte denna enkät användas som resultat eller diskussionsmaterial. Detta betyder att 

jag inte kommer att kunna göra några generaliseringar i detta arbete. 

 

4.2 Studiens fokus/objekt 
Istället för att fokusera på lärarens och skolpersonalens tolkning av Skolverkets dokument 

och processen som resulterar i en bedömningsmatris för den enskilda skolan, kommer 

denna studie att främst fokusera på hur eleverna tolkar och uppfattar betygsmatriser och 

kunskapskrav. Jag vill fokusera på elevens synpunkter på grund av att det är de som blir 

bedömda enligt betygsmatriser som lärarna själva utformar enligt Skolverkets 

kunskapskrav. 

 

4.3 Metoder för datainsamling: Deltagande 

observation och intervju 
I detta avsnitt skriver jag om de olika datainsamlingsmetoderna jag använde under arbetet. 

Jag kommer att resonera kring hur jag använt mig av deltagande observationer och 

kvalitativa intervjuer.  

 

4.3.2 Deltagande observation  
Jag använde mig av deltagande observation under min praktik vilken gav mig intresset 

och grunden till att vilja skriva detta arbete. Under min praktik observerade jag hur lärarna 

tog sig an problemet att utforma en betygsmall för ämnet GeMu. Jag deltog i ett möte då 

lärarna försökte komma överens om vad som förväntades av eleverna för att uppnå 

betygen A, C och E. Efter mötet skrev jag till lärarna som var på plats och bad om lov att 

få använda det jag såg i mitt arbete som en observation. De återkom med klartecken att 

använda mina observationer i arbetet (Se vidare kapitel 4.7).  

 

4.3.3 Intervjuer 
Data har samlats in i form av enskilda intervjuer med elever. Jag tog del av två olika 

gymnasieskolors bedömningskriterier för ämnet GeMu och lät mina sex informanter 

jämföra och reflektera över olika bedömningsmatriser som var utformade på de olika 
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skolorna, med dokument från Skolverket. Under intervjun använde jag mig av en 

mikrofon för att spela in samtalet, samt tog anteckningar. Jag har valt att använda mig av 

individuella intervjuer istället för gruppintervjuer för att ge eleverna en intim chans att 

formulera svar och tankar som de kanske inte hade kunnat utforma under en 

gruppintervju. Thornberg (2013) som skriver om gruppintervjuer förklarar att det som 

kan hända under en gruppintervju är att elever blir påverkade av varandra, och kan säga 

saker som inte nödvändigtvis representerar deras egna tankar och idéer. Genom enskilda 

intervjuer kan jag öka chanserna till att få gedigna svar genom att skapa en trygg miljö 

där informanterna inte känner att de döms, eller faller under grupptryck och offentligt 

ändrar sina tankar på grund av att det sitter andra i rummet (Thornberg, 2013). Under en 

gruppintervju kan det även ske att vissa informanter tar stor plats medan andra faller i 

skuggan genom att informanterna tar sig an en roll i gruppen. Detta undviks också genom 

att ha enskilda intervjuer. 

 

4.4 Design av studien  
I detta avsnitt förklarar jag hur jag har gått tillväga för att samla informanter till denna 

studie samt vilka de är och varför jag valt dem. Jag skriver även hur jag har kontaktat 

skolor för att ta del av deras bedömningsmatriser för ämnet GeMu 1.   

 

4.4.1 Urval 
Jag skrev till rektorer från olika skolor för att få kontakt med gymnasieelever som jag 

kunde intervjua enskilt. Jag kontaktade sedan studenter som går på en musikhögskola och 

personer som tidigare gått ett estetiskt program på gymnasienivå. Intervjuerna skedde 

med två informanter som går ett estetiskt program på en gymnasieskola i Skåne, två 

informanter som har gått ett estetiskt program som nu går på musikhögskola och studerar 

för att bli lärare, samt två informanter som tidigare gått ett estetiskt program på gymnasiet 

som inte studerar musik på en högre nivå på folkhögskola eller högskola. Informanterna 

i studien läser eller har läst kursen GeMu 1 och alla gick alltså inte på ett estetiskt program 

på gymnasiet då intervjuerna utfördes.  Jag valde att intervjua elever oavsett ålder för att 

kunna få en bredd på informanternas uppfattning av betyg och bedömning. Informanterna 

har alla blivit bedömda och betygssatta med betygssystemet A till F under sin 

gymnasieperiod.  
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4.4.2 Informanter 
Alla informanter fick ta del av vad mitt arbete handlar om samt skriva på en 

samtyckesblankett som tillåter mig att använda deras svar från intervjun i mitt arbete 

anonymt. Det står mer om detta under rubriken Etiska frågor. I detta avsnitt presenterar 

jag informanterna som deltagit i studien samt kortfattat vilka de är: 

 

Pontus är en elev som går tredje och sista året på estetiska linjen i musik på en 

gymnasieskola. Han är driven i skolan och jobbar hårt för att fördjupa sina kunskaper 

inom musik och för att få höga betyg. Pontus spelar piano. 

 

Kristin är en elev som går tredje året på estetiska linjen i musik på en gymnasieskola och 

känner att hennes kunskaper inom musikteori och musikaliskt spel har ökat tack vare 

skolans lärare. Hon anser att betyg är viktigt dels för att kunna söka framtida yrken eller 

utbildningar, dels för att kunna se hur man själv ligger till och följa sin egna progression 

i skolan. Kristin spelar piano. 

 

Pernilla har tidigare gått en estetisk linje på gymnasiet och sedan fortsatt sina studier inom 

musik på en folkhögskola. Nu studerar hon sitt andra år på en musikhögskola och utbildar 

sig till musiklärare. Hon har ännu inte haft en kurs i betyg och bedömning. Pernilla är 

sångerska.  

 

Aron har tidigare gått en estetisk linje på gymnasiet och studerar nu sitt andra år på en 

musikhögskola för att bli en musiklärare. Han har ännu inte haft en kurs i betyg och 

bedömning. Aron spelar trummor. 

 

Peter har gått en estetisk inriktning på gymnasiet och har inte vidareutbildat sig inom 

musik efter studenten. Peter är trummis och tycker om att öva på fritiden.  

 

Urban gick en estetisk inriktning på gymnasiet och har inte gått en högre musikutbildning 

efter studenten. Han pluggar på universitet och jobbar lite inom sälj och service. Urban 

spelar gitarr och lite piano.   
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4.4.3     Datainsamling 
Jag kontaktade rektorer på olika skolor och fick ta del av deras bedömningsmatriser för 

ämnet GeMu. Jag fick svar från två skolor med tillåtelse att använda deras 

bedömningsmatriser. Dessa dokument visades upp för informanterna under intervjuerna 

och de fick reflektera över dem samt jämföra dem med Skolverkets kunskapskrav. Innan 

intervjuerna skedde skickade jag ut samtyckesblanketter som eleverna över 18 fick skriva 

under, eller vårdnadshavarna för eleverna under 18. Dessa samtyckesblanketter innehåller 

information kring vad studien fokuserar på och dess syfte. De som deltar har även rätt att 

hoppa av när som helst och få sina tankar och svar borttagna ur arbetet utan negativa 

följder.   

 

4.5 Analys  
I detta arbete har jag använt mig av kodning när jag har tagit mig an materialet.  Jag har 

inspirerats av grounded theory och Bryman (2011) skriver att enligt grounded theory ska 

forskaren göra kodning eller indexering av resultatet efter hand. ”Det kan öka förståelsen 

av datan och bidra till det teoretiska urvalet” (s. 523). När jag transkriberade de olika 

intervjuerna hittade jag gemensamma teman. Dessa teman använde jag i resultatkapitlet 

som rubriker för att enkelt kunna sammanställa och redovisa informanternas tankar och 

svar. Jag var opartisk när jag analyserade datan och skrev ner precis det informanterna sa 

och i vilken kontext de sa det i. Bryman (2011) förklarar problem som rör kodning och 

hur informantens svar tagna ur kontexten kan leda till att den sociala situationen tappas 

bort.  

 

4.6 Resultatens kvalitet - en fråga om giltighet och 

trovärdighet 
Kvale och Brinkman (2004) hävdar att det inte finns en rekommenderad mängd av 

informanter under ett forskningsarbete, men att en forskare ska intervjua så många som 

behövs för att få in de svar som är nödvändiga för arbetet. På grund av att jag använder 

mig av en kvalitativ datainsamlingsmetod betyder detta att jag inte kan dra slutsatser från 

resultaten som representerar en större del av elever i Sverige. Mina resultat speglar endast 

tankar och svar från några individer. Om jag istället hade använt mig av en kvantitativ 

datainsamlingsmetod hade jag kunnat låta resultaten representera en större del av elever 
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i Sverige. Jag har försökt att återge informanternas svar på ett så objektivt sätt som möjligt 

i detta arbete.  

 

4.7 Etiska frågor 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskaren informera informanterna om deras uppgift i 

projektet och villkoren som gäller vid deras deltagande. De ska informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Under en praktik ute 

på en skola deltog jag i ett lärarmöte om utformningen av betygsdokument. Under detta 

möte bestämde jag mig för att fokusera på lärares tolkning av Skolverkets dokument och 

hur det påverkar elevernas möjlighet att uppå ett önskat betyg. Mötet som jag satt med på 

la grunden för mitt arbete, och min medverkan blev en deltagande observation. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) måste jag som forskare meddela informanterna i förhand att jag 

ska göra en deltagande observation, om det inte skulle äventyra undersökningens syfte 

och validitet. I detta fall skrev jag till informanterna som var på plats under min 

deltagande observation och bad om tillåtelse att få använda mig av det jag såg under 

mötet, samt förklarade att de inblandade skulle vara helt anonyma. Informanterna gav 

mig tillåtelse att använda mig av materialet för mitt forskningsarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   20 

5. RESULTATKAPITEL 
I detta kapitel presenterar jag resultaten av mina kvalitativa intervjuer. Resultaten 

presenteras under rubriker som har anknytning till de olika frågeställningar som 

informanterna fick besvara. Jag har sorterat informanternas tankar och svar under olika 

teman. Varje tema avslutas med en sammanfattning.  

 

5.1 Skolverkets kunskapskrav för betyget E i Gehör 

och Musiklära 
I denna del fick informanterna frågor om Skolverket och hur de tolkade meningen ”eleven 

redogör översiktligt för musiklära”. De fick diskutera och resonera över vad de tyckte 

skulle förväntas av eleven för att han/hon skulle uppnå betyget E (godkänt) i kursen 

GeMu. 

 

Informanterna var relativt överens kring vad Skolverket har för uppdrag. De hade 

intrycket av att Skolverket skulle utforma kunskapskrav för att se till att skolor ska ligga 

på ungefär samma nivå, framställa olika förhållningssätt, kriterier, ramar för 

undervisningen och kursplaner. Urban delar med sina tankar om hur Skolverket även kan 

ses som en institutionell överblick av skolan. Pernilla var lite osäker och funderar om 

Skolverket har i uppgift att se till att allting funkar på skolan. När jag frågade 

informanterna om hur de tolkade meningen ”eleven redogör översiktligt för musiklära”, 

fick jag relativt lika svar från alla. Pontus skrattade och tyckte meningen var otydlig och 

rolig. Han tolkar meningen som att eleven kan gå igenom det han/hon har lärt sig, fast, 

inte riktigt. De andra informanterna är inne på samma spår som Pontus och förklarar hur 

en elev ska ha ytliga kunskaper inom GeMu, att de ska kunna förstå men inte kunna 

tillämpa sina kunskaper. Kristin tycker att kunskapsnivån kan antingen ligga på E- eller 

D-nivå.  

 

Informanterna fick reflektera över vad de trodde elever ska förväntas kunna för att uppnå 

betyget E i GeMu. Pernilla och Kristin anser att elever ska kunna avläsa enkla rytmer som 

inkorporerar fjärdedelar, åttondelar och sextondelar. Pontus uttrycker inte i detalj vad en 

elev ska kunna, han konstaterar endast att eleven ska ha grundläggande kunskaper inom 

GeMu men inte hur kunskaperna ska tillämpas. Aron, Peter och Urban tycker att elever 
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ska kunna lite om enkla skalor och ackord. Urban anser att eleverna inte ska kunna 

kyrkotonarterna helt men att de ändå ska kunna redogöra för vad de är. Han och Kristin 

är de enda informanterna som specificerar gehöret utifrån melodispel, alltså inte endast 

rytm. De anser att eleverna ska kunna utföra en grundläggande musikanalys och kunna 

skriva ner en enkel melodi. Aron tycker inte att eleverna ska kunna kyrkotonarter i denna 

nivå. 

 

5.1.1 Sammanfattning 
Informanterna har relativt bra förståelse för Skolverkets huvuduppdrag, även om 

kunskapen om Skolverkets uppdrag mer i detalj skiftar. Informanterna ger olika förslag 

till vad som förväntas av elever för att uppnå E-nivå i GeMu. Nästan alla har uttryckt att 

eleven ska ha ytliga kunskaper inom ämnet, alltså inte nog för att kunna tillämpa sina 

kunskaper i praktiken.  

 

5.2 Skolors olika utformning av kunskapskrav i ämnet 

GeMu 
Informanterna fick frågor om betyg och deras utformning. De fick titta på och jämföra 

två olika bedömningsmatriser i ämnet GeMu 1 från två olika gymnasieskolor i Skåne som 

har en estetisk linje och reflektera över dem. Betygsmatriserna är benämnda med (A) och 

(B). (Se bilaga 4 och 5).  

 

Informanterna fick frågan om de tyckte att deras betyg reflekterade deras kunskaper. 

Pontus tycker att hans betyg i GeMu reflekterar hans nivå, däremot har han hört hur en 

del människor tycker att GeMu kurserna är för lätta. Kristin tycker att hennes betyg i 

GeMu är rättvisa däremot känner hon att hon har fått orättvisa betyg i andra teoretiska 

ämnen på skolan. Aron förklarar hur hans lärare på gymnasiet hade inställningen; ”om 

jag tycker att ni har klarat det här på en bra nivå som jag tycker är najs, så får ni ett bra 

betyg”. Läraren gick inte in så djupgående på målen för kursen i GeMu. Pernilla tycker 

att hennes betyg i GeMu reflekterade hennes kunskaper, däremot kände hon att hon blev 

orättvist bedömd i musikproduktion. I denna kurs var det ofta grupparbeten och Pernilla 

jobbade hårt medan hennes partner inte gjorde någonting alls. Hon förklarar att partnern 

fick samma höga betyg som henne, utan att ha gjort sig förtjänt av det. Hon tror att 
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eftersom denna elev brukade få A i andra ämnen, kändes det som att lärarna gav honom 

ett A per automatik.  

 

Informanterna fick nu titta på två stycken betygsmallar för ämnet GeMu 1 från två olika 

gymnasieskolor i Skåne. Betygsmall A är under uppbyggnad och används på en skola 

med en estetisk linje. Betygsmall B är heller inte helt färdig och kommer också från en 

skola med en estetisk linje. På grund av att jag använde mig av semistrukturerade 

intervjuer, kunde jag ändra och formulera om frågorna till informanterna för att de skulle 

bli mer konkreta och lättförståeliga. Resultatet av detta var att Pontus blev den enda 

informanten som fick se hela Skolverkets kunskapskrav för ämnet GeMu.  De andra 

informanterna fick endast ta del av meningen ”eleven redogör översiktligt för musiklära”. 

Han tittade igenom kunskapskraven och försökte tolka dem. ”Vad är en komplex 

gehörsövning? Vilka notationssystem skulle det vara? Ska det vara japanska 

trumnotationer?” Han ifrågasätter och tycker att formuleringarna är vaga. ”Det står inte 

vad eleven ska kunna”. Pontus fick sedan titta på betygsmall A och tycker att den är 

mycket tydligare än Skolverkets. Han förstår och tycker det är rimligt att elever kan mätas 

procentuellt, till exempel ”eleven kan med 90% säkerhet...”. Informanten tittade på 

betygsmallarna A och B och tycker inte att de stämmer överens med varandra.  

 

Betygsmall B nämner att eleverna ska kunna kyrkotonarter för att uppnå betyget A medan 

den andra betygsmallen inte nämner kyrkotonarter alls. Pontus tycker att betygsmall B är 

tydlig för eleven. Däremot håller han inte med om att kraven ska vara det som står. 

Pernilla tycker att det är svårt att förstå betygsmallarna. Hon anser att det är en väldigt 

hög nivå att eleverna ska lära sig kyrkotonarter redan i GeMu 1. Hon är osäker kring vad 

betygsmall A menar med att en elev ska mätas procentuellt. ”Är det vid provtillfället eller 

generellt över terminerna?” Hon reflekterar över hur ena mallen (A) har väldigt mycket 

text medan den andra har väldigt lite (B). Hon tittar på betygsmall A och tycker att det på 

sätt och vis är bra att eleven ska veta vad den ska göra, däremot tror hon att de även kan 

gripas av panik. Hon förstår dock att det kan bli problematiskt vid betygssättning om 

lärarna inte har någon mall att gå efter. Pernilla förklarar att det är bra för eleven att kunna 

se sin progression, hon tror dock att om hon hade fått en betygsmall som (A), ”hade jag 

nog blivit rätt låst”. 
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Aron tycker däremot att betygsmallarna överlag är ganska tydliga. Punkter som till 

exempel melodiska och harmoniska mollskalor och dimskalor, är konkreta. ”Om man 

tittar på A-nivå så står det att man ska kunna melodisk och harmonisk moll och 

dimskalor.” Andra saker är väldigt öppna för tolkning som att hantera notvärden, 

taktarter, balkning... ”hur hanterar man det?” Om en elev ska sjunga efter noter tycker 

Aron att det hänger mycket på hur mycket läraren hjälper till. Får eleven börja om eller 

kan de få en ton mitt i? Han känner även att det är konstigt hur ena skolan nämner 

kyrkotonarter medan den andra inte gör det. Informanten tar nu även upp att 

betygsmallarna A och B skiljer sig från varandra, och att betygsmallen A innehåller 

massor medan B inte alls tar upp lika mycket. Kristin jämför betygsmallarna och tycker 

att betygsmall B har mer generella kunskapskrav. Hon tycker att det är konstigt hur en 

elev ska kunna sus2 och sus4 ackord för att uppnå ett A, när eleven måste kunna 11 och 

13 ackord för att uppnå ett C. Kristin tycker att 11 och 13 är svårare än sus2 och sus4 

ackord. ”Det hade varit mer rimligt om man hade kunnat bytt plats på de två”. Betygsmall 

A pratar om procentuell bedömning och informanten tycker att det är väldigt individuellt. 

”Jag kanske är jättebra att identifiera grundton, ters och kvint men jag kanske inte är så 

bra på nåt annat”. 

 

Urban tycker att betygsmall B påminner om det han själv hade på gymnasiet, han 

förväntades kunna ackord och intervall bland annat. Han tycker att betygsmall A är 

pedagogisk och förklarande. Den är mer utförlig och informanten tyckte att den hade varit 

till större hjälp om han ville uppnå ett A på gymnasiet. Urban tycker att det är lite roligt 

att kyrkotonarterna inte stod med i en av mallarna. Han förklarar utifrån att ha kikat på 

betygsmall A och B att det känns som att lärarna själva inte vet vad de ska utgå från. Peter 

tycker inte att det står speciellt mycket i betygsmall B. Han tycker inte att den går så djupt 

in på det som är utförligt och nyanserat. ”Det står ju bara att de vill ha utförligt och 

nyanserat på allting, det står ju inget om att man ska ha nån förståelse för nåt”. 

Informanten tycker inte att det är bra att betygsmall B inte är färdig om lärarna ska 

undervisa utifrån kunskapskraven. ”Jag tycker det är bättre om lärarna jobbar utifrån en 

tydlig ram så att de vet ungefär vad de ska hålla sig till”. Peter tycker att det kan vara lätt 

att lära eleverna någonting som de inte kommer att behöva kunna, om de försöker koppla 

undervisningen till kunskapskraven efteråt. Han tycker att betygsmall A är mer 

formulerad, det står klart och tydligt vad det är eleven ska kunna. 
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5.2.1 Sammanfattning 
Informanterna delar med sig av sina upplevelser av sina betyg från gymnasiet och till 

större del är informanterna överens om att deras kunskaper i GeMu reflekterades i 

betygen. Däremot förklarar en del informanter sina erfarenheter från sin tid på gymnasiet 

kring orättvis bedömning och ger exempel. Informanterna fick titta på två olika 

betygsmallar från två olika gymnasieskolor och alla är överens om att betygsmatriserna 

är olika. De reflekterar över huruvida kunskapskraven är logiska och tydliga nog för 

eleverna och lärarna. De flesta hävdar att det vore bättre om lärare fått tydligare ramar 

från Skolverket att utgå från när de bedömer och planerar sin undervisning.  

 

5.3 Bedömningens nationella utformning 
I detta avsnitt ställdes frågan till informanterna om betyg är viktiga att ha. Informanterna 

fick reflektera kring om undervisning och bedömning ser ut på samma sätt på olika skolor 

i Sverige, samt om det ska se likadant ut. 

 

Är det viktigt att ha betyg? Många av informanterna är överens om att betyg är viktigt. 

Kristin förklarar betyg som ”nyckeln till rätt dörr” för att komma in på utbildningar och 

uppfylla sina mål i livet. Både Peter och Kristin pratar om betyg som ett kvitto på hur väl 

man skött sitt arbete. Peter tycker att det negativa med betyg är att elever har kunskaper 

som inte syns. Pernilla tycker att betyg är nödvändiga men beklagar sig över hur de ser 

ut i dagsläget. Det finns en hårfin gräns mellan de olika kunskapskraven. Hon förstår inte 

hur lite av A och lite av C blir ett B. ”Om du har lite på C och lite på A och fått B på ett 

prov, ska du egentligen inte få ett B i slutbetyg för att då ska du ha övergripande del A, 

men du ska inte ha C för att du har fått lite på A och det är jättekonstigt”. Det som 

informanten säger stämmer inte riktigt överens med hur det ser ut i verkligheten. Antingen 

har hon inte helt förstått systemet också är det lärarna som inte kunnat förklara hur det 

fungerar. Pernilla tycker att det ska vara tydligare bedömningskriterier för varje bokstav. 

Kristin tycker att det nya befintliga betygssystemet med A-F gör det svårare för henne att 

uppnå ett högt betyg än när hon hade MVG-G.  

 

Urban tycker inte att prov och tentor är bra. ”Det är bättre att sammanföra allt man har 

gjort under en kurs eller helt år och få ett mer helhetsbetyg”. Betyg borde införas när 

eleverna börjar på gymnasiet, på högstadiet blev det betygskonkurrens på ett dåligt sätt. 



   25 

Aron är kluven till betyg, han tycker att betyg är lättare att ha i GeMu på grund av att det 

är ett teoretiskt ämne jämfört med ensemble där det hänger mycket på vad läraren tycker 

är bra eller dåligt. Det är tydligare att sätta kriterier för vad eleven ska kunna i GeMu. 

Pontus tycker att det är praktiskt med betyg eller någon form av bedömning så att eleven 

kan se hur de ligger till och vad de kan förbättras i. Informanten pratar om ”gamify” och 

jämför betyg med ett spel som motiverar honom, ungifär som en morot till att vilja 

prestera. Alla informanter förutom Pernilla hade tyckt det vore bra om det medföljde ett 

skriftligt omdöme tillsammans med betygen. Urban hävdar att det till och med hade varit 

en bra idé att ha på universitetsnivå. Aron känner att det är svårt att förstå vad ett betyg 

betyder, det hade varit tydligare om han hade fått en förklaring till betyget. Pernilla tycker 

däremot inte att det ska behövas. Lärare och elev bör ha en så pass bra kommunikation 

att ett skriftligt omdöme inte är nödvändigt. Pernilla tror inte mycket på prov. Hon har 

erfarenheter av att hon själv bara pluggar inför ett prov och tappar kunskapen direkt efter. 

Informanten anser att det är viktigt att ha en plan och ta ett moment i taget, sedan knyta 

ihop säcken på slutet med en uppgift, någonting som visar att eleven har förankrat 

kunskapen.  

 

Informanterna fick reflektera över hur den svenska skolan ser ut idag. Tycker de att 

undervisning och bedömning ser ut på samma sätt på olika skolor i Sverige? Pernilla och 

Aron uttrycker att elever inte bedöms lika. De pratar utifrån egna erfarenheter från sin tid 

på gymnasieskolan och observationer de gjort på praktiker ute på skolor. Aron kände att 

olika lärare var olika hårda och tolkade resultat på prov och uppgifter olika. ”Den enda 

gången som man blev bedömd rättvist var på nationella prov. Där fanns ingen rum för 

tolkning”. Han tycker att mycket hänger på hur lärare tolkar betyg, läroplaner och 

kursmål. Pernilla hade observerat en elev som hade fått A i musik som inte låg på A-nivå. 

Hon tycker att bedömning ska vara lika men det ”kan bli svårt med tanke på att 

undervisningen inte ser likadan ut”. Många lärare kommer från olika skolor som gör på 

sina egna sätt, en lärare som är 62 undervisar och bedömer annorlunda jämfört med någon 

som är 30 och nyexaminerad, förklarar Pernilla. Hon tycker att det hade underlättat för 

varje skola om Skolverket hade utformat tydligare ramar för bedömning.  

 

Kristin tycker att skolor i dagens läge tolkar Skolverkets kunskapskrav olika och att 

Skolverket borde utforma tydligare kunskapskrav som alla skolor ska kunna gå efter. Hon 

tycker att alla skolor har rätt att bedöma men att de måste ha någonting att utgå från. Peter 
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hävdar att ”bedömning ska vara lika, annars blir det aldrig rättvist”. Informanten förklarar 

att om en elev får ett högt betyg i ämnet GeMu utan att ha gjort sig förtjänt av det, kan 

eleven luras till att tro att hans/hennes kunskaper är höga, trots att de kanske inte är det. 

”Om jag får ett A i GeMu och tycker wow jag är riktigt duktig och om jag söker in på till 

exempel musikhögskolan så kanske jag får reda på att jag kanske inte var så bra, men jag 

fick ju ett A ju (i GeMu)?” Både Peter och Urban pratar om personlig kemi som en faktor 

i bedömning. Peter tycker att om en elev har en lärare som inte bryr sig, kan han/hon få 

ett D i betyg. Urban tycker att en personlig relation till en lärare är bra. Han hävdar att 

personlig kemi alltid kommer att spela in i undervisning och bedömning. Informanten 

säger sedan att, ”i en perfekt värld skulle det kanske se likadant ut. Exakt samma betyg 

för samma kunskapsnivå. Det skulle bli lättare sen om man skulle söka in till folkhögskola 

eller musikhögskola”. Han tycker däremot att den personliga kemin mellan lärare och 

elev är positiv och att det kanske inte ska vara perfekt, för att kunna bibehålla denna 

relation. Pontus tycker att kraven i GeMu 2 borde vara högre än vad de är på hans skola. 

Han tycker att det är konstigt att ligga på en A-nivå med tanke på att det inte finns en 

högre GeMu kurs på hans gymnasieskola. Han tycker inte att kunskapskraven ska vara 

samma på alla skolor. Informanten tycker att det är bra att en elev kan välja en skola 

utifrån sin personliga prestation och ambition. ”Det är ganska frustrerande om man är lite 

ambitiös att vara i en grupp som inte är ambitiösa [...] ganska praktiskt att ha vissa skolor 

som kanske sätter lite högre krav och skolor som sätter lite lägre krav”. 

 

5.3.1 Sammanfattning 
Alla informanter är överens om att någon form av återkoppling från läraren är viktig. 

Informanterna tycker att betyg ligger till grund för elevers framtida yrkesliv och skapar 

möjligheten till att uppfylla sina mål i livet. De ser betyg som ett kvitto på hur väl man 

har presterat i sitt arbete.  De hävdar även att bedömningen inte ser ut på samma sätt på 

olika skolor i Sverige, detta tror de beror på skolornas olika tolkning av Skolverkets 

kunskapskrav samt att olika faktorer som personlig kemi med läraren påverkar elevens 

betyg.  
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5.4 Betygens tillförlitlighet  
I detta tema skriver jag om informanternas syn på betyg och bedömning utifrån validitet 

och tillförlitlighet. Här fick informanterna prata om deras upplevelser av betyg och vad 

de känner kring rättssäker bedömning. Sista frågan handlar om ifall informanterna tycker 

att Sveriges betygssystem ska bli mer internationellt.    

 

Alla informanter kände att fusk och orättvis bedömning kan förekomma på skolor i 

Sverige. Urban pratar om hur skolor kan ge elever högre betyg än vad de förtjänar för att 

kunna få mer skolpengar. Han har hört talas om friskolor som gjort detta. Urban säger att 

den personliga relationen mellan lärare och elev kan påverka betygets rättssäkerhet. ”Han 

kan nog bättre än det här, vi sätter ett lite högre betyg, det är lugnt”. Pontus säger att det 

inte låter orimligt att skolor sätter omotiverade betyg, och trots att Skolverket (han blandar 

nog ihop Skolverket och Skolinspektionen) ska hålla koll på bedömning och 

betygssättningen, blir det olika på olika ställen. Däremot förklarar han hur han valde just 

sin gymnasieskola på grund av att de hade en högre nivå jämfört med andra skolor. Peter 

och Pernilla har sett det hända flera gånger och Pernilla tog upp exemplet igen om eleven 

som hade fått betyget A i GeMu trots att hans kunskaper inte låg på den nivån. Kristin 

tycker att elever luras om de får ett betyg de inte har förtjänat. Fusk kan förekomma och 

hon tycker att lärare ska vara ärliga när de bedömer.  

 

När informanterna fick frågan om de visste att lärare inte behöver sätta ett betyg på prov 

och uppgifter, utan endast vid slutbetyget visste ingen om detta förutom Pernilla. Hon 

känner till det genom hur hennes gymnasieskola gjorde innan, hon fick inte betyg på 

uppgifter utan ett omdöme. Kristin däremot har inte varit med om att hon inte fått ett 

betyg på ett prov. Pontus tycker att det låter skrämmande att en lärare inte måste sätta 

betyg på prov och uppgifter. Han hävdar att om en elev vill uppnå ett visst slutbetyg så 

hjälper det att se hur man ligger till och vad man måste göra för att uppnå ett visst 

slutbetyg. Informanten pratar om hur han tycker att bedömning i GeMu ska ske 

omgående. Pontus förklarar att på skolan han går på nu brukar det vara att eleven går hela 

kursen och sedan har en examination. Betyget baseras på det bästa man har presterat under 

kursen. Han förklarar gehöret som färskvara, och anser att det känns konstigt att det inte 

handlar om hur man presterar under kursen, utan vad man tar med sig från kursen.  
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Om man presterar på C nivå i slutet av kursen, varför skulle man göra 
det om man förtjänar ett A? Varför skulle man då få betyget C på den 
uppgiften, på den examinationen? Är man då på A nivå egentligen 
eller? 
 

Aron tycker också att det är bra att elever får betyg på varje uppgift och prov för att kunna 

se var de ligger till och veta vad de ska göra för att uppnå ett högre betyg. Pernilla och 

Peter tycker att betyg och prov är ett bevis på vad en elev kan. Pernilla formulerar det 

som att, ”läraren måste ha någonting att utgå från, det kan inte bara vara så att vi gör det 

här för ingenting. Varför gör vi proven då?” Peter tycker att det blir lättare för lärare att 

sätta omotiverade betyg om de inte behöver hänvisa till betyg som är satta på tidigare 

prov och uppgifter. ”Det känns konstigt att det inte spelar roll vad man gör på prov och 

uppgifter. De kan ju inte bedöma rättvist, de behöver ju inte bevisa någonting”. Han 

tycker att elevens betyg hänger på lärarens uppfattning av eleven och den personliga 

kemin mellan dem. Urban tycker det är rimligt att elever endast får ett slutbetyg. Pressen 

vid prov försvinner på detta sätt. Han litar på att lärare har koll på prov och uppgifter och 

kan bedöma en elev rättssäkert. Informanten säger att det är bra att ha samtal med läraren 

för att veta vad man ska göra för att uppnå ett högt betyg samt se hur man ligger till. 

 

Informanterna fick frågan om de någon gång uppfattat att betygen varit orättvisa. Kristin 

känner igen detta och förklarar hur många av hennes vänner på andra skolor har bättre 

betyg än henne själv. Hon tror att det beror på att de andra skolorna har andra 

kunskapskrav. Pernilla och Urban har märkt hur det skiljer sig mellan betygen på deras 

dåvarande gymnasieskolor. Pernilla förklarar hur hennes kompis fick samma betyg som 

henne i ett ämne trots att hon aldrig dök upp på lektionerna. Lärarna sa att hon fick bra 

betyg för att hon var bättre på uppgifter som vägde tyngre. Urban märkte av att elever 

som kunde ”snacka för sig” och som vågade visa framfötterna tog mer plats och fick ofta 

bättre betyg. Han förstår att de fick bättre betyg för att de kunde berätta och visa vad de 

kunde. Aron berättar om en lärare på gymnasiet som informerade eleverna om att E-nivån 

i hans kurs var att man var på plats. Eleverna i klassen kunde sitta längst bak och sova 

och fortfarande få godkänt i ämnet. ”Jag tror inte att det står på Skolverket under E-nivå 

på kultur och samhälle att E-nivån var att man bara skulle vara där”.  

 

Sista frågan i intervjun handlade om informanternas ställning till ett mer internationellt 

betygssystem i Sverige. Aron tycker att det hade varit en bra idé. Han hävdar att det hade 

varit mer rättvist om man skulle jobba utomlands om ens kunskaper väger mycket oavsett 
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var man befinner sig. Pontus berättar att han hade en kompis vars syster kom in på 

konservatoriet i Warszawa och trots att hon hade toppbetyg i Sverige hade hon svårt att 

hänga med i undervisningen i Polen. Pontus hade själv sökt in till musikerlinjen i 

Köpenhamn och märkt att deras musikteori och gehör var mycket mer omfattande. 

Informanten säger att det hade varit skönt för eleven att veta att ens kunskaper i Sverige 

väger mycket utomlands. ”Det hade ju varit skönt för eleven, tycker jag. Om att man 

känner när man är klar, att man kan göra det man vill och är inte låst fast i Sverige för att 

det är bara här man kan uppnå kraven typ”. Han tror samtidigt att det hör ihop med 

kulturen i ett land, och hur den klassiska musiken fortfarande ligger i andra länders 

nationalidentitet. ”Det är redan svårt att få folk att bli intresserade så om det blir för svårt 

för folk att bli intresserade, så kanske det blir ännu färre”.  

 

Urban tycker att det kan bli trist att man ”alltid måste väga tungt utomlands”. 

Internationell konkurrens väger inte så tungt i hans värld men han tycker det är synd ifall 

en elevs kunskaper hindrar dess drömmar till att komma in på en utbildning eller skaffa 

ett jobb. Urban kände att utifrån sin tid på gymnasiet var gemenskapen det viktigaste, 

däremot säger han att ”det blir skevt om någon på ett polskt gymnasium kan skriva ett 

konsertverk och i Sverige så kan man rabbla kyrkotonarterna, det blir en krock”. Vissa 

saker har elever i Sverige gjort som elever utomlands inte har. Pernilla tycker att nivån 

på svenska skolor borde höjas men pratar också om hur musikkulturen i ett land spelar in. 

Hon hade observerat att många studenter inte klarade av teoriprovet när de sökte in på en 

musikhögskola. ”Skolor borde step up their game”. Kristin tycker inte att man ska jämföra 

sig med andra länder. Hon känner att det viktigaste är att det fungerar och att det gynnar 

folket i landet. Hon säger däremot att det finns en poäng med att ha ett mer internationellt 

tänkande: ”på ett sätt kan det vara gynnsamt om till exempel Tyskland har samma system 

som Sverige, och då blir det lättare för mig att flytta dit och plugga”. Peter tar upp ett 

intressant perspektiv på Sveriges betyg som jag inte tidigare tänkt på. ”Sverige är en av 

världens största musikproducenter, och jag vet inte om betyg har så jättemycket med det 

att göra. Jag vet inte om det är bra eller dåligt med strängare betyg för det kanske förstör 

kreativiteten i längden”. När det kommer till andra ämnen tänker Peter att det kanske 

beror på att skolor i Sverige inte är så stränga i unga åldrar. ”Vi kanske släpar efter, vi 

kanske inte har grunderna lika mycket som i andra länder”. 
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5.4.1 Sammanfattning 
Slutligen pratade informanterna om hur tillförlitlig den svenska bedömningen är. Alla 

tyckte att det var mycket möjligt för skolor att fuska genom betygsinflation och vissa hade 

till och med sett det hända. Informanterna reflekterade kring hur lärare inte kan bevisa att 

han/hon bedömt rättssäkert när det inte är ett krav att sätta ett betyg på någonting förutom 

vid slutbetyget. Många ansåg att ett mer internationellt inriktat betyg hade gynnat elever 

som vill studera och söka jobb utomlands.  
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6. DISKUSSIONSKAPITEL 
I detta kapitel jämför jag mina resultat med den tidigare forskningen och drar egna 

slutsatser. För att sammanfatta tankarna i detta kapitel vill jag först upprepa 

forskningsfrågorna och syftet med detta arbete. Syftet med studien var att undersöka 

några skolors bedömningskriterier i ämnet GeMu och ta reda på elevers uppfattningar om 

betyg och bedömning. Denna studie syftade även till att ge en inblick i elevernas 

erfarenheter av att bli betygsatta. För att kunna se detta valde jag att besvara följande två 

forskningsfrågor; 

 

• Hur resonerar elever som gått ett estetiskt program kring bedömning och betygssättning? 

• Hur ser eleverna på lärarnas tolkning av kunskapskraven i ämnet Gehör och Musiklära? 

 

6.1 Sammanfattning av diskussionskapitlet 
Det jag har sett under denna studie är att informanterna har väldigt lika tankar om betyg 

och bedömning. De anser att det är viktigt att lärare har tydliga instruktioner att gå efter 

när de sätter betyg. Tankar och exempel som tas upp under intervjuerna visar att betyg 

och bedömning fungerar olika på olika skolor beroende på de förutsättningar som finns. 

Dessa förutsättningar kan handla om vilka lärare som betygssätter, relationen mellan 

lärare och elev samt kunskapskravens utformning. I dagens läge anser nästan alla av 

informanterna att kunskapskraven som utformas av Skolverket måste förbättras och 

tydliggöras för att lärare på skolor ska kunna bedöma rättssäkert. Problemet ligger inte i 

att lärarna gör som de själva vill utan att betyg och bedömningssystemet tillåter och 

uppmuntrar lärarna till att betygssätta på ett sätt som informanterna inte tycker fungerar. 

 

Informanterna tittade på två olika bedömningsmatriser från två olika gymnasieskolor och 

reflekterade över dem. Det fanns vissa oklarheter och funderingar kring hur matriserna 

var utformade. Informanterna tyckte inte att matriserna belyste samma punkter och hade 

även tankar kring vissa kriterier som eleverna förväntas uppnå för att få ett visst betyg. 

Informanterna tycker att det är konstigt att lärare inte måste sätta betyg på uppgifter och 

prov utan endast vid slutbetyget. De förstår heller inte hur en lärare kan motivera att de 

satt ett visst betyg utan att kunna visa upp bevis på att en elev faktiskt har uppnått 

betygsnivån. Informanterna kan se att fusk och omotiverad betygssättning förekommer 
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på skolor och tycker att detta inte ska vara möjligt. De ser att lärare tolkar kunskapskraven 

på olika sätt och att detta påverkar hur elever bedöms. Elever bedöms olika på olika skolor 

och återigen kommer informanterna tillbaka till att Skolverket bör utforma tydligare 

kunskapskrav för att underlätta för läraren samt höja rättssäkerheten på betyg och 

bedömning. För att återkoppla till inledningen vill jag understryka att detta arbete inte ska 

ses som kritik av lärare i dagens samhälle, utan som en kritisk granskning över hur 

Skolverket utformar kunskapskrav och skapar förutsättningar för lärare. 

 

6.2 Gymnasieskolans mål idag 
Enligt Skolverket (2011) måste skolan tydligt redovisa utbildningens innehåll, 

arbetsformer, mål och vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har. Enligt 

informanterna är Skolverkets kunskapskrav för ämnet GeMu 1 otydliga och 

tolkningsbara. Informanterna fick reflektera över och ge förslag för vad en elev ska kunna 

för att uppnå ett E i GeMu 1 och tankarna mellan informanterna skiljde sig åt. Det som 

de var överens om var att elevernas kunskaper skulle vara ytliga. Gymnasieskolornas 

huvuduppgift är att skapa förutsättningar och förmedla kunskap till eleverna för att de ska 

bli ansvarsfulla människor som ”aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet” 

(Skolverket, 2011, s. 6).  

 

Informanterna reflekterar över hur fusk och orättvis bedömning förekommer på skolor 

och många ger exempel på elever som fått ett betyg som de inte har förtjänat. Urban kan 

förstå att vissa skolor sätter en lägre nivå för att kunna framstå som en verksamhet där 

elever lär sig mycket och får höga betyg. På detta sätt tjänar skolor mer pengar på grund 

av en ökad mängd elever som vill gå på just den skolan. Med tanke på att skolpengen är 

bunden till antalet elever på en skola, måste skolor idag slåss om elever och detta kan 

även spela roll när elever tar studenten med otillräckliga betyg och kunskaper. Det ser 

inte bra ut för en skola som har elever som måste gå om. Urbans svar om hur det är 

vanligare att friskolor betygssätter elevernas provsvar generösare än kommunala skolor 

stämmer överens med forskning av Lundahl et al. (2015). Författarna skriver om 

betygsinflation och hur vissa lärare väljer att ge eleverna högre betyg på grund av att 

eleverna inte fått resurser som de haft rätt till. Informanterna tycker att lärarna lurar 

eleverna genom att få dem att tro att de har mer kunskaper än vad de har. De hävdar att 
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det förstör för eleverna i längden om de vill söka högre studier inom ett ämne och inte har 

kompetensen.  

 

6.3 Ett internationellt perspektiv på betyg och 

bedömning 
Mina informanter hävdar att det hade varit bra om det svenska betygssystemet var mer 

internationellt anpassad. På så vis skulle möjligheten för studenter att söka sig till 

utbildningar och jobb utomlands öka om de svenska betygen och bedömningsmatriserna 

blir mer kompatibla med det som används utomlands. Urban och Kristin tycker det är trist 

att jämföra sig med skolor utomlands men säger ändå att det hade underlättat 

internationella samarbeten i skol- och jobbvärlden. En del av informanterna tar upp den 

kulturella aspekten och hävdar att det påverkar hur olika skolor lägger upp sin utbildning. 

I andra länder finns kanske en annan tradition av musik som resulterar i att kraven och 

nivån på eleverna är högre. Enligt Lundahl et al. (2015) kan betyg aldrig förstås isolerat. 

De måste ”ses i relation till ett lands utbildningssystem, dess bedömnings- och 

utvärderingssystem och de kulturella och historiska omständigheter som omgärdar betyg” 

(s. 62). Enligt forskarna kan inte det svenska målrelaterade betygssystemet ge ett 

tillfredsställande mått på elevernas kunskaper på grund av att betygssystemet inte har en 

tillräcklig precision.  

 

6.4 Rättssäkra betyg och tolkning 
Dagens uppläggning av undervisning och bedömning kan ses som ett resultat av 

målstyrningens ändrade karaktär under 1900-talet. Målstyrningen gick från att ha 

föreskrivit hur lektioner skulle organiseras och utformas, till att tydliggöra mål för vad 

eleven ska ha lärt sig när undervisningen var färdig. Undervisningens innehåll och 

upplägg skulle nu bestämmas lokalt och utifrån lärarens egna beslutsfattande (Carlgren 

et al. 2009). Lärarna blev nu ansvarsskyldiga om eleverna inte uppnådde målen.  

 

Enligt informanterna är det nuvarande bedömningssystemet svårtolkat och oklart. 

Läroplanen är inte skriven för elever, men det verkar tydligt att informanternas lärare inte 

heller har lyckats förklara för dem hur bedömningssystemet fungerar. Vissa informanter 

hade svårt att förstå hur en lärare kan motivera ett betyg om de inte måste sätta betyg på 
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prov och uppgifter utan endast vid slutbetyget. Aron kände att lärarna var olika hårda och 

tolkade resultat olika på prov och uppgifter under sin tid på gymnasiet. Han kände att den 

enda gången som han blev bedömd rättvist var på nationella prov på grund av att det inte 

fanns rum för tolkning. Dagens bedömning påminner om det absoluta betygssystemet i 

den bemärkelse att problematik med det absoluta betygssystemet uppstod med 

jämförbarhet och rättvisa. Det saknades ett nationellt normalmått och detta betydde att 

betygssättningen blev den enskilde lärarens ärende (Brynolf et al. 2012). Utifrån min 

studie visar det sig att vissa lärare idag väljer att utforma egna kunskapskrav och enligt 

informanterna efter att ha sett kunskapskrav från två olika skolor, skiljer sig innehållet 

och tydligheten i matriserna från varandra.  

 

Hur rättssäker är bedömningen på olika skolor? Om alla skolor utgår från sina egna 

kunskapskrav finns det ingen möjlighet att eleverna får samma förutsättningar eller 

bedöms lika. Matriserna var ännu inte färdiga när informanterna tog del av dem och Peter 

tycker att lärarna borde jobba utifrån en tydlig ram istället för att först undervisa, sedan 

försöka koppla det till kunskapskraven. Alla informanter tycker att Skolverket borde 

utforma tydligare kunskapskrav som alla skolor kan utgå från. Zandén (2014) hävdar att 

det inte är möjligt att få kunskapskraven helt tydliga, utan att det alltid kommer att finnas 

rum för tolkning. Jönsson (2013) och Klapp Lekholm et al. (2010) pratar om hur 

bedömning i en perfekt värld, skulle vara opåverkad av vem det är som bedömer, samt 

var och när bedömningen sker. Jönsson (2013) förklarar att detta inte är möjligt att uppnå 

fullt ut men att ”det kan uppnås i högre grad eller lägre grad, och i ju högre grad detta 

uppnås, desto mer tillförlitlig anses bedömningen vara” (s. 65). Gustavsson et al. (2012) 

hävdar att ur elevernas perspektiv påverkas betygen av vilken lärare de har. 

 

Enligt informanterna är Skolverkets kunskapskrav för ämnet GeMu svåra att förstå, och 

de måste tolkas och göras om för att de ska kunna användas i undervisningen och vid 

bedömning. Zandén (2014) skriver om hur ordet ’tydlig’ förekommer 161 gånger i 

propositionen som låg till grund för skolreformen Lpo94. Det bestämdes att läroplanerna 

skulle ha klara och entydiga mål. Det fastslogs också att det inte ska finnas något tvivel 

och kunskapsmålen ska inte kunna tolkas på flera sätt. Zandén (2014) hävdar att språket 

har en begränsning och inte går att formulera så att lärarna inte kan tolka kunskapskraven 

på olika sätt. Det betyder att det är svårt, eller kanske omöjligt, att formulera tillräckligt 

tydliga kunskapskrav. Med tanke på de bedömningsmallar skolorna utformat blir det 
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tydligt att likvärdigheten är ett problem. I litteraturkapitlet listas tre förslag på åtgärden 

som Gustavsson et al. (2012) skriver om som kan vidtas för att förbättra betygens 

likvärdighet och rättssäkerhet. Författaren vill att lärare ska utbildas i hur bedömning och 

betygssättning ska gå till, att Skolverket ska tydliggöra sina anvisningar och att det ska 

finnas ett större samarbete mellan lärare under betygssättning. Många av informanterna 

är inne på samma spår och lägger vikt vid att ha tydliga kunskapskrav och 

bedömningsmatriser. Det som Gustavsson et al. (2012) efterfrågar görs däremot i rätt stor 

grad idag. Betyg och bedömning finns med i Högskoleförordningen som bestämmer 

vilken inriktning de olika UVK-kurserna (den utbildningsvetenskapliga kärnan) ska ha, 

och Skolverket håller på att revidera kursplanerna. Däremot är frågan om kursplanerna 

blir tydligare med tanke på att Skolverket anser att tydlighet ligger i förenkling av 

kunskapskraven.  

  

Anna Westerholm hävdar att betygssättning riskerar att inte ge elever betyg som 

reflekterar deras kunskaper.  Hon ser hellre att en ska ”lita på lärarnas professionella 

yrkeskunnande om bedömning och betygssättning” (Skolverket 2018a). Enligt 

Skolverket (2018b) kan kunskapskraven själva inte säga någonting om elevens 

kunskapsnivå, de måste sättas in i ett sammanhang där lärare tolkar kunskapskraven 

utifrån syftet, det centrala innehållet och undervisningen. För att bedömning och 

betygssättning ska vara rättssäker får skolor egentligen inte utgå från egna kunskapskrav, 

däremot verkar det bli konsekvensen av att kunskapskraven är svåra att tolka, särskilt om 

syftet och det centrala innehållet också ska tolkas läsas tillsammans med kunskapskraven.  

 

6.5 Faktorer som påverkar betygssättningen 
Urban och Peter pratar om hur personlig kemi mellan lärare och elev påverkar 

bedömning. De tar upp hur relationen mellan lärare och elev påverkar det slutgiltiga 

betyget och eleverna i Silvenbrings (2016) studie tar även upp detta. ”Ett sätt att påverka 

bedömningars utfall är att modifiera sitt uppförande och bemötande och att arbeta med 

relationer till lärare. Med bedömning som incitament är det viktigt för eleverna att 

framträda som ”goda elever” för att vinna förmåner” (s. 222). Klapp (2016) hävdar att 

klassrumsbedömning innehåller olika typer av bedömning som observationer, kamrat- 

och självbedömning, läxförhör, prov, portfolios och tidigare betyg. Enligt Skolverket 

(telefonsamtal) fick jag reda på att lärare inte måste sätta betyg på prov och uppgifter utan 
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endast vid slutbetyget och Klapp (2016) belyser hur enligt riktlinjer från Skolverket, kan 

bedömningstillfällen ”vara i stort sett alla möten mellan lärare och elev” (s. 131). 

Författaren tar även upp hur Skolverket år 2015 uttrycker att det är läraren som bestämmer 

vad som är relevanta underlag för bedömning. ”Det står inte att dessa underlag måste vara 

skriftliga” (s. 133). Risken är att bedömningen inte kan motiveras om en lärare får lov att 

välja ut det som de tycker ska bedömas. Om en lärare får bedöma utifrån varje möte med 

en elev, vad stoppar läraren från att bortse från kunskaper som en elev inte har kunnat 

visa upp och endast ge ett högt betyg utifrån det en elev kan, eller bortse från kunskaper 

som eleven kan visa upp och endast fokusera på kunskaper eleven inte kan? Öppnar detta 

upp möjligheten för att en lärare ska kunna sätta ett lågt betyg på en högpresterande elev, 

på grund av att den personliga kemin och relationen mellan lärare och elev kanske inte är 

bra? 

 

Enligt Gustavsson et al. (2012) är en dålig lärare någon som döljer kraven för eleverna 

samt hotar med att allt de gör under lektionerna kan påverka betygen. Ska en lärare 

undvika att säga till eleverna att allt de gör under och utanför lektionstid kan påverka 

deras betyg om det anses påverka eleverna negativt? Enligt Jönsson (2013) kan lärare 

välja om de vill bedöma genomgående eller vid specifika tillfällen. Om lärare på olika 

skolor väljer att bedöma på olika sätt påverkar detta betygens rättssäkerhet. Mina 

informanter tar upp att lärares ålder också kan påverka hur de bedömer.  Johansson (2011) 

påpekar att konflikter kan uppstå i grupper om det förekommer störningar och 

feltolkningar i kommunikationen. Enligt informanterna är det viktigt att elever och lärare 

får tydliga ramar för hur undervisning och bedömning ska se ut. Om alla får samma ramar 

att hålla sig till, blir bedömningen mer rättvis. Peter hävdar att ”bedömning ska vara lika, 

annars blir det aldrig rättvist”. Pernilla tycker att det är svårt för bedömningen att se 

likadan ut på olika skolor med tanke på att undervisningen ser olika ut. Aron pratade om 

en lärare som han hade på gymnasiet och förklarar att E-nivån i den kursen var att eleverna 

var där. Läraren väljer att strunta i Skolverkets kunskapskrav och hittar på egna kriterier. 

Detta borde inte vara möjligt på någon skola. Verksamheten ska prövas enligt Skolverket 

(2011) och ”utvecklas så att den svarar mot de nationella målen” (s. 8). Mina informanter 

upplever att detta inte görs, i alla fall inte i den utsträckning som det behövs. 

 

Silvenbring (2016) har forskat kring ungdomars syn på betyg och bedömning och hävdar 

att ”varken skolans institutionella uppgift eller bedömningars ställning och avgörande 
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betydelse ifrågasätts av studiens ungdomar” (s. 221). Precis som många av informanterna 

i denna studie anser ungdomarna att betyg och bedömning har stor påverkan på deras 

framtida liv och möjligheter. Många av informanterna uttrycker även svårigheter att förstå 

kunskapskraven och lägger vikt vid hur viktigt det är med tydlighet. Silvenbring (2016) 

hävdar att eleverna i hennes studie tycker att språket som används i planer, kunskapskrav 

och i bedömningar är svårt att förstå och det ”hindrar ungdomarna från att göra 

bedömningen betydelsefull som verktyg för att lärande skall stöttas” (s. 222). Skolverket 

(2018a) förklarar att det finns risker med att detaljerade bedömningsmatriser som 

formuleras av kunskapskraven leder till att undervisningen styrs av kunskapskraven 

istället för det centrala innehållet och ämnets syfte. ”Detaljerade matriser kan också leda 

till att ett litet bedömningsunderlag väger lika tungt som ett större bedömningsunderlag”. 

Anna Westerholm hävdar att betygssättningens och undervisningens kvalitet kan 

försämras om det professionella utrymmet bland lärare krymper (Skolverket, 2018b). 

Informanterna i detta arbete lägger vikt vid att ha tydliga kunskapskrav att förhålla sig 

till, och de flesta känner att tydliga matriser förenklar bedömning och betygssättning samt 

rättssäkerheten. 

 

6.6 Konsekvenser av studiens resultat 
Detta arbete har gett mig inblick i elevers syn på betyg och bedömning. Genom att ta del 

av resultatet och tidigare forskning har jag fått en större förståelse för hur bedömning och 

betygssättning ser ut på skolor och hur lärare jobbar utifrån Skolverkets kunskapskrav. 

Detta arbete har påverkat mig som framtida musiklärare och förberett mig för hur 

yrkeslivet som lärare ser ut och svårigheter som uppstår när betyg ska sättas. Utifrån 

informanternas tankar om orättvisa betyg kan jag se en typ av ”rullbandsprincip” där 

elever som har fått omotiverade betyg och knappt varit i skolan får ta studenten ändå. För 

mig ser det ut som att skolans huvuduppdrag är att eleverna ska gå ut ur skolan, med eller 

utan kunskaper. ”Rullbandsprincipen” kan vara en effekt av dokumentationshets och 

konkurrens mellan skolor (NPM och friskolereformen) som Zandén (2014) skriver om. 

Karlsson (2017) förklarar att NPM innebär att fokus ska ligga på resultat istället för 

process. Det förfaller som att resultatet visas i hur många elever som tar studenten, inte 

vad de har för kunskaper.  
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På grund av målstyrningens ändrade karaktär under 1900-talet blev nu lärarna 

ansvarsskyldiga om eleverna inte uppnådde målen. Detta tror jag hade en stark påverkan 

på hur skolor arbetar med kunskapskraven idag. Om lärare är ansvarsskyldiga om 

eleverna inte uppnår målen, är det kanske säkrare för lärarna att sätta nivån lägre för sina 

elever för att garantera att så många som möjligt uppnår kunskapskraven. Genom att 

lärare har otydliga och oklara kunskapskrav tror jag att de kan göra det lätt för sig själva 

att komma undan med orättvisa och omotiverade bedömningar. Det förefaller som att 

lärarna sätts i en näst intill omöjlig sits om de ska jämföra kunskapskrav med det centrala 

innehållet och syftet och samtidigt göra likvärdiga bedömningar. Detta bedömningssätt 

blir olika på alla skolor då lärare gör en tolkning av vad kunskapskraven innebär och på 

så sätt blir inte betygssättningen rättssäker eller lika. Det är viktigt att lärare får tydliga 

ramar att förhålla sig till för att utesluta risken med att det personliga intrycket och 

relationen med eleven påverkar betygets rättssäkerhet. Lärare måste kunna bevisa och 

motivera sin betygssättning. Jag anser att professionaliteten hos lärare är viktigt, men 

otydliga matriser bidrar inte till att lärarnas professionalitet ökar. Denna studie har varit 

intressant och relevant för mig som snart själv ska sättas i samma position som lärarna 

jag nämner i detta arbete. 
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7. VIDARE FORSKNING 
Detta kapitel grundar sig i tankar och funderingar som uppstått under detta arbete om 

betyg och bedömning. Här skriver jag om hur jag kan gå vidare med detta 

forskningsarbete och presenterar frågeställningar som för mig hade varit intressanta att 

besvara. I vidare forskningen skulle jag vilja bredda min syn och inte endast fokusera på 

betyg och bedömning inom GeMu utan öppna upp för alla andra ämnen som går att läsa 

i skolan.  

 

I Sverige ökar den psykiska ohälsan bland elever. Jag skulle vilja forska kring om skolors 

otydliga mål, ramar och krav på eleverna kan framkalla stress och oro. Är antalet elever 

med psykisk ohälsa mindre på skolor med tydliga mål, ramar och krav? Jag har även 

funderingar över ifall en lärare skadas eller går bort, hur tar sig en vikarie an problemet 

med hur han/hon ska bedöma eleverna? Jag syftar på hur lärare inte måste sätta betyg på 

någonting förrän vid slutbetyget. Klapp (2016) tar upp hur Skolverket år 2015 uttrycker 

att det är läraren som bestämmer vad som är relevanta underlag för bedömning. ”Det står 

inte att dessa underlag måste vara skriftliga” (s. 133). Om den förra läraren valt att inte 

bedöma prov och uppgifter, vilket underlag finns för den lärare som nu måste betygssätta 

eleverna? Om den förra läraren valt att inte ha någon form av skriftligt underlag som 

bevisar att eleven förtjänar ett visst betyg, hur tillförlitlig blir bedömningen? Vad ska 

vikarien göra om dokumentation om eleverna saknas? Det är inte ett krav att lärare i 

Sverige idag har en utbildning eller lärarlegitimation. En tanke som uppstår här är hur 

detta påverkar betygssättningens och undervisningens kvalitet. Lärare utan 

lärarlegitimation får inte lov att sätta betyg på elever, däremot dokumenterar läraren 

elevernas kunskaper som sedan leder till en bedömning. Går det att lita på lärarens 

professionalitet trots att han/hon är outbildad? 

 

Jag vill titta på hur bedömningskriterier är utformade utomlands. Har alla skolor i samma 

land samma betygskriterier? Har olika skolkedjor (t.ex. GEMS privatskolor) samma 

kriterier på alla sina skolor? Finns det rum för tolkning i dessa betygskriterier och måste 

lärare omformulera dessa mål för att de ska kunna tillämpas i undervisning och 

bedömning? I Sverige har vi vårt betygssystem. Betygssystemet har ändrats flera gånger 

och kan vara svårtolkat av skolor och arbetsgivare utomlands. Vad kan Sverige göra för 

att få svenskar mer attraktiva på jobb och utbildningsmarknaden utomlands? Hur kan 
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utbildningens och bedömningens tillvägagångssätt göras om för att höja svenskars 

kompetens och möjlighet till jobb och studier utomlands? Hade det varit bra om 

skolministern hade tittat på länder där skolor fungerar bra, och tillämpat deras betyg- och 

bedömningssystem i Sverige istället för att utforma egna som byts ut med jämna 

mellanrum? Jag har även upplevt att det är många som pratar om betyg och bedömning 

som någonting negativt. Många argument för varför betyg är dåligt är att lågpresterande 

elever blir stressade och omotiverade. Jag tycker däremot att få människor ser betyg som 

en motivationsfaktor för högpresterande elever. Jag skulle vilja undersöka hur olika 

elevers inställning till betyg och bedömning påverkar deras betyg i skolan. Jag vill 

intervjua och skicka ut en enkät till elever utomlands som haft betyg från en väldigt tidig 

ålder och se hur deras tankar skiljer sig från svenska elevers som inte haft betyg lika länge. 

Påverkar åldern då elever introduceras till betyg deras inställning till betyg och 

bedömning?  
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Bilaga 1. Samtyckesblankett 
 

Syftet med studien är att undersöka olika skolors bedömningskriterier i ämnet GeMu samt 

intervjua elever för att ta reda på hur de olika skolornas tolkning av skolverkets dokument 

påverkar elevernas möjlighet till att uppnå ett önskat betyg. Denna studie kommer 

förhoppningsvis att ge en inblick i hur elevernas kunskaper mäts och om eleverna känner 

att betygen reflekterar deras kunskaper.  

  Genom att skriva på detta papper ger ni mig, Timothy Wetterlin, tillstånd att 

använda era tankar och svar anonymt i forskningsarbetet kring betyg och bedömning. Jag 

kommer att använda mig av en mikrofon för att spela in intervjun. När som helst fram 

tills att arbetet lämnats in har ni rätt att hoppa av utan några former av negativ följd. Era 

personuppgifter kommer inte att delas med några andra parter och om ni nämns i arbetet 

kommer detta göras under ett falskt namn.  

 

Här är mina kontaktuppgifter ifall ni har några frågor 

 

Timothy Wetterlin 

Mobil: 073 662 10 65 

Mejl: t.wetterlin@gmail.com 

 

Tack för att ni vill vara med!  

 

Namnförtydligande                                        _____________________________ 

 

Datum                                                            _____________________________ 

 

  

Underskrift (för dig som fyllt 18 år 

ELLER vårdnadshavarens underskrift för 

dig som inte fyllt 18) 
______________________________ 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

1. Vet du om att det finns en organisation som heter Skolverket? 

2. Vad gör de för något? 

3. Hur tolkar du den här meningen: ”eleven redogör översiktligt för musiklära”? 

4. Vad tror du att eleven förväntas kunna för att uppnå betygen E? 

5. Tyckte du att dina kunskaper reflekterades i dina betyg under gymnasiet? 

6. Titta på de här betygsmallarna från 2 olika gymnasieskolor. GeMu. Beskriv dina 

tankar. Den första är från en skola med estetlinje i Skåne och är inte helt färdig. Den andra 

är från en annan gymnasieskola med estetinriktning i Skåne. 

7. Tycker du att det är viktigt att ha betyg? Varför? 

8. Tycker du att eleven ska få någon form av skriftligt omdöme tillsammans med 

betygen?  

9. Med hur det ser ut idag, tror du att undervisningen och bedömningen ser ut på samma 

sätt på olika skolor i Sverige? Ska det se likadant ut? Varför? 

10. Tror du att skolor kan uppmanas till att fuska genom att sätta lägre nivåer på betygen 

för att ge eleverna högre resultat? 

11. Vet du om att enligt skolverket så finns det ingenting som säger att en lärare måste 

sätta ett betyg på prov och uppgifter, utan endast vid slutbetyget?  

12. Vad tycker du om detta? 

13. Har du någon gång märkt att en av dina vänner på en annan skola fått bättre betyg än 

dig i ett ämne trots att han/hon inte har mer kunskaper än dig? 

14. Ska betygssystemet vara mer internationellt? 
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Bilaga 3. Kunskapskrav för GeMu 1 och 2 
tagen från Skolverket 

 

GEMU 1, 100 poäng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betyget E 

Eleven redogör översiktligt för musiklära. Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet 

och redogör översiktligt för några enkla musikaliska former. I redogörelserna använder 

eleven med viss säkerhet vanliga musikteoretiska begrepp. Eleven utför med viss säkerhet 

enkla gehörsövningar, noterar enkla klingande musikexempel och gör enkla musikaliska 

analysuppgifter i olika genrer. 

Eleven skriver och läser med viss säkerhet noter i två klaver. Eleven sjunger med stöd 

efter enkla notbilder och på gehör. Eleven värderar med enkla omdömen sitt musicerande 

med hjälp av musikteoretiska begrepp. 

 

Betyget D 

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

 

 

 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 

Musiklära med föredragsbeteckningar, skalor, intervall, notation, notationspraxis, 
ackord och harmonisering. 
Grundläggande musikteoretiska begrepp i en eller flera genrer samt jämförelse av 
de olika genrernas musikteoretiska begrepp. 
Gehörsträning av puls, rytm, melodi, harmoni och form. 
Grundläggande satslära och harmonisk analys. 
Notering av klingande musik. 
A prima vista-träning. 
Aktivt lyssnande och diskussion om musikframförande. 
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Betyget C 

Eleven redogör utförligt för musiklära. Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet 

och redogör utförligt för några enkla musikaliska former. I redogörelsen använder eleven 

med viss säkerhet musikteoretiska begrepp. Eleven utför med viss säkerhet 

gehörsövningar, noterar klingande musikexempel och gör musikaliska analysuppgifter i 

olika genrer. 

Eleven skriver och läser med viss säkerhet noter i två klaver samt musicerar efter noter i 

en klav. Eleven sjunger efter enkla notbilder och på gehör med tillfredsställande kvalitet 

när det gäller rytm, melodi, harmonik och form. I sitt musicerande kopplar eleven ihop 

gehör och musikteori. Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt musicerande med 

hjälp av musikteoretiska begrepp. 

 

Betyget B 

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

 

Betyget A 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för musiklära. Dessutom identifierar eleven med 

säkerhet och redogör utförligt och nyanserat för några enkla musikaliska former. I 

redogörelsen gör eleven en välgrundad och nyanserad jämförelse av de musikaliska 

formerna samt använder med säkerhet musikteoretiska begrepp. Eleven utför med 

säkerhet gehörsövningar, noterar klingande musikexempel med vedertagen 

notationspraxis och gör komplexa musikaliska analysuppgifter i olika genrer och med 

lämplig analysmodell. 

Eleven skriver och läser med säkerhet noter i två klaver samt musicerar efter noter i minst 

två klaver. Eleven sjunger efter notbilder och på gehör med god kvalitet när det gäller 

rytm, melodi, harmonik och form. I sitt musicerande kopplar eleven ihop gehör och 

musikteori. Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt musicerande med hjälp av 

musikteoretiska begrepp samt ger förslag på hur musicerandet kan förbättras. 
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GEMU 2, 100 poäng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betyget E 

Eleven redogör översiktligt för musiklära. Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet 

och redogör översiktligt för några olika musikaliska former. I redogörelserna använder 

eleven med viss säkerhet musikteoretiska begrepp. Eleven utför med viss säkerhet 

komplexa gehörsövningar, noterar med viss säkerhet klingande musikexempel och gör 

enkla musikaliska analysuppgifter i olika genrer. 

Eleven skriver och läser med viss säkerhet noter i minst två klaver, harmoniserar melodier 

och kompletterar flerstämmig sats. Eleven beskriver också översiktligt minst två 

notationssystem och ger något exempel på deras användningsområde. Dessutom 

använder eleven minst ett vedertaget system för ackordbeteckningar. Eleven sjunger och 

spelar efter notbilder och på gehör. Eleven värderar med enkla omdömen sitt musicerande 

med hjälp av musikteoretiska begrepp. 

 

Betyget D 

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

 

Betyget C 

Eleven redogör utförligt för musiklära. Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet 

och redogör utförligt för några olika musikaliska former. I redogörelserna använder 

eleven med viss säkerhet musikteoretiska begrepp. Eleven utför med viss säkerhet 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Musiklära med föredragsbeteckningar, skalor, intervall, notation, notationspraxis 
och notationssystem samt ackordbeteckningssystem. 
Fördjupade musikteoretiska begrepp och teoribildningar i en eller flera genrer. 
Gehörsträning av puls, rytm, melodi, harmoni och form. 
Harmonisering och stämföring i flerstämmig sats. 
Melodibildning. 
Formlära. 
Fördjupad satslära och harmonisk analys. 
Notering av klingande musik. 
A prima vista-träning. 
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komplexa gehörsövningar, noterar med säkerhet klingande musikexempel och gör 

musikaliska analysuppgifter i olika genrer utifrån olika analysmodeller. 

Eleven skriver och läser med viss säkerhet noter i minst två klaver, harmoniserar melodier 

och skriver flerstämmig sats. Eleven beskriver också utförligt minst två notationssystem 

och ger några exempel på deras användningsområde. Dessutom använder eleven minst 

två vedertagna system för ackordbeteckningar och harmoniska analyser. Eleven sjunger 

och spelar efter notbilder och på gehör med tillfredsställande kvalitet när det gäller rytm, 

melodi, harmonik och form. I sitt musicerande använder eleven gehöret i improviserad 

och noterad musik. Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt musicerande med 

hjälp av musikteoretiska begrepp. 

 

Betyget B 

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

 

Betyget A 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för musiklära. Dessutom identifierar eleven med 

säkerhet och redogör utförligt och nyanserat för några olika musikaliska former. I 

redogörelserna använder eleven med säkerhet musikteoretiska begrepp samt gör en 

välgrundad och nyanserad jämförelse av de musikaliska formerna. Eleven utför med 

säkerhet komplexa gehörsövningar, noterar med säkerhet klingande musikexempel med 

vedertagen notationspraxis samt gör komplexa musikaliska analysuppgifter i olika genrer 

utifrån olika analysmodeller och motiverar utförligt och nyanserat sina val av 

analysmodeller. Dessutom tar eleven initiativ till att öva upp sitt gehör. 

Eleven skriver och läser med säkerhet noter i minst två klaver, harmoniserar melodier och 

skriver flerstämmig sats. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat minst två 

notationssystem och ger flera exempel på deras användningsområde. Dessutom använder 

eleven minst två vedertagna system för ackordbeteckningar och harmoniska analyser 

samt redogör översiktligt för ytterligare system. Eleven sjunger och spelar efter notbilder 

och på gehör med god kvalitet när det gäller rytm, melodi, harmonik och form. I sitt 

musicerande använder eleven gehöret i improviserad och noterad musik samt skriver 

enkla arrangemang för olika röst- eller instrumentkombinationer. Eleven värderar med 

nyanserade omdömen sitt musicerande med hjälp av musikteoretiska begrepp samt ger 

förslag på hur musicerandet kan förbättras. 
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Bilaga 4. Betygsmall A 
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Betygsmall A fortsättning  
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Bilaga 5. Betygsmall B 


