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Sammanfattning/Abstract 

Titel: Betyg och bedömning på det estetiska programmet - En kvalitativ studie om hur lärare 

på det estetiska programmet uppfattar att betyg och bedömnings inverkar på det musikaliska 

lärandet 

Författare: Gustaf Örsta 

Under mina fem år av pedagogiska studier på Malmö Musikhögskola, och med ett stort 

egenintresse i ämnet har jag observerat en trend där mätbara värden alltmer eftersöks i skolans 

värld. I den trenden har jag sett en fara i att låta den enkelhet samt ensidighet som mätbara 

faktorer ofta genomsyras utav låta påverka musikundervisningen på gymnasiet i alltför stor 

utsträckning. Att försöka säkra kvalitet i musikutbildning genom statistik och välformulerade 

slagord så som man gör inom kommersiella branscher anser inte jag bara är fel, utan direkt 

skadligt för musikutbildningen.  

Min utgångspunkt i den här studien var att undersöka hur lärare på det estetiska programmet 

uppfattar hur betyg och bedömning påverkar undervisningen. Syftet var att undersöka hur 

gymnasielärare på estetiska linjen förhåller sig till betyg och bedömning i relation till 

undervisningen, samt att undersöka hur dessa faktorer påverkar den enskilda elevens 

musikaliska lärande. Mitt val av metod för att undersöka detta var kvalitativa intervjuer, då 

jag var intresserad av lärarnas syn på ämnet. Jag intervjuade fem lärare som alla är 

yrkesverksamma på det estetiska programmet i ämnena inså, ensemble eller båda. Mitt 

resultat visade på en delad syn på hur betyg och bedömning påverkar undervisningen, men det 

fanns samtidigt en koncensus av att betyg och bedömning ofta ses som något som måste 

göras, snarare än något som bidrar till elevens lärande.  

 

 

 

 

Nyckelord: Betyg, Bedömning, Mätbarhet, Musikaliskt lärande, Musikundervisning 

 



  

Abstract 

Title: Grading and assesment within the performing arts. A qualitative study on how high 

school teachers within the performing arts percieve that grading and assesment impact 

musical learning.  

Author: Gustaf Örsta 

During my five years of educational studies at Malmö Academy of Music, and with a great 

personal interest in the subject, I have observed a trend where measureable factors are 

increasingly sought after within the educational school system. Within that trend I have 

noticed a risk in letting the simplicity and bias, that so often permeates measurable factors, 

influence musical education to a large extent. Trying to ensure quality within musical 

education through statistics and eloquent catch-phrases, as is done within commercial 

business, is in my opinion not only wrong, but immediatly harmful to music education. 

This study examines how teachers within the performing arts perceive that grading and 

assesment impact teaching. The purpose was to investigate how high school teachers within 

the performing arts relate to grading and assessment in relation to teaching, and how these 

factors affect the individual student's musical learning. Since I was interested to learn the 

teachers’ point of view on the matter, my choice of method to examine this was qualitative 

interviews. I interviewed five teachers who are currently teaching within the performing arts, 

more specifically within the subjects of ensemble, individual instrument, or both. My results 

revealed a variety of opinions on how grading and assessment affect the teachers in the 

classroom. There was a teacher consensus that grading and assessment are necessary, rather 

than something contributing to the students learning.  
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Förord 

Jag vill inledningsvis rikta ett stort tack till min handledare Bo Nilsson. Utan din oerhörda 

kompetens, din välformulerade feedback och din stora entusiasm kring min studie hade jag 

aldrig kunnat hoppas på att slutföra detta arbete.   

Jag skulle också vilja rikta ett stort tack till de lärare på estetiska program som valde att 

medverka i denna studie. Tack för att ni la ner tid på att låta er bli intervjuade och dela med er 

av era tankar kring ämnet. Utan era kloka ord, tankar och resonemang hade jag aldrig kunnat 

få det slutresultat jag fått.  

Slutligen skulle jag vilja tacka alla de nära och kära som (frivilligt såväl som ofrivilligt) varit 

bollplank under detta arbetets process. Era tankar och frågor kring detta arbete har varit 

ovärderliga för mig.  

 

”Kanske kan vi, någon gång ibland, hitta en njutning i att vara i icke-vetandets närhet där 

världen är öppen och ingen av oss vet vad gryningen för med sig” – Jonna Bornemark (2018) 
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1. Inledning/Bakgrund 
Året 1940 stod den svenska skolan inför allvarliga problem, lokal- och lärarbrist samsades 

med en decentraliserad utbildning och till råga på allt så var det stora delar av Sveriges 

befolkning som inte ens återfanns på de olika läroverken (Lärarnashistoria.se). Efter ett par 

decennier av reformer infördes 1962 grundskolan permanent i Sverige (Lärarnashistoria.se). 

Denna var ett efterkrigstidens barn och byggde således på värderingar så som rättvisa, 

demokrati och en tro om att alla kan lyckas, oavsett bakgrund (Hultén, 2019). Dock blev inte 

realiseringen av grundskolan den succé man hade tänkt sig. Hultén (2019) skriver att den 

präglades utav oordning och ungdomsrevolt och den dåtida debattören Ohrlander (1981) 

skrev att ”enhetskolan var ett projekt där kunskap åtsidosattes till förmån för fostran”. 

Det ökade missnöjet med grundskolan, både bland allmänheten men också bland politikern 

under 1970- och 1980-talet möjliggjorde en rad olika reformer som skulle komma under 

1990-talet och tillslut skapa det som kom att kallas för kunskapskolan (Hultén, 2019). 

 

I och med att de rådande politikerna gjorde upp med grundskolan utformades Lpf 94 med en 

stark önskan om att vara tydlig. För att exemplifiera detta kan jag nämna att Beatrice Ask i 

sina propositioner, som var en av de bidragande orsakerna till den nya läroplanen användes 

ordet “tydlig” 161 gånger (Zandén, 2018).  

I samband med Lpf 94 infördes också det målrelaterade betygssystemet där samtliga skolor 

förväntades utforma lokala mål och kriterier utifrån rådande styrdokument. (Zandén, 2018) 

Med facit i hand kan vi dra slutsatsen att Lpf 94 inte lyckades särskilt väl med att vara tydlig. 

Zandén (2018) skriver vidare att likvärdigheten i skolan gradvis kom att försämras, 

betygsinflationen ökade och variationen mellan skolor och kommuners betyg ökade, och med 

erfarenhet av att själv har gått igenom låg-, mellan-, högstadiet, samt gymnasiet under Lpo- 

och Lpf 94 kan jag intyga att den var allt annat än tydlig.  

 

Denna kritik präglade starkt utformningen av Gy 11 och i likhet med Lpf 94 var en av de 

viktigaste aspekterna med Gy 11 att den skulle uppfattas tydlig. I Regeringens proposition 

Tydligare mål och kunskapskrav (2007), användes ordet “tydlig” redan i titeln och 

cementerade därmed ordet som ett slagord i denna debatt. I propositionen framgick det att det 

var lärarnas förmåga att tolka kunskapskraven som främst ifrågasattes från Lpf 94 och de 
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uppmanades att använda sig av matriser och skapa system som systematiskt och tydligt skulle 

visa på elevernas kunskaper.  

 

Gy 11 kan alltså rimligtvis antagas vara just tydlig och främja en likvärdig utbildning, men 

har den svenska skolan blivit mer likvärdig? Har betygskriterierna blivit tydligare? Mickwitz 

(2011) hänvisar till Skolverket i sin artikel Problemet betyg - Skolpolicy i ett institutionellt 

perspektiv där Skolverket själva menar att olika skolor ger olika betyg för samma kunskaper.  

Parallellt med detta så ser vi en utveckling där man kan säga at betygen närmast används som 

en slags valuta i konkurrensen om elever mellan olika skolor. Det ligger i varje enskild skolas 

ekonomiska intresse att höja sina medelbetyg, då det innebär ökade chanser till fler elever 

vilket i sin tur leder till en ökad skolpeng. (Mickwitz, 2011). För att ge ytterligare djup till 

denna diskurs refererar jag även till Bornemark (2018) Hon menar att även om den ökade 

användningen av New Public Managements idéer bottnade i en önskan att kvalitetssäkra och 

förbättra omständigheterna för såväl personal som brukare (här innefattas även patienter och 

elever) inom den offentliga sektorn så resulterade det snarare i ett ensidigt fokus på 

effektivitet och mätbara resultat. 

 

Jag har efter snart 5 års av studier till ämneslärare på gymnasiet, praktik på åtskilliga skolor 

samt genom vikariat på en rad olika gymnasier tyckt mig se en ökad frustration hos lärare i att 

mer och mer av utbildningen styrs utifrån centrala styrdokument och att alltför mycket tid 

som borde gå åt undervisning, går åt administrativt arbete.   

 

Jag vill med detta arbete undersöka hur musiklärare förhåller sig till betyg och bedömning i 

dagens gymnasieskola. Jag vill ta reda på hur man ser på betyg och bedömning i relation till 

elevens musikaliska lärande. Jag vill också undersöka hur den enskilde musikläraren gör sitt 

urval i det centrala innehållet i förhållande till kraven på mätbara resultat i utbildningen.  
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2. Syfte 
Denna studie har som syfte att undersöka hur lärare på det estetiska programmet förhåller sig 

till betyg och bedömning. Jag vill undersöka hur de förhåller sig till betyg och bedömning i 

relation till undervisningen, men jag vill också ta reda på hur de anser att dessa faktorer 

påverkar den enskilda elevens musikaliska lärande. Jag är också intresserad av att undersöka 

ifall lärarna anser att de nuvarande betygskriterierna är adekvata i förhållande till att eleven 

vill fortsätta studera musik på en högre nivå så som universitet eller folkhögskola. Jag vill 

också undersöka hur den enskilda läraren förhåller sig till det centrala innehållet.  

 

Forskningsfrågor:  

1. Hur förhåller sig musiklärare på gymnasienivå till betyg och bedömning i undervisningen?  

2. Hur upplever läraren att betyg påverkar elevens musikaliska lärande?  

3. Hur förhåller sig den enskilda läraren till det centrala innehållet i relation till krav på 

mätbara resultat i elevernas lärande?   
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3. Tidigare Forskning/Litteraturgenomgång 
Jag kommer i detta kapitel att gå igenom tidigare forskning som gjorts på ämnet bedömning i 

musikundervisning. Jag kommer att jämföra detta med nutida forskning och debattartiklar 

som behandlar bedömning i den svenska skolan. Utöver detta så kommer jag också att skriva 

om betyg och betygens historia i Sverige, både ur ett utbildningsperspektiv och ett politiskt 

perspektiv. 

3.1 Att bedöma musik i gymnasiet 
Att bedöma en musikalisk prestation är allt annat än enkelt. Det finns en mängd olika faktorer 

man som bedömare måste ta hänsyn till. Val av stycke, genretrogenhet, det konstnärliga 

uttrycket, teknisk kapacitet osv.  

 

I Zandéns studie Samtal om samspel (2010), vars syfte var att undersöka vilka kvalitéer och 

bedömningskriterier gymnasielärare på estetiska programmet främst diskuterar när de hör för 

dem okända elever musicera. Studien visade att deltagarna i förstahand värdesatte 

elevautonomi, frihet och initiativförmåga, efter det spelglädje och engagemang och sist den 

klingande musiken. Användandet av noter och text sågs som en brist i förberedelse och drog 

genast ner kvalitén på framförandet enligt lärarna. Vid studiens genomförande gällde 

visserligen Lpf 94, men jag uppfattar ändå Zandéns studie som relevant för min egna studie. 

Om vi jämför med bedömningskriterierna för ensemble 1 och 2 finner vi en diskrepans mellan 

dessa och lärarens uppfattning om vad som är väsentligt i ett musikaliskt framförande i 

Zandéns studie. För att erhålla ett A i ensemble ska eleven musicera med säkerhet efter enkla 

notbilder och på gehör. I sitt musicerande ska eleven uppvisa ett gott konstnärligt uttryck och 

med säkerhet följa genrespecifika krav. Eleven ska redogöra utförligt och nyanserat för 

flera exempel på repertoar i olika stilar för ensemblen (Skolverket, 2020). 

 

I kritik mot tydlighetsdoktrinen (Zandén, 2018) ställer sig Zandén kritisk till de ökade kraven 

på mätbara resultat i skolans musikundervisning. Han menar att ökat fokus på tydlighet och 

mätbara resultat riskerar att banalisera den komplexa processen som bedömning faktiskt är.  
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3.1.1 Återkoppling och bedömning 
En väsentlig faktor för elevens utveckling är återkoppling på det egna arbetet. Återkoppling 

kan ske på olika sätt och ha olika funktioner.  

 

Green (2010) definierar syftet Formativ återkoppling att utveckla elevens lärande samt 

lärarens arbete. summativ bedömning emellertid har som mål att utreda vad eleven har lärt sig 

hittills. Green utvecklar sitt resonemang och menar att det huvudsakliga syftet med den 

formativa återkopplingen är att skillnaden mellan elevens kunnande och målet med 

undervisningen ska minska. Formativ återkoppling har sin utgångspunkt i elevens kunnande i 

relation till lärandemålen och att återkoppling bör innehålla information som eleven kan 

använda sig av för att utvecklas samt att den bör präglas utav en dialog mellan lärare och elev.  

Green skriver även att det är viktigt att återkopplingen är uppgiftsspecifik, men ifall den blir 

alltför specifik blir den svår att applicera på kommande uppgifter.  

Green (2010) specificerar fem kriterier god formativ återkoppling bör innehålla.  

 

1. Begriplig. I vissa situationer kan eleven behöva hjälp med att förstå och kunna 

använda den återkoppling de får.  

2. Given i rätt tid. Beroende på form och svårighetsgrad på uppgiften så bör 

återkoppling ges vid olika tidpunkter. Det handlar om att ge eleverna tid att reflektera, 

ställa frågor eller visa vad de kan.  

3. Individuellt anpassad. Beroende på om eleven är hög- eller lågpresterande bör 

återkopplingen anpassas. Lågpresterande elever behöver ofta höra vad som 

kännetecknar god kvalité medan högpresterande elever oftast bara behöver några 

hintar.  

4. Icke värderande. Återkoppling i form av beröm eller betyg verkar ha väldigt liten 

positiv effekt på elevers lärande. Green menar att nyanser i elevens lärande försvinner 

när vi komprimerar lärandet till ett betyg.  

5. Elevdelaktighet. Genom att använda sig utav utvärderingar och frågor om hur eleven 

upplever arbetet kan läraren skapa sig en bild kring huruvida eleven har förstått 

uppgiften eller inte. Green skriver vidare att det kan vara riskabelt att öppet 

ifrågasätta om en elev har förstått en uppgift, i synnerhet om klassrumsklimatet inte är 

tryggt.  
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Vi lyfter in ett annan perspektiv genom Hattie och Timperley (2007) som menar att 

återkoppling handlar om att minska skillnaden mellan vad eleven kan och vad eleven vill 

kunna. För att nå detta mål kan läraren använda olika strategier. Hattie och Timperley skriver 

att det är troligare att eleven ökar sitt engagemang om läraren kan visa att engagemanget 

tydligt leder till högre kvalité snarare än att det innebär att eleven helt enkelt får arbeta mer. 

De skriver vidare att chansen är högre för ett större engagemang om uppgiften är tydlig 

Det går att se en hög effekt av återkoppling om den sker i samband med uppgifter och att den 

involverar information om hur eleverna kan genomföra uppgiften mer effektivt. Låg effekt i 

återkoppling ser vi i generellt beröm, belöningar samt straff. Ytterligare en positiv effekt av 

väl genomförd feedback är att eleverna har en tendens att skapa en god ”felsökningsförmåga” 

inom sitt eget arbete. Detta kan vara ett mycket användbart redskap då eleverna på så sätt kan 

börja ge sig själva återkoppling (Hattie & Timperley, 2007). 

3.2 Betyg 
Betyg är ett av de ivrigast diskuterade ämnena i dagens skola. I och med ökat fokus på olika 

undersökningar så som PISA, de fria skolvalen samt den allmänna globaliseringen av 

utbildningen har kraven på höga betyg sats i en helt ny kontext. 

 

Dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem har tillämpats i gymnasiet sen 1994 då det 

ersatte det relativa betygssystemet (Gymnasiekommittén, 2002). Det relativa betygssystemet 

byggde på att alla elever som i riket läste samma ämne skulle jämföras med varandra 

betygsmässigt och att betygens utdelning skulle baseras på teorin om normalbegåvning (7 % 

skulle ha betyg 1, 24 % skulle ha betyg 2 osv…). Problemet med detta system var att det ofta 

hanterades felaktigt då läraren helt enkelt enbart utgick från sitt eget klassrum vilket ledde till 

att betyget helt enkelt kunde ”ta slut” (Gymnasiekommittén, 2002).  

 

Dagens betygssystem är som jag nämnt tidigare mål- och kunskapsrelaterat, vilket innebär att 

det betyg som eleven får baseras på vilka kunskaper denne visar upp i jämförelse med 

kunskapskraven. Gustavsson, Måhl och Sundblad (2014) förklarar dagens betygssystem med 

att man använder sig av två jämförelsepunkter:  

1. Vad eleven kan när undervisningen slutar jämfört med 

2. vad eleven förväntas kunna för att få ett visst betyg (s. 16)  
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I och med Gy 11 specificerades kunskapskraven markant i förhållande till Lpf 94. Man 

försökte att motverka Lpf 94as otydlighet genom att med ord försöka precisera vilken 

kunskapsnivå eleven ska ligga på för att erhålla ett visst betyg.  

Nedan följer ett utdrag från skolverkets hemsida från kurserna ensemble 1, ensemble 2 och 

Intrument och Sång 2:  

 
Ensemble 1 

Betyget E 

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

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

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

 

Betyget C 

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

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

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

 

Betyget A 

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

ett gott konstnärligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav. Eleven redogör utförligt och 

nyanserat för flera exempel på repertoar i olika stilar för ensemblen. 

 

Ensemble 2 

 

Betyget E 

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

i fri gehörsbaserad musik. I sitt musicerande uppvisar eleven ett visst personligt, konstnärligt och 

musikaliskt uttryck och följer med viss säkerhet den valda genrens, alternativt valda genrers, krav på 

rytm, melodi, harmonik och form. Eleven redogör översiktligt för grundläggande repertoar och stildrag 

inom valda genrer. Eleven gör styrda, korta improvisationer i den valda genrens stil, alternativt de valda 

genrernas stilar. 

 
Betyget C 

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

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

personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck och följer med säkerhet den valda genrens, alternativt 

valda genrers, krav på rytm, melodi, harmonik och form. Eleven redogör utförligt för grundläggande 

repertoar och stildrag inom valda genrer. Eleven gör styrda, längre improvisationer i den valda genrens 

stil, alternativt de valda genrernas stilar. 
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Betyget A 

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

former av notbilder eller i fri gehörsbaserad musik. I sitt musicerande uppvisar eleven ett gott personligt, 

konstnärligt och musikaliskt uttryck och följer med säkerhet den valda genrens, alternativt valda genrers, 

krav på rytm, melodi, harmonik och form. Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande 

repertoar och stildrag inom valda genrer. Eleven gör fria, längre improvisationer i den valda genrens 

stil, alternativt de valda genrernas stilar. 

 

InSå 2 

Betyget E 

Eleven tar ansvar för att studera in och framföra musikverk av mindre omfattning med tillfredsställande 

resultat. I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett visst konstnärligt uttryck och 

följer med viss säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och kulturella sammanhang. 

Dessutom gör eleven enkla musikaliska tolkningar utifrån genre och praxis. Eleven uppvisar 

en något utvecklad spel- eller sångteknik och anpassar den delvis till olika musikaliska uttryck. 

 
Betyget C 

Eleven tar ansvar för att studera in och framföra musikverk av en viss omfattning med tillfredsställande 

resultat. I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och 

följer med säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och kulturella sammanhang. 

Dessutom gör eleven välgrundade musikaliska tolkningar utifrån genre och praxis. Eleven uppvisar 

en utvecklad spel- eller sångteknik och anpassar den till olika musikaliska uttryck. 

 
Betyget A 

Eleven tar ansvar för att studera in och framföra musikverk av större omfattning med tillfredsställande 

resultat. I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett gott konstnärligt och 

personligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och kulturella 

sammanhang. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade musikaliska tolkningar utifrån genre 

och praxis. Eleven uppvisar en väl utvecklad spel- eller sångteknik och anpassar den väl till olika 

musikaliska uttryck. 

(Skolverket, 2020)  

 

3.2.1 Betygens funktion 
Betyg, vad är det egentligen? Gustavsson, Måhl och Sundblad (2014) definierar betyg som 

”En skriftlig handling som innefattar ett omdöme om en persons kunskaper, förmågor, 

skicklighet, duglighet, kvalifikationer eller egenskaper” (s. 14). Detta innebär inte 

nödvändigtvis att betyg måste vara skriftliga, men utifrån att de i Sverige huvudsakligen 
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används som urvalsfunktion (Klapp, 2018) är det i kontexten den svenska skolan, en 

nödvändighet. 

 

Beroende på sammanhang, kan betyg ha olika inverkan på elevens skolgång. Om de som i 

Sverige, används som ett verktyg för urval till senare utbildning, menar Klapp (2018) att 

betygen betygen är av high-stakes karaktär. Exempel på detta är betygen i årskurs 9 som står 

till grund för val av gymnasieskola, samt betygen i årskurs 3 på gymnasiet, som står till grund 

för möjligheten att söka vidare in på eftergymnasiala utbildningar. Klapp (2018) skriver att på 

grund av detta är det väsentligt att betygen är jämförbara med varandra, samt likvärdiga.  

 

Klapp (2018) skriver vidare att betyg i den svenska skolan har tre huvudsakliga funktioner. 

• För att göra ett urval 

• För att förmedla information 

• För att motivera elever att prestera 

 

Utifrån ett urvalperspektiv verkar betygen uppfylla sin funktion. I en studie som gjordes av 

Cliffordson (2008) kunde han se att de som blev antagna till högre utbildningar baserad på 

sina gymnasiebetyg i färre utsträckning tog studieuppehåll och i större utsträckning slutförde 

sin utbildning jämfört med individer som blev antagna baserat på högskoleprovet.  

 

När det kommer till att förmedla information om elevernas kunskapsnivå anser Klapp att den 

information som ges är knapphändig i förhållande till att ge eleven verktyg att fortsätta 

utvecklas. Vidare ges betygen retroaktivt, dvs efter avklarad kurs och blir därmed summativa. 

Det ska också nämnas att betyg är offentliga dokument som kan användas av forskare för att 

utvärdera skolan och ligga till grund för olika reformer (Klapp, 2018).  

3.2.2 Betyg som motivationsfaktor 
Betyg i kontext att fungera som ett motiverande incitament är ett argument som härstammar 

från Prendergasts (1999) ekonomiska teorier. Forskare som förespråkar denna teori menar att 

barn och ungdomar sporras till ett mer effektivt lärande när de tävlar med andra elever om 

betygen (Klapp, 2018). När vi pratar om motivation är det emellertid viktigt att vi definierar 

vilket typ av motivation vi pratar om. Inom pedagogik är det vanligt att skilja på inre och yttre 

motivation. Gärdenfors (2010) beskriver inre motivation kommer från de intressen eller 

drivkrafter som eleven själv besitter. Att drivas av en inre motivation innebär att man gör 
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något för att aktiviteten i sig själv är tillfredställande. När Gärdenfors pratar om yttre 

motivation så tar han bland annat upp skolans betygssystem som ett exempel. Den yttre 

motivation kännetecknas utav att eleven enbart utför aktiviteten för att den leder till något 

annat som är värdefullt (t.ex betyg). Han skriver vidare att ”informellt lärande ofta bygger på 

inre motivation medan formellt lärande bygger på yttre motivation” (s, 79). 

 

Som tidigare nämnt skriver Klapp (2018) att ”I ett bedömningssystem som använder yttre 

incitament i stor utsträckning, finns det en risk för att elever utvecklar vissa förhållningssätt 

till sitt lärande som kallas performance och avoidance inom motivationsteorierna” (s, 3).  

Dessa två begrepp använder Vansteenkiste m.fl. (2005) för att förklara ett visst beteende vid 

yttre motivation. Performance innebär att elever presterar för att visa andra elever att de har 

lyckats och avoidance innebär att elever presterar för att undvika olika former av bestraffning.  

 

I en rapport från Skolverket (2017) framgår det att drygt hälften av lärarna i studien 

rapporterar om höjd upplevd motivationsnivå hos eleverna efter införandet av betyg från 

årskurs 6. 80 % av eleverna själva anger att de har fått högre motivation sen betygen infördes. 

Skolverket konstaterar dock att höjd motivation i förhållande till betyg inte alltid kan 

likställas med ett större kunskapsintresse, utan ofta tycks handla om ett intresse efter att just få 

höga betyg.  

3.2.3 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som används frekvent när vi diskuterar betyg. 

Validitet handlar om ifall betygen mäter det som de är tänka att mäta, alltså elevens 

kunskapsnivå i relation till kunskapskraven. Reliabilitet handlar om huruvida själva 

mätningen är jämn i sin kvalité (Klapp, 2018) 

3.3 Likvärdighet i skolan 
Debatten om likvärdighet i skolan har pågått under en lång tid, och beroende på på kontext 

kan ordet likvärdighet innebära olika saker. Ibland avses att oberoende av kön, religiös 

tillhörighet, geografisk hemvist, sociala eller ekonomiska förhållande ska varje individ ha rätt 

till samma utbildning och ibland avses vi att utbildningen inom varje skolform ska bedrivas 

under liknande förhållande och distribuera samma kunskap (Johansson, 1995). I denna studie 
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avses beskrivningen att varje skolform ska bedrivas likvärdigt och ge samma kunskap om 

inget annat anges.   

3.3.1 Likvärdighet historiskt 
Johansson (1995) beskriver 1800-talets skolor som “en vildvuxen flora av skolor utan 

inbördes sammanhang”. Den första läroplanen för folkskolan kom först 1842 

(lärarnashistoria.se). Beroende var skolan låg geografiskt och vilken uppfattning den 

ansvarige för den enskilde skolan hade om utbildning kunde undervisningen se mycket olika 

ut. Efterhand tog dock staten över många av de privata skolorna och därmed var grunden för 

ett enhetligt skolsystem lagt. Med tiden kom fler och fler föreskrifter som hade som syfte att 

reglera skolan och dess innehåll. Utredningar tillsattes, för att utarbeta anvisningar för 

undervisningen i enskilda ämnen, metodiska anvisningar för lärarna utfärdades och centrala 

organ skapades för att kontrollera och reglera utbildningen (Johansson (1995). 

 

Ytterligare ett segment i begreppet likvärdighet är olika läroverks förutsättning att förbereda 

elever inför fortsatta studier och yrkesliv. Här fyllde studentexamen som infördes 1862 en stor 

funktion. Denna examen ersatte det inträdesprov som gjordes vid ansökning till universitet 

Inträdesprovet var problematiskt då det kunde se avsevärt olika ut beroende på vilket 

universitet man sökte till. Detta i sin tur ledde till att elever helt enkelt kunde strunta i vissa 

kurser med motivation att de inte var relevanta för deras fortsatta studier (Johansson, 1995). 

 

1927 infördes en ny skolreform där folkskolan som en fyraårig bottenskola inordnades i den 

rådande skolhiearkin. För att kunna bli antagen till vidare läroverken var man alltså tvungen 

att ha godkända folkskolebetyg. Det var dock inte dessa betyg som låg till grunden för inträde 

till läroverken, utan eleverna var tvungna att avlägga inträdesprov. Detta sågs som 

problematiskt då det skapade oro och stress i arbetet samt hade en styrande effekt på 

folkskolans undervisning då många folkskollärare köpte gamla prov från bokaffärer så att 

eleverna kunde öva på dessa. I kölvattnet av detta startade Fritz Wigforss arbetet med att 

utarbeta centrala standardprov för folkskolan i syfte att göra folkskolebetygen jämförbara. 

1962 genomfördes grundskolereformen och den nioåriga skolplikten gjorde att alla fick 

tillgång till utbildning på lägre sekundärnivå. Idag läser nästan alla elever vidare till 

gymnasienivå och på ett principiellt plan är högre utbildning tillgänglig för alla, oavsett kön, 

social eller ekonomisk bakgrund (Johansson, 1995).  
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3.3.2 Likvärdighet inom skolan 
Från början låg alltså fokus i debatten om likvärdighet främst på allas lika rätt till utbildning, 

det är först en bit in på 1900-talet som debatten främst börjar handla om olika skolors 

likvärdighet. Idag är det framförallt den likvärdigheten som diskuteras. I de flesta 

skolpolitiska propositioner och utredningar som gjordes av det målrelaterade betygssystemet 

(Lgr 94) så ifrågasatte man just likvärdigheten i betygsystemet. Ofta framställdes lärarna som 

orsaken till att betygssystemet inte fungerade. (Mickwitz, 2011). 

 

Sedan 2010 står det i skollagen att svensk utbildning ska vara likvärdig (Skollagen, 

2010:800), dock har begreppet likvärdighet visat sig vara mångfacetterat och i många fall 

svårtolkat. Skollagen förtydligar inte vad som menas med likvärdighet och vem som bär det 

yttersta ansvaret för skolans likvärdighet förtydligas inte heller. Lotta Lerwall (Skolverket, 

2017) menar att vi först måste definiera vilket typ av likvärdighet det är vi frågar efter. 

Skollagen staterar att utbildningen ska vara likvärdig, inte bara undervisningen, detta innebär 

alltså att det inte bara är elevernas måluppfyllelse som vi pratar om, utan utbildningen i sin 

helhet. Vidare så står det att det är de “nationella målen” som ska fastställa vad som är 

normen för likvärdigheten, men vilka dessa mål är definieras inte. I första kapitlet av 

skollagen listas de övergripande målen för utbildningen. Målen är att utbildningen ska främja 

barns och elevers utveckling och lärande, ge lust till ett livslångt lärande och deras allsidiga 

personliga utveckling mot att bli kompetenta, ansvarskännande medborgare. Respekt för 

mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar ska förmedlas. 

Utbildningen ska även ge stöd och stimulans så att barn och elever kan utvecklas så långt som 

möjligt (Skollagen, 2010:800).  

 

Lerwall (Skolverket, 2019) menar att det på grund av detta inte är konstigt att lärare väljer att 

fokusera på de mätbara kunskapsmålen, dock ligger kraven på likvärdighet på utbildningen, 

inte på elevens prestation. Vi kan dra en koppling till Zandéns (2018) diskurs om det ökade 

fokuset på att skapa en tydlig läroplan och den växande diskussionen om tydlighet. För att 

svensk utbildning ska kunna bli likvärdig, bör de dokument som ligger till grund för den vara 

tydliga. Zandén (2018) skriver att i regeringens propositioner som ledde fram till Lpf 94 

fastlogs det att ”Det får inte råda något tvivel om vad som avses. Man skall inte kunna tolka 

kunskapsmålen på flera sätt” (s. 2) 
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Gustavsson, Måhl och Sundblad (2014) menar att rättssäkra betyg är en förutsättning för 

likvärdiga betyg. De menar att med rättssäkra betyg avses betyg som kan motiveras med 

kunskapsomdömen som korrekt speglar kunskapskravens bredd och inte speglar 

ovidkommande faktorer. De ska också överensstämma med de kvaliteter som anges i 

kunskapskraven samt ha vägts samman på ett adekvat sätt i förhållande till anvisningarna.  

De skriver vidare att totalt likvärdiga betyg närmast är en utopi men att lärare för den sakens 

skull inte kan tillåtas vara nonchalanta kring betygsättning. De menar att ett effektivt sätt att 

garantera så hög likvärdighet som möjligt är att se till att betygen är rättsäkra.  

3.4 Att mäta kunskap 
Att påstå att vi lever i en tid som är starkt präglad av mätbarhet och den kommersiella 

världens sätt att se på kvalitet och effektivitet är ingen kontroversiell åsikt. I de flesta 

branscher återfinner vi idag olika försök att mäta olika värden. Det kan vara hur 

kostnadseffektiv en produktionskedja är, hur bra en personalgrupp trivs på jobbet eller, som är 

den här studiens fokus, skolors betyg.  

3.4.1 Internationella kunskapsundersökningar 
Internationella kunskapsundersökningar har blivit en betydande faktor i utbildningspolitiska 

diskussioner. I Sverige använder majoriteten av riksdagspartierna resultatet av den senaste 

PISA-undersökningen för att kunna driva igenom just sin politik (DN, 2019). Även om det 

mediala intresset för dessa undersökningar tycks ha ökat de senaste åren så är internationella 

kunskapsundersökningar inget ny företeelse. Redan i början av 1960-talet genomfördes de 

första internationella undersökningarna (Fredriksson, 2017).  

 

I början av 1990 började Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

att vissa ett allt större intresse för utbildningsfrågor. De började att ge ut tidskriften Education 

at a glance på en regelbunden basis som innehöll data om utbildningssystem i OECD-

länderna (Fredriksson 2017). Initialt innehöll dessa skrifter främst information rörande 

ekonomiska frågor i utbildning. Efterhand uppstod dock diskussioner om inte OECD själva 

skulle organisera undersökningar och ur dessa diskussioner skapades PISA (Fredriksson, 

2017).   
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PISA undersöker vid varje provtillfälle läsförmåga, matematik och naturvetenskap. Dessa tre 

grundämnen kompletteras vid varje provtillfälle med andra områden. Vid varje provtillfälle 

tjänar ett av grundämnena som huvudämne och de två andra som biämnen (Karlsson & 

Oskarsson, 2017).  

 

PISA blev i Sverige uppmärksammat 2013 då resultaten från PISA 2012 redovisades. Sverige 

hade låga resultat och var dessutom det land som försämrat sina resultat mest från ett 

provtillfälle till ett annat sedan PISA startades (Karlsson & Oskarsson, 2017). Om vi tittar på 

Sveriges utveckling i PISA-undersökningar från starten 2000 t.o.m. 2015 kan vi se en 

försämring i resultaten (Även om resultatet 2015 var högre än det i 2012 vilket gjorde att 

Sverige numera ses som ett genomsnittligt OECD-land). Karlsson och Oskarsson (2017) 

menar att den förklaring som ligger närmast är att en generell försämring av svenska elevers 

kunskaper har skett (utifrån PISAs definition av kunskap). De skriver vidare att utöver en 

generell kunskapsförsämring så finns det två andra möjliga förklaringar till det försämrade 

resultatet; svenska elever är mindre motiverade än elever från andra länder, samt att 

motivationen dessutom minskat och att andelen elever med utländsk bakgrund har ökat (s. 

52).  

 

Även om användandet av den data PISA ger kan diskuteras har PISA sina 

användningsområden. Karlsson och Oskarsson (2017) fastlår att PISA kan ge tillförlitliga 

resultat på nationell och i vissa fall på regional nivå men de säger också att de inte kan ge 

tillförlitliga svar på individ-nivå. De menar också att PISA precis som många andra 

storskaliga studier kan visa på förhållanden som kräver uppmärksamhet, men det kan inte ge 

svar på orsaker till dessa förhållanden eller åtgärdsförslag (s. 57-58). 

 

Internationella kunskapsundersökningar har alltså starkt påverkat den utbildningspolitiska 

debatten. Inte minst PISA har använts som ett slagträ av olika partier för att genomföra sin 

egna politik. Trots att PISA är tillförlitliga när det gäller att redovisa resultat nationellt varnar 

forskare för att för att låta PISA påverka svensk utbildning alltför mycket (DN, 2019).  

3.4.2 Dagens kunskapssyn 
Christian Lundahl (DN, 2019) menar att det stora fokuset på PISAs resultat är ett problem 

som riskerar att skada skolan. Hultén för en liknande diskussion och menar att ju mer vi 

fokuserar på skolans resultat, desto mer skadar vi skolan (Skolvärlden, 2019). Hultén 
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(Skolvärlden, 2019) menar att det största problemet är den starka styrningen i form av centralt 

formulerade dokument som lärare måste granska och tolka. Han ser det system som finns i 

stora delar av Europa som ett bättre alternativ (Ranguelov, De Coster, Norani, & Paolini, 

2012). Där formulerar lärarna sina egna kriterier för elevernas kunskapsutveckling (ibland 

tillsammans med externa examinatorer). Han skriver vidare att vi måste fundera vad det är vi 

vill att våra betyg ska åstadkomma. Ur ett urvalsperspektiv är inte betyg som sätts efter 

lärarnas egna kriterier användbara, men de är dock högst relevanta för att stärka lärarens 

pedagogiska poäng. När man under 1990-talet argumenterade för det nya betygssystemet så 

var det just urvalsperspektivet man ville komma bort ifrån, urvalet skulle ske med hjälp av 

högskoleprovet (Skolvärlden, 2019).  

 

En förklaringsmodell till det nuvarande synsättet på kunskap inom utbildning hittar vi hos 

Hultén och Lundahl (DN, 2019b) som kritiserar ”kunskapsskolan”. De skriver att den kom att 

uppstå som ett begrepp under 1970-talet som ett svar på den rådande kritiken av dåvarande 

grundskolan.  För att råda bot på de brister man såg i grundskolan krävdes det att man 

genomförde flera reformer för att kunna styra lärarnas undervisning och realisera sin vision 

om kunskapsskolan, man började alltså flytta makten över utbildning till politiken. Dessa 

reformer är desamma vi idag slåss om: mål- och resultatstyrning, marknadsutsättning, 

kommunalisering och fria skolval (Hultén, 2019). 

 

Trots ett ökat fokus på ”kunskap” har skolans resultat gått ner i olika kunskapsmätningar 

(Hultén & Lundahl 2019B). De menar att genom att detaljstyra skolans verksamhet från 

central nivå med mål- och resultatstyrning sänker vi snarare kvalitén på svensk utbilding, än 

höjer den. Hultén skriver i sin bok Kampen om den goda skolan (2019) att den rådande 

debatten om kunskapsfokus i skolan kan spåras ända till 1970-talet. En artikel i DN från 1979 

får exemplifiera detta: ”Den nuvarande skolpolitiken är djupt oroande. Kunskaperna står inte 

längre i centrum. Detta motsätter vi oss” (s. 11). 

3.4.3 Införandet av grundskolan 
För att förstå dagens debatt rörande skolans syn på kunskap måste vi först förstå historien som 

lett fram till dagens scenario.  

 

Efter krigsslutet på 1940-talet stod den svenska skolan inför stora problem, det var brist både 

på lokaler och lärare. I den växande medelklassen fanns det ett ökande intresse för att deras 



 22 

barn skulle utbildas och barn från arbetar- och jordbrukarfamiljer fanns knappt inte på 

läroverken. Man började därför att utreda huruvida man skulle kunna starta en ny skolform 

som bland annat skulle kunna rekrytera barn från landsbygden och barn från familjer med 

lägre inkomst. Man hade också som mål att undersöka hur man skulle kunna skapa en bättre 

balans mellan teoretisk och praktisk utbildning. Denna nya skolform skulle ersätta den 

dåvarande realskolan och folkskolan. Den skulle vara nioårig, obligatorisk och delas upp i tre 

stadier: Låg-, mellan- och högstadiet (Lärarnashistoria.se). Hultén (2019) menar att det fanns 

en ideologisk tanke med grundskolan, att den skulle ge alla en chans att lyckas, oavsett 

klassbakgrund. 1946 års skolkommission fastslog att denna blivande skolans viktigaste 

funktion skulle vara att ”fostra demokratiska människor” och självständighet och ett kritiskt 

sinnelag var egenskaper som betraktades särskilt värdefulla. 1950 togs ett beslut om att denna 

nya ”enhetsskolan” skulle införas på en provperiod om 10 år och 1962 införs den permanent 

och har då bytt namn till grundskolan (Lärarnashistoria.se). 

 

Detta kommer att bli startskottet för en rad olika reformer inom skolan, främst på 60-talet men 

också under kommande decennier. (Lärarnashistoria.se) Hultén (2019) skriver att i och med 

denna reform kom det svenska skolsystemet att centraliseras. Tidigare hade det varit flera 

olika aktörer som drivit skolorna och det hade funnits parallella skolformer, införandet av 

enhetsskolan blev startskottet på centraliseringen. Hultén skriver också att man kan se 

införandet av grundskolan som kulmen på en nära 100 år lång kamp för en gemensam och 

demokratisk skola (Hultén, 2019) och beskriver införandet av grundskolan: 
 

I slutet av 1930-talet inleddes en stor reformering av det svenska skolväsendet som kom att 

resultera i bland annat grundskolan och ett nytt gymnasium. Inte förrän 1972 var 

grundskolereformen fullt ut genomförd efter fyra decennier av utredningar, försöksverksamhet 

och reformer. Och 1970-talet ägnades i hög grad åt att ytterligare reformer och justera grund- 

och gymnasiekolan (s. 26) 
 

Det är i ljuset av detta inte svårt att se att grundskolans initiala idé visade sig vara svår att 

genomföra i praktiken, då den sjösattes i en helt annan tid än i vilken idén uppkom. Den 

infördes i en tid präglad av ungdomsrevolt, frigörelse, ekonomisk instabilitet och en allmän 

kritik mot statlig överhet. Hultén (2019) skriver att 1970-talets skola präglades av oordning 

och en förlorad auktoritet för vuxenvärlden. Han skriver vidare att i och med statens ökade 

makt över skolan så reformerade man pedagogiken. De nya undervisningsmetoderna, de nya 
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sätten att se på barnuppfostran och den förändrade synen på skolans huvuduppgift gjorde att 

många av de som själva gått i folk- och realskolan inte kände igen sig i den nya grundskolan 

(Hultén, 2019).  

 

En dåtida debattör som var mycket kritisk till införandet av grundskolan var Gunnar 

Ohrlander. Han skriver i sin bok Kunskap i skolan (1981) att enhetskolan var ett projekt där 

kunskap åtsidosattes till förmån för fostran. Han menade att det var det socialdemokratiska 

”enhetskoleprojektet” som enkom var anledningen till den negativa utvecklingen av svensk 

skola och han riktade skarp kritik mot 1946 års skolkommission som varit en drivande kraft i 

genomförandet av enhetsskolan (eller grundskolan). Han menade vidare att i och med 

införandet av Lgr 80 så kom den sista spiken i kistan för skolan som kunskapsförmedlare.  

 

Det är i och med det ökade missnöjet med grundskolan, både bland allmänheten men också 

bland politiker under 1970- och 1980-talet som möjliggjorde de reformer som skulle komma 

under 1990-talet och bilda kunskapsskolan (Hultén, 2019) 

3.4.4 Kunskapsskolan ”blir till” 
Vi kan således konstatera att dagens ”kunskapsskola” växt fram som ett svar på 70-talets 

kritik mot grundskolan, men vad blev resultatet?  

1990 träder Göran Person fram i rampljuset genom en artikel i Skolvärlden där han lovar att 

göra upp med ”flumskolan”. 1991 förlorar dock Socialdemokraterna valet och en borgerlig 

regering tar vid. Beatrice Ask tar dock efter Perssons retorik och pratar även hon om att göra 

upp med ”flumskolan”. Totalt är det fyra regeringar (tre socialdemokratiska och en borgerlig) 

som står för 1900-talets skolreformer (Hultén, 2019)  

• 1989, kommunaliseringen, med kommunalt verksamhetsansvar. 

• 1991, skolöverstyrelsen och länskolnämnderna läggs ner och skolverket inrättas. 

• 1992, friskolor ges större möjligheter att bedriva skolverksamhet. 

• 1992, barn får inom vissa ramar fritt välja skola 

• 1992, förändrade finansierings. och statsbidrag, ledde så småningom till skolpeng 

• 1995/96, Nya läroplaner och betygssystem som är anpassade för en marknadsutsatt 

och decentraliserad grund- och gymnasieskola, samt lokalt ansvar för att målen ska 

uppnås. 
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Hultén (2019) skriver att i och med 1900-talets reformer gick Sverige från att ha ett av 

världens mest centraliserade skolsystem till att ha ett av världens mest avreglerade. Han 

skriver vidare att OECD 2010 konstaterade i och med dessa reformer fick det mest 

decentraliserade skolsystemet inom OECD. Han ger dock också en annan vinkel på 

situationen, vilken är att Sverige då stod för en av världens mest moderna skolor.  

3.4.5 Kunskapspolitik 
Hultén (2019) för in ytterligare ett intressant begrepp till debatten: kunskapspolitik. 

Kunskapspolitik fokuserar på hur skolans arbete styrs politiskt. Kunskapspolitiken som den 

ser ut idag har tre hörnstenar menar Hultén: Formuleringsarenan (politiskt), mediearenan 

(medias framställning av ämnet) och realiseringsarenan (klassrummet) (Hultén, 2019).  

Hultén skriver att till skillnad från 70-talets fokus på demokrati och jämlikhet inom utbildning 

fokuserar vi idag på kunskap. Politiker från båda falangerna argumenterar för att kunskap är 

ett bättre fokus än demokrati just för att kunskap legitimerar sig själv. Låt vetenskapen diktera 

vad som är relevant inom utbildning och lämna politiken utanför. Hultén menar dock att 

problem med detta är att begreppet kunskap har blivit ett ämne för debatt, vilket i sin tur 

innebär att ideologiska dimensioner fortfarande argumenteras, dock dolda bakom 

kunskapsbegreppet (Hultén, 2019).  

 

Det är på 1970-talet betygens varande eller icke-varande börjar diskuteras i svensk politik. 

1973 tillsattes en kommitté för att utreda hur man skulle göra med betygen i svensk skola. 

Kommittéens uppdrag var att utreda om vi överhuvudtaget skulle använda oss av betyg men 

också vilka typ av betyg vi ska använda oss utav. Utredningens majoritet ansåg att någon 

form av bedömning av elevernas prestation var nödvändig, dock ansåg den inte att traditionell 

betygsättning i grundskolan var nödvändig (Lärarnashistoria.se).  

 

Som nämnt innan så kan vi också på 1970-talet att börja se en förskjutning av bestämmandet 

kring betygen, från lärarna till politiken. I början av 1970-talet tillsattes en arbetsgrupp utav 

skolöverstyrelsen som hade som uppdrag att undersöka huruvida det var möjligt att övergå 

från relativa till målrelaterade betyg. Denna arbetsgrupp misslyckades med sitt uppdrag och 

1973 tillsattes på skolöverstyrelsens inrådan en politisk kommitté som fick överta uppdraget 

(Hulten, 2019). Hultén skriver sammanfattningsvis att betygens roll radikalt förändrades från 

1930-talet till 1970-talet, från att vara den enskilda lärarens ansvar, till att bli allt hårdare 

byråkratiskt reglerade.  
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3.4.6 New public management 
En förklaringsmodell till dagens fokus på mätbarhet inom offentlig verksamhet hittar vi i 

begreppet New public management (NPM). Hultén (2019) skriver att på 1980-talet påbörjades 

en stor omläggning av den offentliga verksamheten i Sverige som småningom kom att 

resultera i införandet av idéer hämtade från New public management. Tydliga kännetecken 

för NPM är idén att konkurrens mellan aktörer driver kvalitetsutveckling, att offentlig 

verksamhet kan styras på liknande sätt som privata företag, att det finna uttalade och mätbara 

mål för verksamheten och att fokus ligger på sänkta kostnader. 

 

Jonna Bornemark ger i sin bok Det omätbaras renässans (2018) en beskrivning på NPMs 

konsekvenser. Hon menar att även om genomförandet av NPM bottnade i en önskan att 

kvalitetssäkra och förbättra omständigheterna för såväl personal som brukare (här innefattas 

även patienter och elever) inom den offentliga sektorn så resulterade det snarare i ett ensidigt 

fokus på effektivitet och mätbara resultat. De idéer från NPM som fick störst genomslagskraft 

var framförallt hämtade från det privata näringslivet; ett marknadstänkande med starkt och 

professionellt ledarskap, resultatenheter, interndebiteringssystem och konkurrens (Bornemark, 

2018).  Bornemark (2018) skriver vidare att NPM bygger på en ständig granskning av de 

offentliga verksamheterna och för att en verksamhet ska kunna granskas måste den presentera 

värden som går att förstå för individer som inte befinner sig i verksamheten. Detta 

resonemang går att koppla till Zandéns (2018) diskurs om tydlighetsdoktrinen. Han menar att 

kraven på mätbarhet (som går att se som en direkt följd av inverkan från NPM) gör att språket 

i kursplanen ofta förenklas och generaliseras så att även individer om inte är en del av skolans 

verksamhet ska kunna ta del av den. Problemet med detta menar Zandén är att den 

komplicerade process som bedömning är trivialiseras.Vi får stöd av Bornemark (2018) som 

menar att man i många fall inte nöjer sig med att trivialisera språket till förmån för tydlighet 

utan att man ofta vill använda sig av matematiska redovisningar för att göra det än tydligare.  
 

Verksamheten måste därför föras in i skriftspråket, eller ännu hellre in i en matematisk 

redovisning eftersom språket är allt för oprecist, komplext och associativt. Den matematiska 

redovisningen däremot i staplar och diagram visar på en generalitet som ger översikt och en 

känsla av kontroll (Bornemark, 2018 s.52-53)  

 

Som Zandén (2018) redan har staterat är bedömning en komplicerad process. Den kräver en 

stor ämneskompetens, pedagogiska färdigheter, och en fördjupad förståelse för skolans 
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verksamhet och uppdrag. Bornemark (2018) skriver att en följd utav NPM är en ökad 

granskning utav de offentliga sektorerna. I dessa granskningar söker man rimligtvis efter 

variabler som lätt låter sig mätas, Hultén och Lundahl (2019b) menar att betyg kan ses som en 

sådan variabel. Om vi granskar skolans kvalitét genom betygen får vi ett mätvärde som vid en 

första anblick både kan verka adekvat och lättarbetat. Det plats resultatet av PISA 2012 fick i 

den utbildningspolitiska debatten är ett utmärkt exempel på detta. Problemet med detta 

resonemang är att de betyg som vi avläser i statistiken är en grovt förenklad bild av den 

verklighet som varje individuell elevs skolgång är. Ytterligare ett problem är att granskningen 

förutsätter att bedömningsprocessen ska vara förståelig för individer som inte är insatta i 

skolans värld, eller har den ämneskunskap som en utbildad gymnasielärare har, måste 

kunskapskriterierna förenklas för att vara förståeliga. Gy11 är i sina försök till att precist och 

noggrant förklara hur en elev ska musicera på A-nivå (vilket rimligtvis bör ses som en hög 

musikalisk nivå) ett utmärkt exempel på detta. Således kan vi dra slutsatsen att den stora 

strävan på att kvalitetssäkra svensk utbildning snarare riskerar att vi försämrar kvalitén på 

den.  

 
 
 
 

  



 27 

4. Metod  
I detta kapitel kommer jag att redogöra för studiens metod samt vilka övervägningar jag gjort 

för att välja metod. Jag kommer inleda med vilka metodologiska överväganden jag gjort för 

att sedan prata om studiens fokus. Sedan går jag över till en redogörelse kring kvalitativa 

intervjuer vilket är den metod jag valt att använda för att genomföra studien. 

Efter detta kommer jag redogöra för utförandet av metoden för denna studie samt gå igenom 

urval av studiegrupp. Avslutningsvis kommer en analys, ett stycke om studiens tillförlitlighet 

samt etiska överväganden.  

4.1 Metodologiska överväganden 
När jag valde vilken metod jag skulle använda mig av övervägde jag ett antal olika alternativ 

som bäst skulle passa studiens syfte; att undersöka hur musiklärare på det estetiska 

programmet förhåller sig till betyg och bedömning.  

 

Bryman (2010) skriver att kvalitativ forskning oftast kopplas samman med deltagande 

observation och semistrukturerade eller ostrukturerade djupintervjuer. Det handlar om att 

försöka få en bild av den subjektiva upplevelsen som studieobjektet har kring ett visst 

ämne.  Kvantitativ forskning å andra sida exemplifieras oftast med surveyundersökningar och 

experimentella studier. Forskaren vill få en förståelse för ifall ett visst fenomen är mätbart i 

större folkgrupper, forskaren vill samla in kvantitativ data. 

 

Ofta framställs kvalitativ och kvantitativ forskning som varandras motsatser och diskussionen 

handlar främst om att försöka framställa den ena metoden överlägsen den andra. Det 

förekommer dock att man ser dessa två som kompletterande system. Man menar då att det 

väsentliga är att kunna välja rätt metod till rätt frågor, och i vissa fall t.o.m. kunna integrera 

dessa två metoder med varandra (Bryman, 2010).  

Bryman (2010) skriver att en vändpunkt i synen på forskningsmetodik kom att falla på 

huruvida den naturvetenskapliga modellen är lämplig eller ej när vi vill studerar människor. 

Förespråkarna för den kvalitativa forskningen menade helt enkelt att den naturvetenskapliga 

modellen inte passade när man ville studera människor. De argumenterade också för att 

kvalitativa forskningsstrategier var centrala tekniker för att samla in data.  

 



 28 

I och med att min avsikt med studien är att skaffa mig en uppfattning om hur den enskilda 

musikläraren uppfattar att betyg och bedömning påverkar lärandet av musikämnena har jag 

helt uteslutit kvantitativa metoder. Den ostrukturerade intervjun har som avsikt att skapa sig 

en uppfattning om intervjuns objekt subjektiva uppfattning om ett ämne (Bryman, 2010), 

vilket står i harmoni med målet för denna studie. 

4.2 Studiens fokus 
Denna studie har som avsikt att undersöka hur den enskilda musikläraren uppfattar att betyg 

och bedömning påverkar lärandet av musikämnena. Jag vill genom kvalitativa intervjuer 

skapa mig en uppfattning om hur musiklärare ser på betyg och bedömning i relation till såväl 

undervisningen som den enskilda elevens musikaliska utveckling. Jag har också för avsikt att 

skapa mig en bild av hur den enskilda läraren gör sitt urval av det centrala innehållet och hur 

man låter olika delar av det centrala innehållet ta olika stor plats i utbildningen. 

 

Studiens fokus ligger alltså i hur den enskilda läraren uppfattar sin verklighet. Självfallet 

hade ett rimligt perspektiv att ta varit det av elevens, men då jag också kopplar mitt resultat 

till de rådande politiska strömningarna och NPMs ökade inflytande över de offentliga 

sektorerna kom jag till slutsatsen att lärarnas perspektiv tjänade mitt syfte mer adekvat.  

4.3 Kvalitativ metod 
Till skillnad från den kvantitativa forskningsmetoden som framför allt har numeriska data 

som huvudfokus så fokuserar kvalitativ forskning på ord. Den kvalitativa forskningen är 

induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin natur (Bryman, 2012).  

Gubrium & Holstein (1997) menar att det finns fyra traditioner inom kvalitativ forskning:  

1. Naturalism, en tradition som eftersträvar att förstå verkligheten utifrån dess egna 

termer 

2. Etnometodologi, en tradition som avser att förstå hur samtal och samspel skapar den 

sociala ordningen.  

3. Emotionalism, intresserar sig för människors upplevelser och erfarenheter. Man vill 

fånga “den inre verkligheten”.  

4. Postmodernism, fokuserar på “metodprat” och är öppen för de olika sätt som 

verkligheten kan konstrueras på.  
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Det bör dock tilläggas att Bryman och Burgess (1999) lyfter upp att det inte är helt 

problemfritt att helt definiera vad kvalitativ forskning är och inte är.  

 

Den vanligaste metoden inom kvalitativ forskning är deltagande observation. Deltagande 

observation innebär att forskaren under en lång period helt ägnar sig åt de 

personer/organisationen/gruppen som är till mål för undersökningen för att få en heltäckande 

och djupgående bild av studieobjektet (Bryman, 2010). Den kvalitativa forskningen är starkt 

kopplad till antropologin (Bryman, 2010) vilken vi kan se i att det angreppssätt de flesta 

kvalitativa forskare använder sig av är av en etnografisk natur. Med det menas att forskaren 

undersöker en livsstil hos en grupp. Förutom deltagande observation så är ostrukturerade 

intervjuer också mycket vanligt (ofta kombinerar man dessa två). Kvalitativ intervju är den 

metod jag kommer använda för denna studie.  

4.3.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 
“Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” 

(Brinkmann & Kvale, 2017 s.15). Med dessa ord inleder Brinkmann och Kvale sin metodiska 

bok Den kvalitativa forskningsintervjun som på ett adekvat sätt beskriver den kvalitativa 

forskningsintervjun. Poängen med denna typ av intervjuer är att personen som är objekt för 

intervjun uttrycker de känslor och tankar han eller hon har om ett visst ämne. Forskaren vill 

inte styra intervjun alltför mycket, oftast rekommenderas ett frågeschema eller löst 

formulerade teman. Det är av yttersta vikt att intervjupersonen får associera fritt så att 

information som är viktigt för intervjupersonen kan komma fram, då en grundläggande aspekt 

av kvalitativ forskning är ett intresse för studiens objektets subjektiva uppfattning kring ett 

ämne (Bryman, 2010). En väsentlig skillnad mellan en surveyintervju och en ostrukturerad 

intervju är att i en surveyintervju så är det intervjuaren som definierar vad som är viktigt. 

Tidigare beskrivna avvikelser från ämnet ses som en störning, medan det i en kvalitativ studie 

betraktas som en kunskapskälla då fokus ligger på vad den intervjuade uppfattar som relevant.  

 

Inom kvalitativ forskningsmetodik listar Bryman (2012) 6 viktiga steg:  

1. Generella frågeställningar  

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner 

3. Insamling av relevant data 

4. Tolkning av data 
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5. Begreppsligt och teoretiskt arbete a) Specificering av frågeställningarna b) Insamling 

av ytterligare data 

6. Rapport om resultat och slutsatser 

 

Bryman (2012) skriver att kvalitativa intervjuer utmärks av att de är mindre strukturerade än 

intervjuer gjorda i samband med surveyundersökningar eller “strukturerade intervjuer” som 

han kallar dem (s. 412)  

 

Brinkmann och Kvale (2017) skriver att den kvalitativa forskningsintervjuns primära mål är 

att söka förstå världen från intervjupersonens sätt att se på den. De skriver vidare att 

forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal men är ett professionellt samtal där 

kunskap konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och den som blir intervjuad.  

Bryman (2012) skriver att den kvalitativa intervjuns utformning kan variera stort beroende på 

vilket sätt forskaren ämnar använda den på. Man kan använda sig av ostrukturerade intervjuer 

eller semikonstruerade intervjuer. Om forskaren är orolig för att ett alltför tydligt formulerade 

frågor kommer bli ett hinder för att få en korrekt uppfattning av den världsbild som de 

intervjuade personerna har, föreslås en helt ostrukturerad intervju. I de fall då forskaren 

inleder sin studie med ett tydligare fokus är semistrukturerade intervjuer att föredra då det är 

lättare att använda dem för att belysa ett specifikt område (Bryman, 2012)  

4.4 Design  
Inför studiens genomförande förberedde jag en mind-map (se figur 1) som jag utgick ifrån i 

mina kvalitativa intervjuer. Jag övervägde att först använda mig utav en intervjuguide men då 

jag i så stor utsträckning som möjligt ville undvika att egna antaganden skulle färga 

diskussionen valde jag att använda mig utav en mind-map istället. Detta har i sin tur lett till ett 

resultat som på ett brett sätt berör lärares tankar kring betyg och bedömning.  

4.4.1 Urval 
Då studiens fokus ligger i gymnasielärarens uppfattning så har det naturliga valet av 

informanter varit just lärare som är verksamma på gymnasiet, Brymann (2012) kallar detta för 

målstyrt urval. Min intention var från början att få en så stor spridning som möjligt på 

informanternas arbetsplatser, ålder, år som aktiva lärare samt kön. men på grund av bristande 

svar på förfrågningar så var jag tvungen att välja tre informanter från samma skola och en 
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informant från en annan skola. Efterhand som arbetet fortskred så lyckades jag även få tag i 

ytterligare en informant från ytterligare en annan skola. 

 

Problematisering kring hur urvalet påverkade studien  

4.4.2 Informanter 
Samtliga informanter har i resultats- och diskussionskapitlet fingerande namn. Nedan följer en 

kort presentation av varje informant. 

 

Tomas 

Tomas är 51 år och har jobbat som lärare på gymnasiet i drygt 25 år. Han undervisar i InSÅ 

(Piano), ensemble, improvisationsensemble samt GeMu. Arbetar på en gymnasieskola i södra 

Skåne. 

 

Pelle 

Pelle är 37 år och har jobbat som lärare på gymnasiet i 9 år. Han undervisar i InSÅ (El-bas 

och kontrabas), ensemble, Improvisationsensemble samt GeMU. Arbetar på en gymnasieskola 

i södra Skåne. 

 

Josefine 

Mia är 43 år och har jobbat som lärare på gymnasiet i 17 år. Hon undervisar i InSÅ (Sång). 

Arbetar på en gymnasieskola i södra Arbetar på en gymnasieskola i södra Skåne. 

 

Kajsa 

Kajsa är 49 år och har jobbat som lärare i 16 år. Hon undervisar i estetisk kommunikation, 

InSÅ samt ensemble. Arbetar på en gymnasieskola i södra Arbetar på en gymnasieskola i 

södra Skåne. 

 

Calle 

Calle är 32 år och har jobbat som lärare i 6 år. Han undervisar i inså (piano och sång) samt 

ensemble. Arbetar på en gymnasieskola i södra Skåne. 
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4.4.3 Datainsamling  
Då mitt primära fokus var att utröna vad mina informanter hade för tankar och åsikter kring 

ämnet ville jag styra diskussionerna så lite som möjligt. Jag ville också ge utrymme för mina 

informanter att komma in på ämnen som de kom att tänka på under intervjuns gång. På grund 

av detta använda jag mig inte utav ett frågeformulär utan utformade istället en mind-map för 

att skapa känslan av en konversation kring ämnet snarare än känslan av en intervju. 

Figur 1. Bild av den mind-map som användes vid intervjuerna. 

 

Med hjälp av dessa rubriker förde jag semi-strukturerade intervjuer med mina informanter. 

Jag utgick alltid från ”betyg och bedömning” och lät därefter informanterna associera fritt 

kring ämnet. Vid behov styrde jag diskussionen in på de olika ämnen jag ville beröra.  

 

Jag kontaktade tre av mina informanter genom att tillfråga dem personligen om de var 

intresserade av att medverka som informanter i min studie. De två andra tillfrågade jag genom 

att skriva ett meddelande på facebook samt genom SMS. Samtliga deltagare blev informerade 

om att deras medverkan kommer att vara anonym samt hur lång intervjun beräknades att ta. 

Varje intervju genomfördes på informantens arbetsplats samt inom informantens arbetstid.  
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4.5 Analys 
När jag analyserade min rådata så använde jag mig utav metoden ”tematisk analys”. Bryman 

(2011) skriver att detta är en av de vanligaste metoderna för att analysera kvalitativ data. 

Metoden innebär att forskaren skapar ett index av teman och subteman utav den insamlade 

datan som sedan ställs upp i en matris. Kritik som vanligen framförs mot kodning av 

kvalitativ data är det potentiella dilemmat att kontexten försvinner i kodningen. Med detta 

menas att i processen kodning så tar forskaren ur det som sägs från sitt sammanhang och att 

när man då presenterar sin data så presenteras läsaren för påståenden som har tagits ur sitt 

sociala sammanhang (Bryman, 2011).  

4.5.1 Analys av kvalitativ intervju  
De intervjuer jag genomförde spelades in för att sedan transkriberas. Efter detta läste jag 

noggrant igenom transkriberingen några gånger för att kunna skapa mig en bild av vilka 

teman som fanns i den aktuella intervjun. Efter detta så arbetade jag om rådatan till ett 

analyserat material i form av olika teman för varje intervju. Detta gjorde jag med samtliga 

intervjuer för att sedan ställa de olika informanterna mot varandra och skapa övergripande 

teman där jag infogade de olika informanternas ståndpunkter.   

4.6 Studiens tillförlitlighet 
När det kommer till att bedöma tillförlitligheten på en kvalitativ forskning så menar Bryman 

(2011) att det finns lite olika tillvägagångssätt. Det är vanligt att man i likhet med kvantitativ 

forskning pratar om reliabilitet och validitet som viktiga kriterier för bedömning av en studies 

tillförlitlighet. Dock diskuteras det huruvida man måste omvärdera dessa begrepps innebörd 

(helt och hållet eller bara delvis) för att kunna applicera dem på en kvalitativ forskning. 

Validitet till exempel rör nästan alltid mätbarhet, och eftersom mätning sällan är en kvalitativs 

studies främsta fokus har det diskuterats huruvida validitet är aktuellt att prata om i relation 

till en kvalitativs studies tillförlitlighet.  

 

Bryman (2011) skriver att en ståndpunkt i denna diskussion är att se validitet som ett mått på 

om studien mäter det som den påstår sig att mäta. Vidare skriver Bryman (2011) att det finns 

ytterligare en ståndpunkt att ta i diskussionen kring reliabilitet och validitet inom kvalitativ 

forskning. Somliga författare har föreslagit att kvalitativa studier ska bedömas och värderas 

helt utifrån andra kriterier än de som används inom kvantitativ forskning. Han tar upp Lincoln 
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och Guba som föreslår att termerna äkthet och tillförlitlighet bör ersätta begreppen reliabilitet 

och validitet.  

 

Begreppet tillförlitlighet består utav fyra delkriterier: 1) Trovärdighet 2) Överförbarhet 3) 

Pålitlighet 4) En möjlighet att styrka och konfirmera.  

Begreppet Äkthet består av 5 delkriterier: 1) Rättvis bild 2) Ontologisk autencitet 3) 

Pedagogisk autencitet 4) Katalytisk autencitet 5) Taktisk autencitet 

 

En vanlig metod inom kvalitativ forskning för att validering är respondentvalidiering skriver 

Bryman (2011). Den kan se ut på lite olika sätt men den grundläggande tanken är att 

forskaren ska få en bekräftelse att resultatet överensstämmer med det som studieobjekten ville 

förmedla. Vanlig kritik mot denna typ av validering är man kan ifrågasätta huruvida 

deltagarna kan validera en forskares analys, då forskningen ofta skrivs för forskarkollegor.  

 

I mitt arbete med att eftersträva hög tillförlitlighet i min studie har jag vägt studiens resultat 

mot begreppen tillförlitlighet och äkthet men också begreppen reliabitet och validitet. Detta 

innebär inte att jag har sorterat bort information som inte kan innefattas av dessa begrepp om 

de är relevanta för studien, utan helt enkelt att jag ”kontrollerat” informationen utifrån dessa 

linser.  

 

Mitt val av att använda en mind-map istället för ett frågeformulär var en potentiell risk för 

studiens tillförlitlighet. Ett frågeformulär garanterar en viss grad av struktur i insamlandet av 

data och resulterar således till en naturligare indexering. För att kunna indexera min data 

krävdes det att jag skapade teman som kunde göras gällande samtliga intervjuer. Problemet 

med detta var att jag i vissa fall tvingades skapa teman som enbart var gällande en eller två 

informanter vilket i sin tur gjorde att det blev svårare att generalisera den data jag samlat in i 

diskussionskapitlet. Den stora fördelen, som jag anser väger upp för alla eventuella nackdelar 

är att med denna metod så sätter jag informanternas tankar och åsikter helt i centrum, vilket är 

syftet med en kvalitativ studie. Genom att undvika frågeformulär och färdigställda index 

kunde mina intervjuer i en större grad förbli ofärgade av mina förutfattade åsikter och tankar 

kring ämnet, vilket i sin tur signifikant ökar studiens tillförlitlighet.  

Jag har också utfört en respondentvalidering. Efter min sammanställning skickade jag ut 

respektive intervju till informanterna för att de skulle få en chans att validera det resultat de 

hade varit med och tagit fram.  
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Avslutningsvis vill jag poängtera att detta är en studie som består av fem kvalitativa intervjuer 

av lärare på det estetiska programmet och att den således inte kan eller bör läsas som att de 

åsikter som presenteras är åsikter som är generellt gällande hos lärare på det estetiska 

programmet. Detta är dock inget problem då studiens syfte inte är att kartlägga 

generaliserbara data, utan att undersöka den individuella lärarens ståndpunkt i frågan om hur 

betyg och bedömning påverkar musikalisk lärande.  

4.7 Etiska överväganden  
Jag har i min studie följt vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för god forskningsetik. De 

sammanställer sin text med 8 allmänna regler:  

1. Du ska tala sanning om din forskning. 

2. Du ska medvetet redovisa och granska utgångspunkterna för din studie. 

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 

6. Du ska hålla god ordning på din forskning, bl.a genom dokumentation och arkivering. 

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö. 

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 

Jag har inför varje intervju sökt varje informants samtycke och  jag har vid tillfället då jag 

tillfrågade informanterna förklarat studiens fokus. Jag har också informerat informanter om 

att de kommer vara helt anonyma samt att de när de vill kan välja att avbryta intervjun utan att 

ange någon motivering till detta. Jag anser det vara viktigt för studien att informanterna 

förblir anonyma då vissa svar som ges kan uppfattas som kritiska mot skolledning men också 

andra kollegor. För att uppnå en så fri samtalsmiljö som möjligt är jag av uppfattningen att 

anonymitet är till gagn för studiens resultat.  För att skydda informanternas integritet är den 

dator där datan lagras låst med en kod som enbart jag har haft tillgång till. All den inspelade 

datan kommer att raderas när studien är slutförd.  
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5. Resultat 
I det kommande kapitlet presenteras undersökningens resultat i tre olika huvudteman. ”Betyg, 

ett nödvändigt ont”, ”Musiken i fokus” och ”Att mäta lärande eller kunskaper?”. I vissa fall 

har det framkommit åsikter eller tankar som har varit svåra att placera under specifika 

huvudteman eller underrubriker. I dessa fall har dessa åsikter fått egna rubriker under det 

huvudtema som jag uppfattade som mest adekvat. 

5.1 Betyg, ett nödvändigt ont 
Samtliga informanter var initialt överens om att betyg och bedömning huvudsakligen är av 

negativ karaktär i skolans värld, i synnerhet i ämnena Instrument/Sång (InSå) och Ensemble 

(Ens).  De flesta var kritiska till betygsättning inom musikämnena, och återkom ofta till att 

flesta eleverna hade valt det estetiska programmet på grund av deras intresse för musik, inte 

på grund av deras vilja att få höga betyg. Trots denna närmast enstämmiga åsikt fanns det 

vissa avvikelser och variationer.  

5.1.1 Informanternas relation till betyg och bedömning 
Josefine menar att betyg är negativt för eleverna och att det för många är ett laddat ämne. Hon 

upplever att många elever är styrda av sina betyg och att de därmed riskerar att fastna i tanken 

av att hela tiden bli bedömda vilket i sin tur riskerar att påverka deras utveckling negativt.  

Nej men jag tycker att det kan vara väldigt laddat för väldigt många, så hade jag fått bestämma så skulle 

det inte få finnas betyg. Och det låter ju lite speciellt kanske, men jag tycker inte att man behöver det. I 

synnerhet inte i InSå. - Josefine 

 

Samtidigt menar Josefine att de flesta som kommer in i hennes klassrum inte alls tänker på 

betyg utan framförallt fokuserar på det musikaliska lärandet. Hon vet inte om det är för att de 

fokuserar på sin egen utveckling eller om det är för att hon som lärare är ofixerad vid betyg. 

Det är dock inte alla som är obrydda av sina betyg. Hon berättar om en elev som väldigt 

tydligt visar att hon blir hämmad av vetskapen om att hon ska bli bedömd. I de situationerna 

måste man sätta sig ner och diskutera hur det fungerar med bedömning och förklara för 

eleverna att de inte blir bedömda på allt de gör. 
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Tomas förhållningssätt till betyg och bedömning är att det är att det tillhör hans uppdrag. Det 

är inget han är jätteglad för det men det kan samtidigt behövas i ”denna miljön”. Med detta 

menar han att i och med att eleverna hela tiden blir bedömda i alla andra kurser, så är de inne i 

det ”mindsetet” vilket gör att han ibland kan motivera dem till att jobba genom att prata om 

betyg. Han jämför med folkhögskolor där elever som studerar musik ofta lägger ner stor tid på 

att öva utan betygsincitamentet. Detta förklarar man med att eleverna tas ifrån en miljö där de 

hela tiden betygsätts.  

 

Pelle menar att betyg och bedömning är en stor den av skolans verksamhet och att för honom 

är det väldigt stor skillnad på betyg och bedömning. Bedömning är något han kan ägna sig åt 

hela tiden på olika sätt, det kan vara en kommentar på en lektion, en diskussion på ett 

utvecklingssamtal eller en muntlig bedömning. Bedömning är en process som sker 

fortlöpande, i kontrast till betyg som är mer slutgiltigt. Just av denna anledning är betyg 

vanskligare att handskas med än andra former av bedömning. Han utvecklar sitt resonemang 

och menar att betyg kan ses som en underrubrik till bedömning.  

 
om man säger att återkoppling eller bedömning, om det är huvudrubrik så är ju betyg en del av det. Så 

egentligen skulle man kunna säga att bedömning är ett större begrepp kanske. - Pelle 

 

Kajsa beskriver betyg som ett nödvändigt ont. När det kommer till musikämnena så är 

eleverna främst fokuserade på att utvecklas på sitt instrument, betygen blir oftast bara 

konsekvensen av det egna intresset.  

Calle berättar att han tycker att betyg är ”besvärligt”. Med detta åsyftar han hur man ska tolka 

de olika kunskapskraven. Att olika lärare sätter nivån olika högt är något han tycker är 

problematiskt.  

Var ska man lägga ribban för vad som är med stor säkerhet, vad som är utvecklat eller konstnärligt spel 

eller vad som är inte utvecklat och konstnärligt? såna dilemman sitter man (Kollegiet) och diskuterar 

ibland. – Calle 

 

5.1.2 Prata om musik, inte om kunskapskraven 
Informanternas förhållande till betyg och bedömning i relation till undervisningen varierade. 

Svaren skiljde sig också markant beroende på vilket ämne det var informanterna pratade om. 
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Josefine berättar att hon initialt är noggrann med att förklara för eleverna vad de kommer gå 

igenom i undervisningen utifrån det centrala innehållet samt är tydlig med de olika 

betygskriterierna men att hon i undervisningen pratar väldigt lite om betyg. Det finns hela 

tiden en formativ bedömning med i undervisningen, mestadels i form av frågor som ”Vad har 

du tagit med dig idag?”, ”vart är du påväg?” och ”hur ska du komma dit”? I vissa avseenden 

ställer hon sig skeptisk till den summativa bedömningen, då den har en tendens att belysa vad 

eleven inte kan på ett oönskat sätt. Samtidigt poängterar hon att den summativa bedömningen 

är viktig för att kunna skapa sig en helhetsbild av elevens utveckling. Hon berättar att de på 

hennes skola länge har haft ett system där eleverna får betyg i InSå 1 först på vårterminen i 

trean, något som hon är mycket positiv till. Att att lära sig ett instrument är en process som 

måste få ta tid, och genom att få betyg först det tredje året på gymnasiet så låter man den 

processen få ta plats.  

Jag frågar om Josefine upplever att betyg och bedömning påverkar hur hon lägger upp 

undervisningen. Hon berättar att i och med att hon jobbat som lärare i 17 år så har hon blivit 

så van vid det att hon inte tänker på det och hänvisar även till styrkan ett bra kollegie där man 

jobbar med sambedömning. 

Pelle har en liknande inställning och berättar att när han undervisar så undviker han att låta 

betygsdiskussioner ta allt för stör del av undervisningen. Han vill att eleverna ska lita på att 

han vet vad de behöver göra för att nå ett visst betyg, så att han inte behöver prata om musik 

utifrån betygskriterierna, utan att han helt enkelt bara kan prata musik med dem.  

… Ja det beror på vilket ämne det är också men jag försöker att inte prata om betyg för mycket, att inte 

hela tiden använda betyg som… vad ska man säga… som grund för undervisningen, utan jag vill helst att 

de litar på att jag vet vad de behöver göra för att få ett visst betyg, så att man inte ska behöva prata om all 

musik utifrån betygskriterier. Utan att man kan prata om musik istället eller det ämne man har. - Pelle 

 
Pelle menar att kunskapskraven har ett visst tolkningsutrymme i sig, och att det finns flera 

olika sätt att nå ett visst betyg. Om man då som lärare är alltför specifik i sin förklaring i hur 

ett visst betyg ska nås så finns det en risk för att man låser in elevens möjligheter. Om man 

inte ger feedback i förhållande till betygskriterierna utan istället pratar om 

utvecklingsområden med eleverna så främjar man deras musikaliska utveckling på ett bättre 

sätt. Pelle menar att han har de olika kunskapskraven i ryggen och att på grund av det så 

upplever han inte att han tänker alltför mycket på betyg och bedömning när han planerar 

undervisningen. 
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Tomas anser att fördelarna med att bedriva en musikutbildning där elevernas prestationer inte 

betygsätts, är tillräckliga för att motivera en översyn av rådande betygssystem och dess 

konsekvenser. Kraven på mätbarhet gör att vi börjar få ett kunskapsförmedlande inom 

musiken som liknar det man har i de mer teoretiska ämnena och det är lätt att sneglandet på 

kunskapskraven leder till att elever allt oftare reflekterar över sitt musicerande utifrån 

formuleringar i kunskapsmatrisen, istället för att opåverkat ges möjlighet att möta, reagera 

och respondera på nya intryck. Eleverna uppmanas också oavbrutet analysera allt möjligt och 

får sällan tid att jobba mer känslobaserat utan att påminnas om bedömning. Han menar att 

konst snarare måste upplevas än beskrivas. Tomas menar att en väsentlig faktor i hur man 

lägger upp sitt innehåll är att man måste titta på vad som förväntas av eleverna om de vill 

studera vidare. Vad jobbar folkhögskolorna med? Vad jobbar musikhögskolorna med? Han 

menar också att det är viktigt att titta internationellt och se vad som är relevant att eleverna 

kan. 

 

Calle har en liknande inställning. Istället för att utgå ifrån kunskapskraven vill han hellre 

jobba med vad eleven faktiskt behöver, och vad eleven tycker är intressant. Han menar att på 

sin skola är det väldigt få elever som fokuserar på sina betyg. De flesta är där för att de vill 

utvecklas som musiker och siktar på en framtid som musiker. Med dessa elever är det 

ointressant att fokusera på betyg då deras fokus är att bli så duktiga som möjligt på musik. 

Han tycker att det är en stor skillnad att undervisa utifrån kunskapskraven eller det centrala 

innehållet. Efter de senaste uppdateringarna som trycker på att man ska undervisa utifrån det 

centrala innehållet snarare än kunskapskraven så har det blivit lättare att faktiskt ägna sig åt 

dem sakerna som är viktiga i undervisningen. Ett exempel är notläsning och hur man som 

lärare ska bedöma det. Om eleven till exempel misslyckas med att läsa blinka lilla stjärna men 

kan avkoda en ackordanalys perfekt, hur ska man bedöma det? Utifrån att eleven eventuellt 

vill fortsätta arbeta professionellt med musik så är det viktigare att den kan avkoda en 

ackordanalys än att den skulle kunna läsa melodier a prima vista.  

5.1.3 Hur mäter man musikalisk kvalitét?  
Informanterna gav lite olika svar på huruvida de såg betygen som adekvata mätinstrument på 

musikalisk kvalité. De flesta menade att betyg i viss mån kunde visa på vilken nivå eleverna 

låg på rent musikaliskt men de menade också att det då krävdes att de vid vissa tillfällen 

tolkade kunskapskraven. Begrepp som ”konstnärlighet” och ”säkerhet” gav upphov till 

otydlighet, något som ofta löses genom sambedömning på olika sätt.  
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Josefine menar att betygsystemet kan vara ett bra mätinstrument på musikalisk kvalitet 

beroende på vilken kurs det är vi pratar om. I InSå 1 till exempel, är kraven för att få ett A 

lågt, det är få elever som inte får det och därför ställer hon sig tveksam till huruvida det mäter 

musikalisk kvalité på ett adekvat sätt. I InSå 2 och 3 är kraven avsevärt högre och de elever 

som lyckas få höga betyg i dem kurserna står ofta för en hög musikalisk kvalité. Josefine 

anser att betygskriterierna är rimliga i relation till att eleverna eventuellt vill fortsätta med 

musik i framtiden, men säger också att på hennes skola så har de höga krav på eleverna. 

Eleverna kan dessutom själva välja vilken nivå de vill lägga sig på. Vill de inte fortsätta med 

musik i framtiden så kanske de inte läser Gehör och Musiklära 2 men kan ändå hålla på med 

musik på en viss nivå efteråt.  

Josefine berättar att de i kollegiet har enats kring vad olika svårtolkade delar av 

kunskapskraven ska motsvara för nivå i verkligheten.  

Ja för det står ju inte i betygskriterierna, det står ”komplext” och vad är komplext? Det kan ju vara en 

musikallåt som är 8 sidor där du ska ta det i olika tonarter, det är ganska komplext. En jazz-standard är 

ganska komplex i harmoniken. Det kanske inte komplext att sjunga en poplåt med helt vanlig form i en 

kvints omfång. Vi har snackat om de här grejerna och tycker att vi har kommit fram till en bra nivå. - 

Josefine 

 

Pelle menar att om en elev lyckas få höga betyg så innebär det att den har gjort en hel del 

saker bra. Dock hade han hellre gett ett omdöme till eleverna då han anser att det på ett bättre 

sätt förmedlar till eleverna vilken nivå de är på, samt vad de fortfarande behöver utveckla. 

Detta mäter nödvändigtvis inte på ett bättre sätt vem som ska få komma in på olika 

utbildningar men det främjar elevernas utveckling på ett bättre sätt. 

 

Calle säger att i de ämnen som han undervisar i (InSå och Ens) så står de elever som når höga 

betyg också för en hög musikalisk kvalitét. Han poängterar än en gång att eleverna på hans 

skola bryr sig väldigt lite om betyg dock, det viktiga verkar snarare vara deras egen 

utveckling.  

 

Kajsa tycker att det i viss mån är problematiskt att mäta musikalisk kvalitet med hjälp utav 

betyg. Begrepp som ”konstnärlighet” är högst subjektiva och de får ofta diskutera inom 

arbetslagen hur dessa begrepp ska tolkas. Det är enklare att mäta ifall någon är tekniskt 

skicklig och det finns ofta ett samband mellan de elever som är tekniskt skickliga och de som 

står för en hög konstnärlig kvalité. Hon berättar vidare att de inom sångkollegiet har enats om 
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hur de ska tolka en del utav kunskapskraven. T.ex. vad som ska definieras som en 

komplicerad notbild då den uppfattningen kan skifta emellan kollegor. De har inom 

sångkollegiet jobbat med att försöka konkretisera alla de kraven som kan upplevas som 

otydliga för eleverna. 

 

Tomas anser att betyg är ett vanskligt verktyg för att mäta musikalisk kvalitet. Den personliga 

tolkningen läraren gör av vissa ”värdeord” är ibland tveksam och betyget bygger därmed på 

en bedömning som egentligen inte går att leda i bevis. När lärarteamet jobbar kollektivt med 

betygsbedömning händer det att lärarna inte är överens om bedömningen av en elev och att 

man ibland resonerar sig fram till betyget A trots att den musikaliska nivån inte självklart är 

hög. I synnerhet menar han att så är fallet i olika ”förstakurser” (Ens 1, InSÅ 1 osv) där det 

inte krävs några förkunskaper och där sammansättningen av elever som befinner sig på olika 

nivåer varierar stort. Ett annat problem att de ofta saknar olika förstainstrumentalister i olika 

ensembler vilket gör att vissa elever får spela sitt bi-instrument under långa perioder med 

påföljden att de inte utvecklas så mycket som de skulle kunna på sitt huvudinstrument, vilket i 

slutändan kan inverka på betyget. Hans poäng är att det nästan alltid finns en massa faktorer 

som måste vägas in som inte alls egentligen har att göra med de olika kunskapskraven. Han 

tar också upp det faktum att de olika betygen i musik är helt irrelevanta när det kommer till att 

söka vidare till högre musikutbildningar. I de fallen så spelar eleverna inför en jury och då är 

det spelprovet som avgör huruvida de kommer in på de utbildningar de söker eller inte. Han 

ställer sig kritisk till olika begrepp som används i kunskapskraven, t.ex. konstnärlighet. Han 

menar att konstnärlighet är ett svårt begrepp att definiera och bestämma utifrån ett mätbart 

perspektiv. Med några få undantag är det också ett svårt begrepp att handskas med ur ett 

bedömningsperspektiv. Inte minst för denna åldersgrupp där många är nybörjare alternativt 

kommit lite längre i sin musikaliska utveckling. Han menar att man visst kan prata om 

konstnärlighet men att tillämpa det i en bedömningsmatris riskerar att leda till att många 

elever bedöms utifrån tvivelaktiga tolkningar av ordet.  

5.1.4 Feedback kontra betyg  
Pelle återkommer ofta till bristen på information som ett betyg har. Det betyg eleven får ska 

symbolisera den kunskap eleven har tillskansat sig men det är sällan det eleven fokuserar på. 

Istället minns bara eleven vilket betyg det var de fick. Med välformulerad feedback är det 

lättare att hjälpa elever förstå vad det är som de behöver göra för att kunna ta sig vidare. Detta 

är mer intressant än hur man ska överföra elevens prestation i relation till kunskapskraven. 
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Med ett omdöme istället för betyg skulle skillnaderna mellan olika elevers nivåer att 

nyanseras. Alla elever har områden de är starka på och områden de behöver utveckla, något 

som inte förmedlas tillräckligt tydligt i ett betyg.  

Mina musikelever skulle jag mycket hellre ge ett omdömde om jag fick chansen. Där man kan beskriva… 

man kan vad som har utvecklats, vad som behöver jobbas på med och man kan göra det på ett nyanserat 

sätt helt enkelt. - Pelle 

5.2 Musiken i fokus 
Lärarnas åsikter gick isär när det gällde frågan om på vilket sätt betyg påverkade eleverna. 

Dock hävdade samtliga informanter att det relevanta är att det är musiken som står i fokus, 

inte betygen. Man kan också utifrån min data utläsa en diskrepans mellan vad informanterna 

initialt ansåg vara ”korrekt” kontra vad de senare i intervjun gav för åsikt.  

5.2.1 Elevers relation till betyg 
Josefine beskriver initialt betyg som något väldigt laddat för många studenter och att många 

är styrda av tankar på sina betyg. Samtidigt så menar hon att de flesta som går in i hennes 

klassrum inte tänker på sina betyg utan fokuserar på att utvecklas på sitt instrument.  

 

Pelle för en liknande diskussion och menar att eleverna lägger stort fokus på sina betyg då 

betygen direkt påverkar vilka framtidsutsikter de har. Detta kan variera beroende på vilket 

ämne det är vi pratar om. Huruvida elever motiveras positivt eller negativt av betyg så menar 

Pelle att det kan vara på båda hållen. Vissa elever är väldigt drivna av betyg och arbetar bra 

under den ”moroten”. Samtidigt påverkas många elevers motivation negativt av det. Ett annat 

problem med betyg från elevernas synvinkel är jämförelse. De flesta eleverna jämför sig i hög 

grad med varandra och med ett betyg i handen blir det lätt att illusioner skapas kring vilken 

nivå man ligger på. Ett betyg reflekterar inte bara musikalisk nivå, utan det finns många andra 

faktorer som spelar roll när betyg sätts. Han återkommer än en gång till att ett omdöme hade 

varit bättre än ett betyg. Med ett omdöme kommer det fortfarande att kunna uppfattas 

skillnader mellan de olika elevernas nivå men de skillnaderna är med ett omdöme bättre 

uppbyggt än med enbart ett betyg. På så sätt skulle inte skillnaderna mellan de olika 

betygsstegen te sig så stora. Alla elever har områden de är starka på och områden de behöver 

utveckla, något som inte förmedlas i ett betyg.  
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Tomas menar att eleverna på hans skola har ett stort fokus på betyg. Det finns de som gett upp 

om ett bra betyg och även de som helt enkelt inte bryr sig då de vill satsa på musiken. Men de 

flesta fokuserar på betygen och är intresserade av att veta var de ligger. Jag frågor Tomas om 

han kan se en korrelation mellan de elever som är motiverade och visar stort intresse för sina 

betyg och de som uppvisar en hög musikalisk kvalitet. Han säger att han inte riktigt tänkt på 

det men att det är den bilden han får upp spontant.  

 

Kajsa upplever att eleverna sällan påverkas av tankar kring betyg utan är mest intresserade av 

att utvecklas i sång.  

 
De påverkas ganska sällan tror jag, i musikämnena. När jag träffas mina InSå elever i sång så vill de bara 

bli duktiga på att sjunga, och klara vissa svåra grejer. Framförallt starkt på höjden eller… Ja men du vet, 

de har olika ideal. Och sen så kommer betyget på köpet. De frågar inte, Hur ligger jag till? – Kajsa 

 

Ibland kan eleverna undra om de har något kvar att göra i förhållande till kunskapskraven. 

Detta förklaras delvis med att inså-kursen pågår under alla 3 år på gymnasiet. Detta innebär 

att de kan göra om olika moment tills de har tillgodosett sig den kunskapen och att det är först 

i trean som eleverna behöver oroa sig för att bli summativt bedömd. Dock tänker eleverna i 

viss mån på betygen om man tittar på hur de väljer kurser. Det är i mångt och mycket upp till 

eleverna att bestämma om de vill gå upp till InSå 2 eller 3 eller vara kvar på nivå 1. Detta val 

motiveras ibland med vilken kurs som eleverna lättast får höga betyg i. Dock menar Kajsa att 

detta nödvändigtvis inte bromsar utvecklingen då hon kan fortsätta upp på material som är på 

nivå 2 eller 3 om eleven fodrar detta för att utmanas och utvecklas. Ett problem med detta kan 

dock vara att om eleverna läser samma kurs i tre år och hela tiden ligger långt över A nivå så 

riskerar eleverna att till slut tappa motivation. 

 

Calle menar att eleverna på hans skola bryr sig väldigt lite om betyg. De flesta eleverna är där 

för att de vill utvecklas i musik. Han menar också att de flesta elever som sökt till den skolan 

han jobbar på har siktet inställt på att fortsätta studera eller jobba med musik efter gymnasiet, 

något som han menar direkt påverkar huruvida de är betygsfokuserade eller inte. Samtidigt 

berättar han också att eleverna är väldigt intresserade av att veta vart de ligger men att de 

”inte bryr sig så jävla mycket”.  
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5.2.2 Resan är målet  
Ett återkommande tema i mina intervjuer är att det är viktigt att sätta elevernas progression i 

fokus. En elev som redan från början av sin gymnasietid är på A-nivå i de flesta ämnena kan 

stagnera och stå helt still i sin utveckling medan andra elever som kanske aldrig når upp till 

A-nivå fortfarande kan utvecklas otroligt mycket och på så sätt göra ett arbete som är mer 

”imponerande” än den förstnämnda kategorin elever.  

 

Pelle berättar att i en del fall så händer det att elever som i början av gymnasiet redan är på en 

hög nivå, inte utvecklas så mycket som de hade kunnat göra. Detta tror han går att motverka 

genom att prata om progression snarare än om att nå vissa mål. Detta gäller även för elever 

som inte är på samma höga nivå. För dem blir det viktigt att synliggöra deras progression då 

de oavsett vilket betyg de uppnått, har genomgått en stor utveckling. Att deras strävan kokas 

ner till ett betyg som inte nödvändigtvis visar deras ansträngning ställer sig Pelle negativ till. 
Är man på en väldigt hög nivå när man kommer hit så kan det vara så att man stannar upp ändå.  Och då 

är det viktigt att man kan visa det att, visst du spelar fortfarande jättebra men det har inte hänt så mycket 

och vad beror det på och så att man får undersöka det. Det är en viktig aspekt för dem eleverna och 

kanske en ännu viktigare aspekt för dem som inte har pysslat så mycket med musik. Att man ser dem och 

deras utveckling, att även om de när de slutar här inte är lika bra som andra när de började här. Så det är 

så mycket som händer och vi ser ju dem här eleverna ganska mycket och då kan jag tycka att det känns 

lite snopet att det hela ska kokas ner till en bokstav i slutet. - Pelle 

 

Kajsa har en liknande inställning och berättar att hon tycker att den individuella elevens 

utveckling är viktig att poängtera. Även om en elev inte når A i slutänden så kan ju hen ha 

gjort en enormt stor resa och utvecklats på sitt instrument. Detta menar hon är mer intressant 

att ”mäta” en elevens kunnande i relation till betygskriterierna. På samma sätt kan elever som 

redan från början är långt framskridna i sitt musikaliska kunnande helt stagnera i sin 

utveckling.  

 

Även Calle delar delvis denna hållningen. Han tycker att det är orättvist att elevernas 

ansträngning i en del fall inte alls speglar det betyg de får. Han vet från första lektion att vissa 

elever kommer få ett A medan andra elever som inte är på en så hög nivå initialt men 

utvecklas enormt fortfarande kan landa på ett lägre betyg än de elever som inte alls inte 

ansträngt sig för sitt betyg. Samtidigt konstaterar han att det inte är utifrån processen som vi 

bedömer, utan utifrån kunskapskraven.  
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5.2.3 Den ständiga återkopplingen  
Som jag nämnt innan så håller samtliga informanter den formativa återkopplingen högt. Dels 

för att den är lätt att ge, det ska ske mer informellt och den går att ändra på. Den summativa 

bedömningen eller betygsättningen är det de ställer sig kritiska till, att sätta en etikett på 

elevers kunnande eller icke-kunnande.  

 

Pelle tar upp ensemble som exempel och menar att han där använder sig utav formativ 

bedömning nästan hela tiden. Han poängterar relevansen av att skapa ett klimat där eleverna 

är bekväma med den typ av återkoppling och öppna för att ta emot den. Om man som lärare 

lyckas skapa ett sådant klimat så kan detta främja elevernas utveckling markant. En viktig 

faktor för att skapa ett sådant klimat ligger i att eleverna litar på att han som lärare säger när 

det är något som behöver åtgärdas, han vill aldrig att eleverna ska fundera på vad det är han 

tänker på. Han poängterar också vikten av att individ-anpassa återkopplingen. 

Kajsa upplever ett problem med att det kan vara svårt att få eleverna att förstå när de får 

återkoppling. På hennes skola finns det en tradition att man i de gymnasiegemensamma 

ämnena går ut i korridoren när läraren ska prata med eleven om hur den ligger till i 

förhållande till kunskapskraven. Detta har smittat av sig på musikämnena vilket visar sig 

genom att eleverna inte riktigt förstår när de får återkoppling. Detta är problematiskt då i 

musikämnena eleverna får återkoppling hela tiden. Detta sker dock ofta mindre formellt och 

kan bestå av till exempel kommentarer under lektionen. Det kan dock vara vanskligt att ge 

återkoppling alltför lättvindigt. Hon exemplifierar med en anekdot om en lärarstudent som 

hoppade in som vikarie:  

Det var någon situation och då var det en vikarie som undervisade och jag var precis inne i rummet och 

då säger hon ”jättebra” och så tittar en av eleverna på mig för det lät verkligen inte bra. Och han tittar på 

mig som om jag ska kommentera det då för att vet ju att det inte var bra. SÅ man måste vara lite noga 

med hur man ger feedback… - Kajsa 

 

Hur man ger återkoppling är alltså väsentligt för hur väl den landar hos eleverna, och att ge 

”felaktig” feedback verkar snarare kunna ha motsatt effekt än den som läraren först avsåg.  

Tomas jobbar mycket med återkoppling till eleverna men understryker samtidigt att det är 

viktigt hur man återkopplar. Detta kan se olika ut beroende på var man befinner sig i ett 

projekt och hur arbetsuppgifterna uppfattas av eleverna. Han berättar att han precis fått ta över 

en ny grupp i musikimprovisation och att en av medlemmarna i gruppen kom fram till honom 
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efter lektionen och berättar att hen hade blivit jättenervös och helt blockerad och därmed inte 

kunna utföra den givna uppgiften vilket i sin tur resulterade i en oro för hur detta skulle 

påverka Tomas bedömning av hen. I sådana lägen kan det vara viktigare att fokusera på att 

skapa en tillåtande miljö och peppa eleverna att våga göra sådant som känns jobbigt, snarare 

än att nämna kunskapskraven och hur de presterar utifrån dem.  

 

Tomas menar att stigmatisering är ett annat förekommande problem. Det händer att vi lärare 

ibland stigmatiserar elever och ibland är de redan stigmatiserade sedan tidigare. Det är ofta 

elever säger att ”det här kan inte jag, så det behöver vi inte jobba med”, vilket är helt bakvänt, 

de är ju här för att lära sig.  

 

Calle tar upp InSå som exempel när vi pratar om återkoppling och säger att där så sker 

återkoppling på ett naturligt sätt väldigt direkt. Han menar också att den oftast är väldigt 

informell och att han sällan kopplar den till kunskapskraven.  

5.2.4 Motiverar betyg?  
Hos mina informanter återfinns en närmast enad åsikt om att betyg har en negativ inverkan på 

elevers motivation, med några få undantag. 

 

Kajsa säger att hon inte hoppas att betyget fungerar som en motivationsfaktor utan att 

eleverna har ett driv i sig själva. För vissa elever så kan det dock vara motiverande på ett 

positivt sätt. T.ex elever som ligger på ett lågt betyg på grund av stor frånvaro, i dessa fall kan 

den morot som betyg utgör vara anledning att de faktiskt slutför sina utbildningar. I andra fall, 

då eleven ligger på ett lågt betyg på grund av att de är ”svaga” rent musikaliskt så kan betyget 

vara väldigt omotiverande och istället bli ett kvitto på vad de inte kan. Något som Kajsa 

menar motiverar eleverna är sökningar till högre utbildningar. I våren på trean så lägger de 

eleverna som ska söka vidare till folkhögskolor eller musikhögskolan ner stora mängder tid på 

att öva, inte för att få höga betyg, men för att klara sig bra i sina sökningsprocesser.  

Calle säger att han tror att betyg är en motivationsfaktor men han tycker inte att det är en bra 

sådan. Om betyg är den primära motivationsfaktorn så lär sig eleverna hur de får höga betyg, 

inte nödvändigtvis den kunskap som är tanken att de ska lära sig.  

Tomas menar att i vissa fall så kan betyg vara positivt för det musikaliska lärandet då det i 

vissa fall får eleverna att öva mer, och övning menar han är en viktig del av hur långt man 
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som elev når i sin musikaliska utveckling.  

 

Pelle säger att betyg både kan vara positivt och negativt när det kommer till att motivera 

eleverna. Vissa elever är väldigt drivna av betyg och arbetar bra under den ”moroten”. Det är 

dock för många elever en väldigt dålig morot om fokus enbart läggs på vilket betyg man 

uppnår. Ett annat problem med betyg från elevernas synvinkel är jämförelse. De flesta 

eleverna jämför sig väldigt mycket med varandra och med ett betyg i handen blir det väldigt 

lätt att illusioner skapas kring vilken nivå man ligger på.  

5.2.4 Upplevelse kontra förklaring  
Tomas pratar mycket om relevansen att hitta känslan och uttrycket inom musiken. Han 

berättar att han nyligen sett filmen Jokern med Joaquin Phoenix i huvudrollen och han tror att 

skådespelarens konstnärlighet inte tränas och finslipas genom att läsa sig till kunskapen. Han 

menar att det är samma sak med musik. Ska man undervisa en musikalisk kunskap som 

exempelvis frasering, är det många gånger bättre att förebilda och visa hur det ska låta, 

snarare än att tala om det. Man måste spela med eleverna och i den processen bjuda på sig 

själv. Man kanske spelar lite fel men det är en del av konceptet, för alla spelar fel, även 

proffsen. En av svårigheterna med att undervisa på detta sätt är att kursplanernas utformning i 

GY11 leder till att planering av kurser ofta först inriktas mot att garantera en viss 

kunskapsförmedling och möjlighet att bedöma densamma, vilket hämmar lusten att testa nya 

projekt som är mer ”utanför boxen”. Tomas nämner att man nu undervisar mer och mer i 

projekt, vilket lett till många positiva resultat men samtidigt medför vissa risker som man bör 

ha under uppsikt. Ibland upplever han att det är lätt att man som lärare skapar projekt där man 

kan bedöma eleverna hyfsat lätt och att det föreligger en viss risk att projekt då i första hand 

bygger på en anpassning till läraren, snarare än vad eleverna behöver kunna i sin musikaliska 

utveckling och för fortsatta studier. Tomas exemplifierar med projekt som sägs träna 

förmågor som samspel, dynamik och sceniskt uttryck. Många unga som musicerar på fritiden 

i en replokal, övar och förbättrar dessa ämnesområden utan ledning av en utbildad lärare. 

Självklart behöver elever kontinuerligt arbeta med dessa parametrar. Däremot anser Tomas att 

lärare gott kan fundera lite extra kring vilka kunskaper eleverna behöver renodla och förbättra 

inför de spelprov de gör till olika eftergymnasiala skolor, och bygga projekt som i högre 

utsträckning tränar sådana. 
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5.3 Att mäta lärande eller kunskaper?  
Kraven på mätbara resultat ökar stadigt i skolans värld. I och med de fria skolvalen och 

skolpengens direkta korrelation till mängden elever på en skola har höga betyg mer eller 

mindre blivit en valuta i dagens skola. Hur påverkar detta den enskilda läraren? Har de ökade 

kraven på mätbara resultat märkbart påverkat hur undervisningen läggs upp på våra estetiska 

program? 

5.3.1 Förtroende för kollegiet 
På frågan om skolledningen har stora krav på mätbara resultat så skiljer sig svaren från mina 

informanter. Josefine upplever att skolledningen i det mesta lyssnar och litar på kollegiets 

åsikter när det kommer till hur undervisningen bör läggas upp i relation till betygsättning och 

mätbara resultat. Ett undantag är att skolledningen nu har bestämt att eleverna ska få betyg i 

inså 1 redan andra året på gymnasiet. Förut fick eleverna betyg i inså 1 i trean vilket Josefine 

tyckte var positivt. Skolledningen hävdar att det blir tydligare för eleverna att få betyg i inså 1 

i tvåan, något Josefine menar inte är sant. Utöver detta beskriver hon att det faktiskt tillåts att 

man inte hela tiden måste mäta all utveckling utan att det accepteras att de musikaliska 

lärandeprocesserna måste få ta tid.  

 

Att bedöma och betygsätta elevernas progression och kunskapsnivå är en del i uppdraget med 

att vara lärare säger Tomas.  Eleverna förväntar sig relevant feedback eller bedömning och då 

har man som lärare ett ansvar att ge det. Det behöver egentligen inte vara så svårt heller men 

om man pratar för mycket om det så kommer det bli svårt att få in andra aspekter i 

undervisningen. Man får prata om det och sen fokusera på annat för att eleverna ska kunna 

känna att det är en avslappnad och tillåtande miljö och sen komma tillbaka till det igen.  

 

Pelle för en liknande diskussion och menar att det finns tydliga krav på mätbarhet från 

skolledningen. Man för statistik både för betyg men också för närvaro och trivsel, något Pelle 

är skeptisk till. Det är att göra det lite för enkelt för sig, det funkar bättre inom näringslivet när 

man jobbar med faktiska produkter. Pelle menar att det är samma sak med betyg, förra årets 

avgångselever hade bättre betyg än detta årets, och det kan bero på en massa olika faktorer, 

men det ända som är intressant är det faktum att förra årets elever hade högre betyg. Han 

menar att man alltid måste kolla bakom statistiken. 
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Calle säger att han inte upplever något krav från skolledningen att innehållet i hans 

undervisning är mätbar. De har på hans skola i stor utsträckning sambedömning och han är 

sällan ensam om att sätta betyg. Om han ”saknar” ett kunskapskriterium på någon elev så kan 

han fråga andra lärare som har eleven i andra kurser om ett utlåtande. 

 

Kajsa upplever inte heller att det finns stora krav från skolledningen på hur hon lägger upp sin 

undervisning i förhållande till mätbarhet. Den biträdande rektorn har det pedagogiska ansvaret 

och ska säkerhetsställa att eleverna är nöjda med sin utbildning samt att de får det innehållet 

som står i kursplanerna. Dock syns han sällan till, varken vid lektions- eller 

planeringstillfällen utan ger kollegiet ett stort samtal. En viss förklaring till detta menar hon är 

att rektorn inte har en musiklärarbakgrund och backar därmed medvetet i frågor om hur man 

ska lägga upp undervisningen.  

 

Josefine berättar att hon har upplevt en förändring i kraven på mätbarhet dem senaste 10 åren, 

och hon upplever att det är både positivt och negativt. Det som är negativt är delvis arbetet 

med matriser, det blir mycket administrativt arbete som hindrar arbetet snarare än att 

underlätta det. Det blir lätt att man ”checkar av” kunskaper, något som hon tycker är 

problematiskt när man arbetar med musik. Det har även medfört en del positiva aspekter då 

lärarna har blir tydligare i sin kommunikation med eleverna. Lärarna på hennes skola har 

tacklat det här problemet genom att samarbeta inom sångkollegiet (de lärare som undervisar i 

sång på huvud- och biinstrument) och skapa gemensamma uppgifter och på så sätt skapa 

likvärdig undervisning. Hon beskriver det som att de har försökt lyfta in olika moment som 

låter sig mätas ganska lätt utan att det blir ”checka av”. Dessa moment tas upp vid olika 

tillfällen i utbildningen. Bland annat berättar hon om ett A-vista test som de ofta arbetar med 

när en elev har lite ont i halsen eller dylikt.  

5.3.2 ”Sånglösningen”  
Något som framkom i mina intervjuer var att samtliga av de informanter som jag intervjuade 

som hade sång som huvudinstrument vittnade om att de hade standardiserade 

examinationsuppgifter. Man hade enats inom sångkollegiet kring vad de olika 

kunskapskraven kunde exemplifieras med av för material. Josefine berättar att de har tacklat 

kraven på mätbarhet genom att enas om gemensamma uppgifter som eleverna får göra. Kajsa 

berättar om en liknande lösning på hennes skola. Calle vittnar om en liknande situation på sin 

skola men till skillnad från de andra sånglärarna så är Calle också lärare i piano. Detta gör att 



 50 

han lätt kan jämföra den kollegiala sambedömningen mellan sång- och pianokollegiet. Han är 

kritisk till standardiseringen av olika uppgifter och att detta riskerar att göra undervisningen 

alltför fyrkantig. Inom pianokollegiet så jobbar de t.o.m aktivt emot att standardisera 

undervisningen för att hålla den öppen för olika typer av kompetenser. På detta sätt kan de 

också anpassa undervisningen för vad eleverna verkligen behöver lära sig för att kunna jobba 

som musiker.  

 
Om man är ute och spelar sen så är det ju inte alls lika användbart att använda sig av en 4-stämmig sats 

eller om du kan spela partitur-spel på en piano som att kunna avkoda en ackord-analys. - Calle 

 

5.3.3 Otydliga betygskriterier  
Lpf 94 fick mycket kritik för att vara otydlig och som en följd blev Gy 11 mer utförlig i sin 

deskription kring vad eleverna förväntas kunna för att nå olika betyg. Pelle ser dock vissa 

problem med de nuvarande betygskriterierna. Han jämför dem med Lpf 94 och menar att det 

var mer underförstått i det betygssystemet att det var lärarna som hade tolkningsföreträde i 

betygskriterierna. I Gy 11 ville man göra det tydligare och hade därför fler betygskriterier, 

problemet menar Pelle är att dem inte har blivit tydligare, man måste fortfarande tolka kraven 

som lärare men det har blivit svårare då det är fler parametrar att ta hänsyn till. Han tillägger 

att sen skolverket kom med nya direktiv 2018, att lärarna skulle utgå mer ifrån det centrala 

innehållet snarare än kunskapskraven så har det blivit lättare att själv avgöra vad man anser är 

viktigt att lära ut.  Han tillägger dock att det var en väldigt kort tid han jobbade med Lpf 94 

och att han därför kanske inte har den kunskap som krävs för att jämföra dessa två system. 

Oavsett detta så menar han att kunskapskraven i Gy 11 är otydliga.  

Calle är inne i samma tankebana och tycker att en stor del av svårigheten med att sätta betyg 

ligger i att tolka de olika kunskapskraven. Precis som Pelle så tycker han att sen de nya 

direktiven kom att lärarna skulle utgå från det centrala innehållet så har det blivit lättare att 

lägga upp undervisningen på ett relevant sätt.  
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6. Diskussion  
I det kommande kapitlet diskuterar jag mitt resultat och drar paralleller till den tidigare 

forskning som presenterats i Kapitel 3. Jag har delat upp diskussionen i fyra stycken 

huvudavsnitt. 1) Problemet med summativ bedömning. Här diskuterar jag den återkommande 

kritiken summativ bedömning får av mina informanter. Jag diskuterar även här betygs 

inverkan på elever samt vikten av att synliggöra elevens utveckling. 2) Hur mäter vi 

musikalisk kvalitet? I detta kapitel adresserar jag betygskriteriernas lämplighet i förhållande 

till en framtida karriär som musiker. 3) Betygs inverkan på undervisningen. Här diskuterar jag 

mina informanters tankar hur betygen påverkar utformningen av musikutbildning.  4) 

Tydlighetsdoktrinen. I detta kapitel diskuterar jag mina informanters tankar om 

betygskriteriernas utformning i förhållande till Zandéns och Bornemarks resonemang. 

6.1 Problemet med summativ bedömning  
I nästan samtliga intervjuer framgår det att det huvudsakliga problemet med betyg och 

bedömning enligt mina informanter tycks ligga i den summativa bedömningen. Josefine 

menar att betyg är negativt för eleverna och att det för många elever är ett laddat ämne, Kajsa 

beskriver betyg som ett nödvändigt ont och Calle menar att betyg är ”besvärligt”. Att få en 

etikett på sitt eget kunnande verkar enligt mina informanter i dem flesta fall inverka negativt 

på elevernas motivation, men också på elevernas lärande. Detta kan vi koppla till Gärdenfors 

(2010) som menar att betyg är en faktor som i de flesta fall motverkar elevernas egna eller 

inre motivation och snarare skapar en yttre motivation. Klapp (2018) ger ett annat perspektiv 

på detta problem i hennes resonemang om avoidance- och performancebeteende. Om man 

kopplar samman mina informanters svar kring ämnet med Klapps resonemang skulle vi kunna 

dra slutsatsen att betygsincitamentet i vissa fall leder till att elevernas motivation till lärande 

snarare landar i en rädsla för att få en stämpel som skulle indikera på en lägre kunskapsnivå 

än vad som är önskvärt.  

6.1.1 Betygs inverkan på elever 
De intervjuade lärarna anser att betyg (eller summativ bedömning) har en stark inverkan på 

elever. Pelle menar att på grund av att betygen påverkar elevernas framtidsutsikter så lägger 

de också ett stort fokus på dem. En förklaring till Pelles åsikt kan vi hitta i Klapps (2018) 

resonemang som menar att de betyg eleverna får under gymnasiet är av high-stakes karaktär. 
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Detta på grund av att dessa betyg direkt kommer att påverka deras möjligheter till vilka 

framtida studier de kan välja att söka in till efter gymnasiet. Det finns alltså en möjlighet att 

elevernas inre motivation möter konkurrens i form en oro för möjligheter till framtida studier.  

 

Enligt min egen erfarenhet från skolformer som inte använder sig av samma betygskriterier 

som gymnasiet, till exempel folkhögskola och musikhögskolan, så har jag upplevt en ökad 

inlärningshastighet jämfört med gymnasiet. Jag får stöd för denna argumentation av Tomas 

som för ett liknande resonemang när han pratar om folkhögskolan som en plats där eleverna 

övar mycket utan betygsincitamentet. Vi hittar en förklaring även till detta i Gärdenfors 

(2010) diskurs kring inre och yttre motivation. Om vi utgår från att betygsincitamentet 

påverkar den inre motivation negativt och främjar yttre motivation så ter det sig rimligt att 

skolformer som folkhögskola och musikhögskolan främjar den inre motivationen. Gärdenfors 

diskurs kan också förklara varför de på Josefines skola väljer att sätta betyg i InSå 1 först i 

vårterminen på trean.  

 
…att lära sig ett instrument är en process som måste få ta tid, och genom att få betyg först det 

tredje året på gymnasiet så låter man den processen få ta plats… – Josefine 

 

Genom att fördröja den summativa bedömningen tillåter man alltså eleven att fokusera på 

processen, snarare än målet, något som flera av mina andra informanter vittnar om är positivt 

för elevers utveckling.  Pelle berättar bland annat att han istället för att prata om 

betygskriterierna vill att eleverna ska lita på att han vet vad de behöver för att utvecklas, han 

menar också att det ofta är bättre för eleverna att prata om deras utvecklingsområden än att ge 

dem feedback i förhållande till kunskapskraven.  

 

Ytterligare en intressant infallsvinkel får vi av Kajsa. Hon berättar att en del av hennes elever 

väljer att inte fortsätta att läsa de mer avancerade kurserna i InSå då de i dem kurserna 

riskerar att inte nå ett lika högt betyg som i de mer grundläggande kurserna. Huruvida detta på 

allvar påverkar elevernas utveckling är svårt att säga då Kajsa berättar att de vid behov 

fortsätter på material som oftast återfinns i kurserna InSå 2 och 3.  Vad vi med säkerhet kan 

säga är att det är ett konkret exempel på att det finns tendenser hos vissa elever att välja höga 

betyg framför fördjupad kunskap. Detta kan vi koppla till Klapps (2018) tidigare nämnda 

resonemang kring avoidance- och performancebeteende. I detta fall är elevens avoidance-

beteende att de undviker avancerade kurser till förmån för högre betyg.  
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6.1.2 Att synliggöra elevers utveckling 
Det framgår i min data att många av mina informanter hellre skulle prata om elevens 

individuella progression snarare än ge dem betyg i förhållande till kunskapskraven. De menar 

att de tycker att det finns en orättvisa i att det betyg en viss elev får inte alltid speglar det 

arbete som lagts ner utav sagd elev, trots att eleven kanske har genomgått en enorm 

utveckling. 

 

Josefine berättar i vår intervju att hon upplever att ett slutbetyg ibland, istället för att visa 

eleven vad den ligger på för kunskapsnivå snarare blir ett kvitto på vad den inte kan. Jag drar 

en parallell till Josefines resonemang och det resonemang som Pelle, Kajsa och Calle för när 

de berättar att det betyg en elev får i slutändan inte alltid visar den resa eleven har gjort rent 

kunskapsmässigt. Pelle menar att för en elev som kanske inte når högsta betyg men gör en 

stor utveckling under sin tid på gymnasiet måste man som lärare synliggöra den process som 

eleven faktiskt har genomgått. Denna diskurs kan vi stärka med hjälp utav Klapp (2018) som 

menar att den information som ett betyg ger är otillräcklig i förhållande till att ge eleven 

verktyg att fortsätta utvecklas. Utifrån elevens utveckling finns det alltså anledning att ställa 

sig kritisk till betygens inverkan.  

 

Pelle tar upp ytterligare en intressant vinkel på detta problemet. Han menar att den kunskap 

som ett betyg ska symbolisera inte framträder tillräckligt tydligt för eleven, vilket i sin tur kan 

vara negativ för elevens utveckling. Han menar att välformulerad feedback och ett skriftligt 

omdöme är att föredra då man som lärare lättare kan förmedla hur eleven ska fortsätta 

utvecklas. Detta hittar vi stöd till hos Green (2010) som menar att formativ återkoppling är av 

yttersta relevans för elevens utveckling. Green poängterar vikten av att återkopplingen är 

tydlig för eleven samt given vid rätt tillfälle. Således kan vi dra slutsatsen att formativ 

bedömning tycks vara att föredra utifrån elevens utveckling jämfört med summativ 

bedömning.  

 

Klapp (2018) skriver att de tre huvudfunktionerna för betyg i svensk utbildning är 

urvalsfunktion, för att förmedla kunskap samt för att motivera elever. Då min data tyder på att 

mina informanter inte anser att betyg är ett adekvat sätt att förmedla kunskap, och att 

Gärdenfors (2010) hävdar att betyg har en tendens att verka negativt för elevers inre 

motivation att utvecklas så har vi bara urvalsfunktionen kvar i Klapps resonemang. Nu är 

visserligen det estetiska programmet högskoleförberedande och det ska vara möjligt att 
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studera på estetprogrammet för att sedan välja högskolestudier som inte är relaterade till de 

konstnärliga ämnena. Detta till trots så anser jag att det är av intresse att ingen av Sveriges 

musikhögskolor gör sina urval, huvudsakligen baserade på de ansökandes betyg, eleven ska 

vara godkänd i samtliga grundämnen men det huvudsakliga urvalet görs baserat på elevens 

spelprov. Visserligen kan två elever som uppfattas befinna sig på samma musikaliska nivå bli 

få sin intag avgjort beroende på vem somhar högst betyg, men jag betvivlar starkt att det är ett 

resonemang vi hittar hos gemena gymnasieelev. Utifrån detta så försvinner alltså även 

urvalsfunktionen ur Klapps resonemang kring betyg. Nu vill jag poängtera att jag inte 

argumenterar för att avskaffa de konventionella betygen från estetprogrammet, det hade 

varken varit lagligt eller önskvärt, men då de summativa betygen tycks föra med sig 

huvudsakligen negativa effekter för elevernas musikaliska lärande så kan det finnas skäl att se 

över hur vi använder oss av betygen på estetprogrammet. Utifrån min egen erfarenhet från 

mina år på folkhögskola kan jag vittna om den utveckling som kan ske om den egna 

motivationen får stå i centrum för den musikaliska utvecklingen. Att arbeta utifrån den idéen 

även på det estetiska programmet skulle tänkas kunna göra kunskapsförmedlingen mer 

effektiv. Att synliggöra elevernas utveckling snarare än att lägga fokus på vilket betyg de når 

upp till (eller inte når upp till) skulle enligt detta resonemang kunna vara mer önskvärt och på 

ett mer adekvat sätt hjälpa eleverna att nå sin fulla potential.   

6.2 Hur mäter vi musikalisk kvalitet? 
En utmaning med betygsättning är som vi redan har pratat om att försäkra sig om att de betyg 

vi sätter är rättsäkra, eller reliabla (Klapp, 2018) och samtidigt bibehålla lärarens 

tolkningsföreträde av betygen. För att diskussionen ifall betygen är reliabla eller ej så måste vi 

först försäkra oss om att betygen har hög validitet (Klapp, 2018), alltså att dom mäter det som 

det är tänkt att de ska mäta.   

6.2.1 Betygskriteriernas validitet 
Utifrån min undersökning finns en delad syn på huruvida betygskriterierna mäter musikalisk 

nivå på ett adekvat sätt. Josefine menar att i de kurser som inte kräver förkunskaper (dvs 

ensemble och InSå 1) är det svårt att svara på om de gör det, då kraven för att få ett högt betyg 

ligger så pass lågt som det gör. Tomas för en likande diskussion, han menar att det är i 

synnerhet svårt i ”förstakurserna” att se en hög validitet i betygen. Han menar att faktorer som 
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brist på instrumentalister (vilket gör att elever få spela sina biinstrument) och en stor 

nivåskillnad gör det svårt att rättssäkert bedöma eleverna.  

Ensemble 1 

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

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

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

 

Ensemble 2 

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

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

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

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

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

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

stilar. 

(Skolverket, 2020) 

 

Om vi jämför mina utdrag från litteraturkapitlet av kunskapskraven för ett A i ensemble 1 

respektive ensemble 2 ser vi att det i ensemble 2 tillkommer fler ”värdeord” att ta hänsyn till. 

Eleven ska utöver att visa konstnärlighet i sitt uttryck också visa på personlighet och 

musikalitet. Vi kan också se att det inte finns något krav i ensemble 1 att musicera med 

teknisk skicklighet heller. Överlag blir kraven mer specificerade i ensemble 2 men som vi 

redan förstått på mina informanter innebär detta inte att de blir tydligare, enbart svårare att 

förhålla sig till. Parallellt med detta är de flesta av mina informanter överens om att de elever 

som når ett högt betyg i de mer avancerade kurserna (ensemble 2 och inså 2 t.ex) onekligen 

ligger på en hög musikalisk nivå.  

Även om betygens validitet i de estetiska ämnena går att ifrågasätta så kanske inte den 

huvudsakliga problematiken med betygen i de estetiska ämnena ligger i om de är av hög 

validitet, utan snarare i att betygen är tämligen ointressanta både för lärare och elevers 

utveckling. Nu vill jag poängtera att jag är av åsikten att försäkra sig om betygens validitet är 

av stor vikt, men är det inte elevernas kunskap som borde stå i centrum? Utifrån mitt resultat 

och min tidigare genomgång i litteraturkapitlet kring betygs inverkan så bör rimligtvis 

betygens plats i de estetiska ämnena kunna diskuteras.   
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Ytterligare en aspekt som bör diskuteras just kring kurserna ensemble 1 och InSå 1 är kraven 

på konstnärlighet. Ingen av dessa kurser förutsätter förkunskaper vilket rimligtvis bör leda till 

frågan, kan vi efter ett år av musicerande förvänta oss att eleverna ska kunna utrycka sig 

konstnärligt? Om vi jämför att lära sig musik med att lära sig ett språk kan rimligheten i detta 

kunskapskrav starkt ifrågasättas. I ämnet Svenska t.ex. behandlas språket som ett verktyg 

snarare än som en källa till konstnärlighet genom hela elevens skolgång, detta till trots att 

ämnet Svenska har betydligt större utrymme i schemat än ämnet Musik. Det är först i dom 

mer avancerade kurserna i gymnasiet som eleven fodras använda språket på ett sätt som kan 

beskrivas som konstnärligt, detta är dock aldrig ett kunskapskrav. Utöver detta så kan vi 

dessutom tillägga att de en majoritet av eleverna på gymnasiet i någon mån redan behärskar 

det svenska språket, något som inte alls är självklart när det kommer till den musikaliska 

nivån på det estetiska programmet. 

6.2.2 Mätbarhet 
Kajsa berättar att hon tycker att det är lättare att bedöma om någon är tekniskt skicklig än om 

de har en hög konstnärlig nivå i sitt musicerande. Detta är ju inte svårt att föreställa sig, att det 

är lättare att bedöma teknisk kapacitet än konstnärlighet. Jag hävdar inte att Kajsa är av 

åsikten att man som lärare bör låta de kunskapskrav som lättast låter sig mätas profileras på 

bekostnad av de kunskapskrav som inte låter sig mätas lika lätt. Jag har dock redan 

konstaterat att den svenska skolan befinner sig i en tid då vi ser allt större krav på mätbarhet, 

krav på höjda resultat och en ökad centraliserad styrning av svensk utbildning (Skolvärlden, 

2019). Samtidigt tar PISA allt mer plats i den politiska debatten kring utbildning (DN, 2019). 

Hultén (Dn, 2019b) menar att ju mer vi fokuserar på resultaten i skolan, desto mer skadar vi 

den. Detta kan vi även se i resultatet av min data. Som nämnt tidigare så finns det en skepsis 

mot att låta den summativa bedömningen ta alltför stor plats då den inte främjar elevernas 

utveckling på ett önskvärt sätt. Samtidigt är den summativa bedömningen (eller betyg) ett 

synnerligen effektivt verktyg för att mäta resultat, men om betygens validitet i musikämnena 

kan ifrågasättas, hur väl mäter egentligen då betygen elevernas kunskaper 

6.3 Betygens inverkan på undervisningen 
 I min data framgår det att det finns en diskrepans i huruvida man uppfattar att kraven på 

bedömning påverkar undervisningen negativt eller positivt. Vissa av mina informanter ser 

gärna att man ”standardiserar” olika delar av utbildningen för att på så sätt lättare kunna 
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definiera hur man ska tolka de olika kunskapskraven medan några av mina informanter 

uttrycker sig starkt kritiskt kring detta och verkar mena att det gör utbildningen ”fyrkantig” 

och i många fall irrelevant i förhållande till elevernas ambitioner att fortsätta arbeta med 

musik i framtiden.   

6.3.1 Vem utformar vi undervisningen för? 
Tomas för ett intressant resonemang i detta avseende när han pratar om hur han ser på 

undervisningens upplägg. Han menar att om ska lära ut t.ex frasering så måste man förevisa 

det, man kan inte enbart teorisera det, man måste låta eleverna uppleva det. Att spela med 

eleverna menar han är av stor vikt och att i den processen våga bjuda på sig själv, våga spela 

fel, för det menar han är en del av konceptet. För en musiker kanske detta ter sig självklart, 

ska man lära sig något nytt måste man spela det, om och om igen, man måste vara i det, det är 

ingen man kan memorera som man memorerar glosor. Trots det menar Tomas att 

kursplanernas utformning ofta står i vägen för denna typ av undervisning. Han menar att de är 

utformade på ett sätt som gör att lärare tvingas planera kurser och projekt som garanterar en 

viss typ av kunskapsförmedling och bedömning av det momentet. Han tar som exempel ett 

projekt som har som syfte att träna förmågor som samspel, dynamik och sceniskt uttryck. 

Självklart behöver elever kontinuerligt arbeta med dessa parametrar men Tomas menar att 

lärare bör fundera lite extra kring vilka kunskaper eleverna behöver renodla och förbättra 

inför de spelprov de gör till olika eftergymnasiala skolor, och bygga projekt som i högre 

utsträckning tränar den typen av egenskaper. Han säger att ibland riskerar dessa projekt att 

utformas utifrån lärarens behov att bedöma, snarare än utifrån vad eleverna behöver lära sig.  

6.3.2 Kunskapspolitik i klassrummet 
Tomas beskrivning av hur undervisning ibland utformas utifrån dess lämplighet att bedöma 

går att koppla till Hulténs (2019) diskurs om kunskapspolitik. Ur ett politiskt 

(formuleringsarenan) och medialt (mediearenan) perspektiv är de projekt som tycks främjas 

av kursplanens utformning att föredra. De är ofta enkla att beskriva och har inte sällan ett 

”tydligt” resultat som är lätt att redovisa. Denna slutsatsen drar jag från min intervju med 

Kajsa då hon ser positivt på denna typ av projekt av just den anledningen, de är lätta att 

redovisa och därmed bedöma. Det tredje perspektivet i Hulténs diskurs om kunskapspolitik är 

realiseringsarenan, med andra ord klassrummet. På ett sätt fungerar dessa projekt utmärkt 

även i klassrummet. De är som sagt var relativt lätta att planera, utföra och bedöma. Eleverna 

får ett tydligt kvitto på vad de gjort och det är lätt att försvara den egna verksamheten från 
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aktörer utanför skolans värld då man har ett tydligt resultat att visa upp. Dock är detta 

perspektiv utav realiseringsarenan framförallt sedd ur allas perspektiv förutom ur elevens. 

Visserligen får eleverna ett kvitto på vad de gjort och i bästa fall ett trevligt minne att se 

tillbaka till men ligger fokus i dessa typ av projekt framförallt på elevernas lärande, eller på 

att utforma undervisningen utifrån att vara begriplig för aktörer utanför skolans värld, samt att 

vara lätta att bedöma? 

 

Vi kan även koppla Zandéns (2018) diskurs om tydlighetsdoktrinen till detta resonemang. 

Han menar att det finns en paradox i att det ses som relevant att alla nya lärare har en 

högskoleexamen och därmed förväntas ha ett ämnesspecifikt professionellt omdöme samtidigt 

som de rådande styrdokumenten rationaliserar bort det mesta utav behovet av bedömning, då 

kunskapskraven anses vara så pass tydliga att de inte behöver tolkas. Tomas utläggning visar 

på de konsekvenser ett alltför stort fokus på bedömning kan få på kvalitén på undervisningen i 

de estetiska ämnena. Pelle för som jag nämnt tidigare ett liknande resonemang när han pratar 

om att han helst vill att eleverna ska lita på att han vet vad det är de behöver kunna. Calle som 

undervisar i InSå i både sång och piano får ett bredare perspektiv och kan jämföra 

”sånglösningen” med vad vi skulle kunna kallas ”Tomas modell” (Det ska tilläggas att Calle 

och Tomas inte undervisar på samma skola). Calle menar att ”sånglösningen” riskerar att göra 

utbildningen fyrkantig och att kollegiet i pianoundervisningen vill låta undervisningen vara 

öppet för ”fler kompetenser”, det vill säga mer anpassad för individens behov. Jag tolkar detta 

att vara ett liknande arbetssätt som Tomas förespråkar, ett arbetssätt där läraren med sin 

spetskompetens utformar undervisningen utifrån elevens behov för att utvecklas musikaliskt. 

Nu måste jag poängtera att jag inte är enbart negativt inställd till ”sånglösningen”, tvärtom är 

jag av åsikten att den typen av samarbeten i kollegiet kan vara till stor gagn för lärare såväl 

som elever. Även Tomas menar att de projekt som han anser att vi bör använda oss försiktigt 

utav även för mycket positivt med sig.  

 

Av Green (2010) får vi reda på att det är av högsta väsentlighet att eleven är delaktig i 

utformandet av undervisningen och kanske framförallt att eleven förstår varför 

undervisningen ser ut som den gör. Vi kan således dra slutsatsen att även om undervisningen 

kanske inte behöver uppfattas om ”begriplig” av aktörer som inte är en del av skolan så är det 

väsentligt att läraren förankrar sina arbetsmetoder med sina elever.  
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6.4 Tydlighetsdoktrinen 
De flesta av mina informanter tar upp i våra samtal att betygskriterierna upplevs otydliga. 

Lärarna har svårt att utröna hur de olika kunskapskraven ska efterföljas och det verkar även 

vara problematiskt att utforma undervisningen efter dessa.  

6.4.1 Likvärdighet kontra tolkningsföreträde 
Både Pelle och Calle menar att det centrala innehållet är att föredra framför kunskapskraven 

då det senare är skrivet med bredare termer. De menar att det ger lärarna ett större 

tolkningsutrymme. Framförallt pratar informanterna om vissa formuleringar i kurserna inså 

och ensemble. Calle tar upp begrepp som ”konstnärlighet” och ”med stor säkerhet” och menar 

att dessa är svåra att rama in, Josefine tar upp begreppet ”komplext”, Kajsa och Tomas tar 

också upp ”konstnärlighet” som ett problematiskt begrepp att handskas med utifrån en 

bedömningssituation. 

Tomas menar att den tolkning läraren tvingas göra ibland blir tveksam och att betygen således 

sätts på en grund som kan vara svår att leda i bevis, eller med andra ord, göra rättssäkra. 

Gustavsson, Måhl och Sundblad (2014) definierar rättsäkra betyg som likvärdiga och menar 

att med rättssäkra betyg avses betyg som kan motiveras med kunskapsomdömen som korrekt 

speglar kunskapskravens bredd och inte speglar ovidkommande faktorer. 

Utifrån skollagen (2010) som staterar att all undervisning ska vara likvärdig och mina 

informanters svar på frågan gällande likvärdighet verkar det finnas en diskrepans mellan 

önskat utfall och egentligt utfall på Gy 11 som läroplan. Som nämnt innan var Gy 11 delvis 

resultatet av den kritik som riktats mot Lpf 94 ifråga om otydlighet. Dock verkar det enligt 

den data jag fått av mina informanter som att även Gy 11 kan uppfattas som otydlig. Pelle 

menar att en av åtgärderna för att göra Gy11 tydligare var att man utformade fler 

betygskriterier. Problemet enligt Pelle är dock att Gy 11 inte blev tydligare, det blev bara fler 

variabler att förhålla sig till. Han menar att i Lpf 94 var det underförstått att läraren hade ett 

större tolkningsutrymme jämfört med Gy 11 och på grund av det så var Lpf 94 lättare att 

förhålla sig till. Detta kan vi koppla till Zandén (2018), som menar att i Gy11 så fråntas 

läraren delvis sitt tolkningsföreträde utav betygskriterierna till förmån för att göra 

betygskriterierna ”tydliga”. Han menar att tolkning beskrivs som ett problem som kan 

åtgärdas genom att förtydliga kunskapskraven. Vi kan också i detta resonemang se kopplingar 

till Bornemarks (2018) diskurs om NPM. Till förmån för att individer som inte befinner sig i 
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skolans verksamhet samt att verksamheten ska kunna granskas och kontrolleras söker man 

generalisera den komplicerade processen att bedöma muskaliskt kunnande.  

Dilemmat tycks ligga i balansgången mellan att göra kunskapskrav så tydliga som möjligt och 

att samtidigt ge den individuella läraren tolkningsföreträde. Efter nästan 5 år av pedagogiska 

studier kan jag dra slutsatsen att bedöma en elev är en komplicerad process som fodrar att 

läraren är väl förtrogen med det ämne som eleven ska bli bedömd i. Zandén (2018) menar att 

försöken att förtydliga kunskapskraven alltför mycket riskerar att banalisera 

bedömningsprocessen. Samtidigt som vi har Zandéns diskurs kring att ge lärarna 

tolkningsföreträde så måste vi också förhålla oss till Gustavsson, Måhl och Sundblad (2014) 

argumentation kring att betygen ska bli rättssäkra samt skollagen (2010) som säger att 

utbildningen ska vara likvärdig. Vi kan omöjligt ge all beslutsmakt till den enskilda läraren 

utan att vi tar oss tillbaka till 1800-talets real- och folkskola då varje individuell skola hade 

sina egna betygskriterier (Johansson, 1995) och samtidigt ser jag i resultatet av mina 

intervjuer att det försök vi gör idag att förtydliga kunskapskrav och betygskriterier inte heller 

är hållbart.   

En möjlig lösning kan hittas i Skolverkets Betyg och betygsättning (2018). Där stateras det att 

lärarna i första hand ska förhålla sig till det centrala innehållet när de utformar 

undervisningen. Både Calle och Pelle vittnar om att det är att föredra och att det gör det lättare 

att utforma sin undervisning utifrån det centrala innehållet jämfört med kunskapskraven. Vi 

får dock inte glömma problemet med att vi måste säkerhetsställa att betygsättningen blir 

rättssäker. Ytterligare en potentiell lösning tycks finnas i ”sånglösningen”. Även om Calle 

ställer sig kritisk till att standardisera undervisningen i InSå alltför mycket så verkar kollegialt 

lärande onekligen vara ett effektivt sätt att försäkra sig om att undervisningen blir likvärdig 

och därmed rättsäker. 

6.4.2 New public management i skolans verksamhet 
En slutsats jag drar från min data är att betyg i nästan samtliga avseende upplevs negativa 

utifrån elevens lärande. Hos Tomas, Calle och Pelle hittar vi också ett resonemang som menar 

att betygsättning i vissa situationer tangerar att påverka musikundervisningen på ett icke 

önskvärt sätt. Tomas utläggning i ämnet får exemplifiera detta:  
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Ibland upplever han att det är lätt att man som lärare skapar projekt där man kan bedöma eleverna hyfsat 

lätt och att det föreligger en viss risk att projekt då i första hand bygger på en anpassning till läraren, 

snarare än vad eleverna behöver kunna i sin musikaliska utveckling och för fortsatta studier.  

 

Jag kopplar detta till Bornemarks (2018) resonemang om NPM. Hon skriver att NPM bygger 

på en ständig granskning av de offentliga sektorerna, något som betygen möjliggör i skolans 

värld. Genom att föra statistisk på elevernas betyg går det att argumentera för att vi säkrar en 

kvalitetsutveckling. Ett problem med detta synsätt är att det bygger på att vi kan lita på att 

betygen mäter det som de avser att mäta. Både Tomas och Pelle menar att det stundtals finns 

en diskrepans mellan vad en elev bör kunna som aktiv musiker samt vad betygskraven 

dikterar. Utifrån det resonemanget får vi ett exempel på hur NPM kan påverka skolan. 

Undervisningen förenklas till förmån för överskådlighet av verksamheten.  

 

Utifrån Bornemarks (2018) teorier om NPM och Zandéns (2018) diskurs om 

tydlighetsdoktrinen så kan vi se utformandet av Gy 11 som ett resultat av den inverkan NPM 

har på den svenska skolan. I kunskapskriterierna ser vi enligt mina informanter olika försök 

till att försöka göra värden som nödvändigtvis inte går att mäta med konventionella metoder 

mätbara. Genom att i de olika betygsstegen gradera hur ”personligt”, ”konstnärligt” eller 

”musikaliskt” eleven ska spela för att nå ett visst betyg riskerar vi att hamna i en närmast 

lingvistisk diskussion kring ordens egentliga innebörd och tappar riskerar därmed att tappa 

bort en stor del av kärnan i svensk utbildning, nämligen att utbildningen ska främja barns och 

elevers utveckling och lärande och ge lust till ett livslångt lärande (Skollagen, 2010:800).  

 

Vi får stöd för detta resonemang av Hultén och Lundahl (2019b) då de menar att den alltmer 

centraliserade styrningen av skolan riskerar att skada den. De, precis som Zandén 

argumenterar för att låta den enskilda läraren vara den som ytterst är ansvarig för utformandet 

av sin undervisning. De är kritiska till att centraliserande styrdokument skulle vara den mest 

adekvata metoden för att utforma utbildningen och ser hellre att den enskilda läraren ska få 

utforma sin egen undervisning. Än en gång ställs vi inför frågan vem betygen är till för. Mina 

informanter ser hellre en skola utan betyg, forskning visar att betygen nästintill uteslutande är 

negativ för elevernas lärande. Men betyg ligger till grunden för det urvalssystemet som vi har 

inför högre utbildning, hur hade vi gjort urvalet utan det? Än en gång måste jag dra slutsatsen 

att betyg huvudsakligen finns till för att konkretiska kunskap och göra utbildning förståelig 

för tredje part, inte för elevens lärande.  
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7. Slutsats, pedagogisk konsekvens och förslag 
till vidare forskning    
Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare på det estetiska programmet förhåller 

sig till betyg och bedömning. Jag ville undersöka hur de uppfattar att betyg och bedömning 

påverkar undervisningen, hur det påverkar den enskilda elevens musikaliska lärande och 

huruvida lärarna uppfattar att betygskriterierna är adekvata i förhållande till ett framtida liv 

som musiker.  Jag ville utöver detta också undersöka om de ökade kraven på mätbarhet i 

skolans världs påverkat hur lärarna väljer från det centrala innehållet. I detta kapitel kommer 

slutsatser, pedagogiska konsekvenser samt förslag till vare forskning att presenteras.   

7.1 Slutsats 
Sammanfattningsvis verkar mina informanter anse att betyg och bedömning är negativt i 

musikundervisning. Framförallt betyg ses på ett nödvändigt ont. Samtidigt så framhävs några 

positiva aspekter av betygsättning. I vissa fall går det att använda som en motivationsfaktor 

(även om ingen av mina informanter ser det som ett bra sätt att motivera sina elever), det 

verkar också vara positivt för att kunna kartlägga elevernas progression. Dock tillkommer 

problemet att när eleven väl fått sitt betyg verkar det vara det som blir det väsentliga för 

eleven, inte dess progression. Utifrån min litteraturgenomgång tillsammans med min data drar 

jag slutsatsen att betyg och bedömning framförallt är positivt för faktorer som inte direkt 

relaterar till elevens lärande. Faktorer som urval till framtida studier, statistisk framställning 

av kvalitétsutveckling i skolan samt för lättare insyn i skolas verksamhet för tredje part. Betyg 

och bedömning verkar för den enskilda eleven när det tar för stor plats i undervisningen 

enbart ha negativ inverkan. Resultatet pekar på att om en elev lyckas nå ett högt betyg i de 

mer avancerade kurserna så besitter också de eleverna ett stort musikaliskt kunnande enligt 

mina informanter. Parallellt med detta kunde jag också utröna en diskurs som tydde på att 

kunskapskraven inte alltid var adekvata i förhållande till att söka sig vidare till högre 

musikutbildning. I samband med denna diskurs utrycktes en oro över att man som lärare 

ibland tangerar utforma kurser och projekt utifrån att de ska vara lätta att bedöma, snarare än 

att ha elevens lärande i fokus. Då man kan se utformningen av Gy 11 som ett resultat av den 

inverkan NPM har på den offentliga sektorn så blir all undervisning per automatik starkt 

påverkad av de ökade kraven på mätbarhet i skolans värld. Konsekvenserna av detta är svåra 

att förutsäga men utifrån min data drar jag slutsatsen att varje enskild musiklärare på de 
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estetiska programmet bär ett stort ansvar i att bibehålla en musikundervisning som är av hög 

kvalitét och inte förenklas till förmån för rådande trender i det politiska klimatet. Olika 

värdeord i kunskapskraven ses som svåra att tolka och verkar alltid riskera likvärdigheten i 

utbildningen. 

7.2 Musikpedagogiska konsekvenser 
Betygsättning är en del av mitt uppdrag som lärare och är således inget jag kan välja att inte 

göra. Dock visar tidigare forskning på betygs negativa effekter på elevers motivation, för att 

bli duktig på ett instrument måste den motivationen komma inifrån. Forskning visar också på 

hur styrdokumenten påverkas utav rådande politiska strömningar för att underlätta en 

granskning av de offentliga sektorerna. Det ser jag som en relevant aspekt att ta hänsyn till 

när man som lärare arbetar mot kunskapskraven. Att som lärare lita på sitt eget professionella 

omdöme och sin expertis i ämnet ser jag som väsentligt för att säkra en hög kvalitét i 

undervisningen. Att ta hjälp av kollegiet för att säkra en likvärdig undervisning anser jag 

också är av yttersta vikt. Att samtala och diskutera med sina kolleger som undervisar i samma 

ämne verkar utifrån min data och tidigare forskning vara ett väsentligt verktyg för att 

upprätthålla en likvärdig utbildning, och därmed rättssäker.  

7.3 Vidare forskning 
I vidare forskning hade det varit intressant at undersöka hur betyg och bedömning påverkar 

musikundervisning med hjälp av andra metoder för att skapa sig en fördjupad förståelse i 

ämnet. Jag hade till exempel velat utföra en enkätundersökning där jag kan samla data som 

ger en mer övergripande syn på ämnet. En sån datainsamling hade kunnat bidra till att hitta 

resultat som hade varit till intresse för forskningen. Jag kan också se observationer över en 

längre tid som ett adekvat sätt att undersöka ämnet på. Genom att under en längre period 

observera hur betyg och bedömning påverkar undervisningen och tillsammans med det göra 

intervjuer och samla in data via en enkätundersökning hade kunnat generera i data som hade 

gett ett mycket mer utförligt resultat i ämnet.  

 

Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att utgå från elevens perspektiv. På grund av att 

jag var tvungen att begränsa mitt arbete valde jag att enbart utgå från lärarens perspektiv. I 

vidare forskning hade det varit intressant att undersöka hur eleven uppfattar att betyg och 

bedömning påverkar undervisningen samt hur de upplever att deras lärande påverkas av det. I 
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ett sånt forskningsperspektiv kan jag se experiment som en potentiell metod. Genom att låta 

en eller flera grupper genomgå olika scenarier där jag kan undersöka hur betyg och 

bedömning påverkar undervisningen direkt hade kunnat generera i intressanta observationer 

som hade varit till gagn för forskningen. 
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