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Abstract  

Implemented Standards : Music Teachers’ Interpretations of Assessment Criteria  

Mathias Hanson  

 

The aim of this thesis is to explain how music teachers interpret and implement descriptors in 

assessment criteria. The study has its starting point in equality within assessment and elaborates 

on the research questions how do music teachers’ interpretations of assessment criteria appear 

and how do music teachers realize concrete standards based on their interpretations of 

assessment criteria?  

The study focuses on music teachers who are grading students in the final year of the 

Swedish compulsory school and was carried out with inspiration from case-study research. 

Critical realism is used both as a consistent methodology and to construct a theoretical 

framework to use for analysis of the result of the study.  

The findings demonstrate how music teachers’ standard setting appear in the teachers’ work 

and how these standards are being shaped. Reference points appears as a crucial concept to 

explain how music teachers in their standards realize the assessment criteria. The result reveals 

a need of tools at national level for music teachers to standardize requirements.   

 

Keywords: assessment; equality in grading; interpretation of assessment criteria; standard 

setting 
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Sammanfattning  

Konkreta krav : Musiklärares tolkningar av kunskapskraven  

Mathias Hanson 

 

Syftet med denna undersökning är att förklara hur musiklärare tolkar och konkretiserar kun-

skapskravens beskrivningar. Studien tar avstamp i likvärdighet inom bedömning och behandlar 

frågeställningarna hur ser musiklärares tolkningar av kunskapskraven ut och hur formar 

musiklärare konkreta krav utifrån sina tolkningar av kunskapskraven?  

Undersökningen riktar in sig på betygsättande musiklärare i grundskolans årskurs 9 och har 

genomförts med inspiration av fallstudien som forskningsmetod. Kritisk realism används både 

som genomgående metodologi och för att bygga ett teoretiskt ramverk med vilket under-

sökningens resultat belyses.  

Resultatet visar hur musiklärares kravgränser för olika kunskapskrav ser ut i praktiken, samt 

hur dessa kravgränser formas. Referenspunkter framstår som ett viktigt begrepp för att förklara 

hur musiklärare i sina kravgränser konkretiserar kunskapskraven. I resultatet visar sig ett behov 

av verktyg på systemnivå för musiklärare att kalibrera sina krav för bedömning mot.  

 

Nyckelord: bedömning; kravgränssättning; likvärdig betygsättning; tolkning av betygskriterier   
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Certainly one cannot be adequately engaged in teaching without also being engaged 

in an evaluative process. Thus, assessment, as I said, is both pervasive and inherent in 

teaching. 

(Eisner, 2007)   
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1 Inledning 

Detta kapitel kommer att upplysa om hur mina egna praktiska, yrkesmässiga erfarenheter har 

bidragit till ett starkt personligt intresse för undersökningens problemområde. Därefter belyser 

jag undersökningens relevans och dessa två ingångar leder tillsammans till formandet av under-

sökningens syfte och frågeställningar.  

1.1 Bakgrund och problemområde 

I min roll som lärare har jag länge fascinerats av komplexiteten bakom bedömning av elevers 

kunskaper och färdigheter. Jag har också många gånger överraskats över hur olika lärares 

bedömningar och syn på bedömning kan skilja sig åt. Intresset för att undersöka olika aspekter 

av pedagogiska bedömningar har växt ur dessa två personliga observationer och jag ska inled-

ningsvis ge tre exempel på plattformar och roller där jag i mitt yrkesliv har samlat upplevelser 

och praktisk erfarenhet som har närt och förstärkt mitt intresse för denna undersöknings 

problemområde.  

Sedan jag tog musiklärarexamen har jag undervisat i internationell skolform på skolor som 

använder läroplaner från International Baccalaureate (IB). För IB’s Middle Years Programme 

(MYP), vilket omfattar motsvarande svenska grundskolans årskurs 5–9, finns en både stödjande 

och modererande funktion för lärares bedömningar som kallas eAssessment. I korthet går det 

ut på att lärare skickar in bedömningar av elevers arbeten, tillsammans med det bedömda elev-

materialet, som sedan granskas av en expertbedömare, en så kallad examiner. Läraren får sedan 

tillbaka stödjande feedback angående bedömningarna, men också en eventuell justering av 

elevernas betyg om bedömningen visat sig vara för generös eller sträng. Jag har själv arbetat 

som examiner under en längre tid och även utbildat och handlett grupper av examiners i deras 

arbete. Detta har gett mig en unik inblick i hur lärare världen över bedömer elevarbeten och i 

synnerhet hur de tolkar och använder betygskriterier. Återkommande insikter som detta arbete 

har gett är hur oerhört många olika sätt lärare tolkar betygskriterier på och även hur olika dessa 

tolkningar sedan används när de kopplas till elevarbeten i själva bedömningarna.  

Även på lokal nivå har yrkeslivet som musiklärare bjudit på observationer och insikter som 

närt mitt intresse för pedagogisk bedömning. Inom IB’s årskurser motsvarande svenska hög-

stadiet har de konstnärliga ämnena samma kursplan, vilket gör att lärare inom musik, bild och 

drama blir mindre isolerade och samarbetar på många olika sätt kring planering och genom-

förande av undervisningen. Ett område där samarbetet är relativt strukturerat är just när det 

gäller att arbeta mot en likvärdig bedömning, både mellan lärare och mellan ämnen inom 
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ämnesgruppen. Även detta har genom åren bidragit med intressanta inblickar i hur lärare tänker 

olika kring bedömning. Detta har, jämfört med arbetet som examiner, istället inneburit en 

mycket närmare kontakt med andra lärare. Strävan att uppnå likvärdig bedömning är en ständigt 

pågående process där många diskussioner ger mer djup och förståelse för hur andra lärare tänker 

kring bedömning.  

Det tredje exemplet som bidragit med inblickar i hur lärare tänker kring bedömning är att 

följa det forum för diskussioner som Facebook-gruppen Musiklärarna utgör. Allt som oftast 

förekommer diskussioner kring hur specifika elevprestationer bör bedömas. Diskussionerna är 

något som engagerar och många gånger går det att observera att det uttrycks skilda åsikter om 

vilka kravnivåer i betygskriterierna som de diskuterade exemplen ska placeras in på.  

Problemområdet för denna undersökning är likvärdig bedömning i grundskolans musik-

undervisning. Själva grundtanken i ett kriterierelaterat betygssystem som det vi har i svenska 

grundskolan är att varje elev bedöms på de kunskaper och färdigheter de visar upp och att detta 

kopplas till fastställda beskrivningar av hur dessa ska nivåbestämmas. I ett sådant system borde 

likvärdigheten i bedömning vara hög. Oberoende av var, när eller av vem som en elevs kun-

skaper och färdigheter bedöms borde utfallet vara detsamma, men verkligheten är komplex och 

fungerar inte alltid som planerat. Detta har konstaterats genom en stor mängd forskning angå-

ende den bristande likvärdigheten i bedömning inom svensk skola (exempelvis Blomqvist, 

2018; Cliffordson, 2004; Gustafsson, Cliffordson, & Erickson, 2014; Gustafsson, Sörlin, & 

Vlachos, 2016; Riksrevisionen, 2011; Tengberg & Skar, 2016; Wikström, 2005).  

1.2 Undersökningens relevans 

Skolan tar med sin skolplikt mycket tid i anspråk av varje individs liv. Ett av skolans uppdrag 

är att varje elev ska inhämta och utveckla kunskaper och färdigheter (Skolverket, 2019b). 

Lärandet kommer att ligga till grund för fortsatta studier och ett arbetsliv, vilket medför ett stort 

ansvar gällande vad skolan har för skyldighet gentemot eleverna som individer. Detta eftersom 

det är av stor betydelse för varje individs framtid, både gällande vad eleverna utvecklat i form 

av kunskap och färdigheter, och de resultat i form av betyg som de tar med sig efter avslutad 

grundskola. Betygen, så som de både skapas och används i Sverige, kan såväl öppna som stänga 

dörrar för framtida livschanser (Lundahl, Hultén, & Tveit, 2017). Jämfört med andra länder är 

Sverige ett av länderna i världen där lärarnas betyg har störst inverkan på elevernas chanser till 

fortsatt utbildning efter grundskolan (exempelvis Lundahl, Hultén, & Tveit, 2016; Skolverket, 

2016). Därför är det ur ett rättviseperspektiv ytterst viktigt att de bedömningar som leder till ett 

slutbetyg faktiskt är likvärdiga, annars uppstår orättvisor kring individers möjliga framtid. När 
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kriterierelaterade betyg infördes på 1990-talet var tanken att betygen skulle visa vilka faktiska 

kunskaper och färdigheter elever har, vilket inte var fallet med de tidigare normrelaterade bety-

gen (Carlgren, Forsberg, & Lindberg, 2009). Men, som nämndes ovan har det i ett flertal studier 

påvisats att detta inte fungerade som tänkt. Konsekvenserna medför djupa orättvisor och åt-

gärder för mer likvärdig bedömning och betygssättning behövs (Cliffordson, 2004). Bedömning 

är ett område som allt mer beforskas, men än finns många områden som inte har undersökts. 

Vissa områden bör dessutom undersökas på nytt på grund av förändrade omständigheter, till 

exempel sedan implementeringen av Lgr11. Bedömning inom musikundervisning i svenska 

grundskolan är ett relativt outforskat område och det finns fortfarande många aspekter att 

problematisera och förklara.  

Det finns skäl att antaga att bedömning i framtiden kan komma att bli allt mer komplex. I 

synnerhet om utvecklingen följer de utbildningsfilosofiska strömningar som pekar mot att be-

dömning kommer att behöva göras av elevers lärande med både mer djup och bredd, kunna 

uppskatta det oväntade lärandet, använda nya former av bedömning och så vidare (Othman, 

2019). I en sådan utveckling blir mer forskning kring olika aspekter av bedömning relevant för 

att utrusta lärare i deras bedömningsarbete. Det förefaller logiskt att när bedömning blir mer 

komplex försvårar det likvärdigheten, vilket också motiverar relevansen av den kunskap denna 

undersökning ämnar att bidra med.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Lärare måste förr eller senare bestämma sig för vad som konkret ska krävas i form av kunskaper 

och färdigheter för att uppnå de olika nivåerna av betygskriterierna. Dessa konkreta krav behö-

ver läraren forma för att veta hur specifika prestationer som har genererats av eleverna kan svara 

mot olika nivåer i kunskapskraven. Gränsdragningarna för dessa konkreta krav kan göras strate-

giskt och noggrant uttänkt, men utförs ibland mer godtyckligt eftersom det kan vara en kompli-

cerad process (Wikström, 2013). Tanken är att läraren ska använda beskrivningarna i kunskaps-

kraven för att bestämma vad som krävs av eleverna. Men vare sig läraren väljer att ignorera 

dessa eller noggrant försöker använda dem som verktyg för bedömning, krävs det att läraren 

skapar sig en egen föreställning om vad som krävs för att uppnå olika nivåer inom varje speci-

fikt område och innehåll som de arbetar med i undervisningen. Även den lärare som noggrant 

försöker använda beskrivningarna i kunskapskraven för att bestämma vad eleverna måste upp-

visa i form av kunskaper och färdigheter, behöver göra sin egen tolkning av vad dessa krav i 

praktiken innebär. Kunskapskraven är skrivna med ett öppet och generellt uttryck (Gustafsson 

et al., 2014), för att det ska gå att fylla undervisningen med olika typer av innehåll som bestäms 
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av läraren själv. Att kunskapskraven är skrivna på detta sätt gör det hela svårare om en likvärdig 

bedömning är huvudmålet. Men trots att det finns en viss nivå av specifika detaljer finns det 

ändå goda skäl till att de är så pass generellt skrivna som de är. En stramt strukturerad och 

detaljerad kursplan må bidra med ökad likvärdighet i bedömning, men är inte eftersträvansvärt 

eftersom det riskerar att hämma lärandet och undervisningen (Gustafsson et al., 2016; Murphy, 

2007; Zandén, 2018).  

Eftersom betygskriteriernas nivåbeskrivningar i de svenska kunskapskraven är öppna och 

generellt uttryckta innebär det alltså att alla lärare som gör bedömningar som ska bilda underlag 

för betygssättning, gör en tolkning av vad som konkret krävs för de olika nivåerna. I och med 

att olika betygsnivåer då baseras på varje enskild lärares tolkning av vad som krävs för detta, 

finns en stor risk för att det skiljer i bedömning och betygssättning beroende på hur olika lärare 

formar sina tolkningar. Även om likvärdigheten i bedömning och betygssättning är ett komplext 

fenomen bestående av många faktorer, går det inte att bortse från att den är starkt påverkad av 

de tolkningar lärare gör av betygskriteriernas nivåbeskrivningar. Kan vi förstå mekanismerna 

som verkar när lärare formar sina tolkningar av betygskriterierna till konkreta krav, är vi ett 

steg närmare att förstå hur en mer likvärdig bedömning och betygssättning kan åstadkommas.  

Syftet med denna undersökning är att förklara hur musiklärare tolkar och konkretiserar 

kunskapskravens beskrivningar.  

De frågeställningar som undersökningen ämnar behandla är:  

• hur ser musiklärares tolkningar av kunskapskraven ut?  

• hur formar musiklärare konkreta krav utifrån sina tolkningar av kunskapskraven?  

Undersökningen riktar in sig på betygsättande musiklärare i grundskolans årskurs 9.  
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2 Begreppet bedömning 

Begreppet bedömning används frekvent i denna uppsats och det används då med avseende på 

pedagogiska bedömningar i skolan. Nyström (2004b) fångar begreppet med en modell där det 

först förekommer en bedömningssituation och i denna gör eleven en prestation som gensvar på 

bedömningssituationen. Därefter kommer ett omdöme, vilket innebär en värdering av prestat-

ionen i förhållande till bedömningssituationen. Slutligen kommer inferenser och konsekvenser, 

som handlar om vad omdömet leder till.  

2.1 Bedömning med olika syften  

Bedömningar görs med olika syften och vissa forskare menar att varje bedömning endast bör 

ha ett syfte, medan andra anser att en enskild bedömningssituation mycket väl kan ha flera 

syften (Nyström, 2004b). Användningen av distinktionen mellan formativ och summativ 

bedömning dominerar som terminologi i både forskningslitteraturen och i policybeskrivningar 

(Lundahl et al., 2016). Historiskt sedan termerna introducerades och etablerades, har definition-

erna av dem varierat (Newton, 2007). Exempelvis har vissa menat att skillnaden mellan de båda 

ligger i själva tidpunkten för när bedömningen sker och andra att det snarare ligger i bedöm-

ningens syfte och funktion. Newton menar att distinktionen mellan formativ och summativ be-

dömning kan ha gjort mer skada än nytta. Genom årtionden har det visat sig problematiskt att 

med precision definiera skillnaden och han frågar sig om det är meningsfullt att alls göra någon 

skillnad. Vidare menar Newton att uppdelningen av bedömning i formativ och summativ är 

både förenklad och omöjlig eftersom summativ och formativ hör till olika kategorier av termi-

nologi. En bedömning i sig kan bara vara summativ, eftersom den är en uppskattning av elevens 

kunskaper, färdigheter, förståelse och så vidare. Formativ är bara en av många kategorier av 

användningen av bedömningen. En bedömning kan alltså i sig inte vara formativ, utan det har 

att göra med hur bedömningen sedan används, alltså vilken funktion och vilket syfte den har. 

Newton förklarar också att designen av bedömningen måste göras med tanke på hur den är tänkt 

att användas, men själva bedömningen kan inte vara annat än summativ.  

Lundahl et al. (2016) har ett liknande synsätt och vill bryta upp den utbredda distinktionen 

mellan summativ och formativ och ser hellre till bedömningars syften och funktioner. Skol-

verkets allmänna råd med kommentarer Betyg och betygssättning (2018) talar också om bedöm-

ning med olika syften och att bedömningssituationer ska formas för att stödja formativa eller 

summativa syften. Detta går i linje med Newtons (2007) resonemang om att det är bedömning-
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arnas syfte och funktion som bör vara i fokus, även om det är ett ganska grovt och förenklat 

synsätt.  

I denna uppsats kommer jag själv att ansluta till Newtons sätt att behandla begreppet bedöm-

ning. Undersökningen är inriktad på bedömning vars syfte är att koppla elevprestationer till 

betygskriterier, det vill säga det som i mycket litteratur, enligt Newton felaktigt, kallas för 

summativ bedömning.  

2.2 Kriterierelaterad bedömning  

Syftet med den typ av bedömning och betygssättning som görs med kunskapskraven i Lgr11 är 

viktigt att klargöra för att förstå varför denna undersökning pekar på ett relevant problem-

område. Den sorts bedömning som grundskolans kunskapskrav är konstruerade för är av typen 

kriterierelaterad bedömning. Det innebär att eleverna ska bedömas mot på förhand fastställda 

kriterier (Thornberg & Jönsson, 2015). Kunskaper och färdigheter är definierade i kriterier och 

tolkningen av kriterierna är absolut, det vill säga utfallet av tolkningen ska vara detsamma oav-

sett av vem, när eller hur den görs (Wikström, 2013). Vidare kan kunskapskraven specificeras 

som en typ av kriterierelaterad bedömning som kallas för standardrelaterad bedömning. I 

standardrelaterad bedömning anges standarder för olika kompetensnivåer som består av 

beskrivningar av vad en elev ska uppvisa för att uppnå varje betygsnivå (Lundahl et al., 2016).  

I användandet av ett nationellt betygssystem som det i svenska grundskolan förväntas alla 

lärare relatera sina bedömningar till beskrivningarna i betygskriterierna och ”dela samma prin-

cipiella grund för vad elevers kunskap jämförs med” (Carlgren et al., 2009, s. 77). För en lik-

värdig bedömning i ett kriterierelaterat bedömningssystem förväntas en elevprestation ge 

samma betyg oavsett vem som bedömer prestationen (Thornberg & Jönsson, 2015).  
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3 Litteraturgenomgång 

Detta kapitel är en genomgång av tidigare forskning och annan litteratur som är relevant för 

undersökningens syfte. Kapitlet är uppdelat efter områden som på olika sätt tillför kunskap till 

undersökningen och som senare ger perspektiv och sammanhang åt undersökningens resultat.  

3.1 Forskning om bedömning 

En rik flora av bedömningsforskning, avseende pedagogisk bedömning i skolan, har gjorts och 

min uppfattning är att forskningsområdet har växt de senaste decennierna. Flera olika veten-

skapliga discipliner, förutom den pedagogiska forskningen, har dessutom gjort anspråk på det 

utbildningsvetenskapliga området, till exempel utbildningssociologi, utbildningsekonomi och 

utbildningshistoria (Lundahl, 2014). Lundahl ser detta som berikande, men uttrycker också att 

pedagogisk forskning bör se över vad den kan bidra med som är unikt.  

Området kunskapsbedömning har dessutom beforskats genom att undersöka det med olika 

perspektiv, som till exempel reformperspektiv, sociologiskt perspektiv eller ett psykometriskt 

perspektiv (Lundahl, 2006). Lindberg och Forsberg (2010) gjorde en omfattande kartläggning 

av forskning om bedömning och delade in den i åtta olika kategorier. Min undersökning 

placerar sig någonstans mellan kategorierna som Lindberg och Forsberg kallar ”bedömningar 

som fenomen” och ”bedömningsredskapens kvalitet”.  

3.2 Bedömning i musikundervisning 

Det har gjorts relativt lite forskning inom bedömning i musikundervisning, åtminstone i 

Sverige. Likvärdigheten i bedömning inom musikundervisning undersöktes av Påhlsson (2011) 

just innan Lgr11 infördes. Undersökningen visade bland annat att musiklärare litar till att 

användningen av styrdokument garanterar likvärdighet i bedömning och att möjlighet till kolle-

gialt samarbete är den enskilt viktigaste strategin för ökad samsyn kring bedömning. När det 

gäller själva bedömningen och vilka strategier musiklärare använder framstår dokumentation 

som viktigt, men intuitiva strategier som ”magkänsla” används också.  Begreppet likvärdig 

används dock i olika avseenden, till exempel förekommer det också i betydelsen att en betygs-

sättning har varit rättvis så att elevens verkliga kunskaper och förmågor har beaktats när betygs-

sättningen görs. Påhlsson finner också att musiklärare efterfrågar en nationell samordning kring 

betygen att förhålla sig till, i likhet med de nationella proven som finns i andra ämnen.  

Gällande kriterierelaterad bedömning tar Zandén (2010) upp balansgången med att göra 

kriteriebeskrivningar tydliga och detaljerade nog för att vara användbara, men att samtidigt vara 
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öppna nog att inte begränsa lärandet. Tydliga betygskriterier är ju så klart en väg att gå för att 

eftersträva mer likvärdig bedömning och något som efterfrågades av musiklärare inför införan-

det av Lgr11 (Påhlsson, 2011), men konsekvenserna av ökad tydlighet och specifika detaljer är 

något som varnas för från olika håll (exempelvis Gustafsson et al., 2016; Zandén, 2018). 

Betygskriterier är till för att utvärdera vad som har varit, men de riskerar att bli det som styr 

vad som ska göras, vilket bland annat leder till fragmenterad kunskap (Forsberg, 2014).  

3.3 Variationer i bedömning 

I ett kriterierelaterat betygssystem, som det svenska, förväntas det att alla lärare relaterar sina 

bedömningar till de nivåbeskrivningar som finns i kunskapskraven och har samma uppfattning 

om vad som ska krävas för att uppnå de olika betygsnivåerna (Carlgren et al., 2009). Som 

nämndes i inledningen av denna uppsats har däremot ett flertal studier visat att det i praktiken 

inte är hur utfallet har blivit med de kriterierelaterade betygen, utan variationer i bedömning 

och betygsättning förekommer både mellan lärare och mellan skolor. Cliffordson (2004) på-

visar att under de första tio åren efter införandet av kriterierelaterade betyg ökade betygsmedel-

värdet på gymnasiet, men betygshöjningen bestod av ”tomma” kunskaper och berodde inte på 

någon ökning i faktiska kunskaper.  

Anledningar till variationer i betygssättning har undersökts mer i detalj av Blomqvist (2018) 

i en studie gjord i gymnasiets svenskämne gällande samsyn, samstämmighet och sambedöm-

ning. Studien visade att det förekom variationer i bedömning när olika lärare bedömde samma 

elevarbete och att det främst berodde på att lärarna bedömde på olika grunder. Hur 

betygskriterierna används, eller bortses från, tolkas och sen implementeras, var i studien en av 

de främsta orsakerna till att lärare bedömer olika. I den nämnda studien hade lärarna ganska 

lika syn på vad som skulle bedömas, men olika bedömningsnormer gav olika prioritet. Varia-

tionerna i bedömning berodde också på att bedömningarna inte alltid grundade sig explicit på 

att relatera elevernas arbeten till nivåbeskrivningarna i styrdokumenten, utan ibland på grunder 

som låg utanför dessa. Blomqvist drar slutsatsen att variationen i samstämmighet kring vilken 

betygsnivå specifika elevarbeten ska hamna på beror på variationen i samsyn kring hur och 

vilka bedömningsgrunder som ska användas.  

Även Tengberg och Skar (2016) undersökte skillnaden mellan bedömare i svenskämnet, i en 

fallstudie där sex lärare bedömer. Tre elevers arbeten med flera uppgifter bedömdes av alla sex 

lärare, vilka hade relevant ämneslärarutbildning, var legitimerade och hade lång arbetslivser-

farenhet som lärare. Tengberg och Skar menar, baserat på studiens resultat, att samstämmig-

heten inte uppfyller tillräckliga krav när det gäller betygsgrundande bedömningar. Elever som 
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får samma uppgift bedömd av olika lärare, fast med skilda resultat, får då i förlängningen olika 

betyg. Som några av orsakerna misstänker de att det beror på att lärare tolkar både bedömnings-

anvisningar och elevers prestationer olika. Oavsett vad som orsakat variationerna mellan bedö-

marna menar Tengberg och Skar att det finns tydliga behov av åtgärder.  

3.3.1 Kunskapskravens utformning  

Att den bristande likvärdigheten i bedömning troligtvis har sina orsaker i kunskapskravens 

formuleringar och hur de tolkas av olika lärare är något som påpekas av Gustafsson et al. (2014). 

De menar att många lärare i olika ämnen har svårt att uttolka vad de olika beskrivningarna i 

betygsstegen betyder rent konkret, vilket gör att en likvärdig bedömning i landet troligtvis inte 

går att uppnå med gällande styrdokument. Det är särskilt svårt att uttyda en klar skillnad mellan 

olika betygsnivåer eftersom det ofta är abstrakta värdeord som skiljer nivåerna åt. Även 

Skolverket (2016) påpekar att lärares svårigheter i användningen av kunskapskraven handlar 

om att kunna ”konkretisera och tolka de värdeord/progressionsuttryck som skiljer de olika 

betygsstegen åt” (s. 7) och att utformningen av kunskapskraven gör att lärare måste skapa indi-

viduella tolkningar. Den bristande likvärdigheten förklaras av Skolverket (2019a) med svårig-

heterna det innebär att tolka kunskapskraven och de menar att det är en ”övermäktig uppgift” 

för lärare att göra en tolkning som är gemensam för hela landet.  

Vikten av lärares uttolkning av kunskapskraven kan sättas i perspektiv av att Sverige är 

närapå unikt, gällande hur betydelsefulla betygen som sätts av lärare är för elevernas framtida 

studier (Lundahl, Hultén, et al., 2017). Det innebär att lärares tolkningar av betygskriterierna 

har en stor inverkan på elevernas framtida livschanser, som inte har någon direkt motsvarighet 

i något annat land.  

3.3.2 Relativa inslag  

Variation i bedömning mellan olika lärare kan även bero på att bedömningen inte relateras till-

räckligt starkt till bedömningskriterierna, utan görs utifrån elevgruppers förmåga. Om kraven 

för olika betygsnivåer sätts utifrån undervisningsgruppers förmågor innebär det att en relativ 

tolkning av kunskaper och färdigheter har gjorts (Wikström, 2013).  

Skolverket (2019a) påpekar att betygsättningen i svenska skolor i stor utsträckning är relativ, 

även det om kriterierelaterade betygsystemet är tänkt att motverka det. Det förklaras med att 

bedömning och betygsättning görs utifrån den generella prestationsnivån hos skolornas elever, 

vilket innebär att det är betydligt lägre sannolikhet för elever på högpresterande skolor att få ett 

högt betyg. Även Korp (2006) fann i sin studie att lärare anpassar sin bedömning till den gene-

rella prestationsnivån hos de elevgrupper de undervisar.  
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3.4 Redskap för (likvärdig) bedömning  

När lärare utför bedömning med syfte att bilda underlag för betygsättning använder de olika 

redskap i sitt bedömningsarbete. Ett självklart redskap är styrdokumenten, men lärare utgår 

även ifrån saker, som ”magkänsla” (Påhlsson, 2011) och det förekommer också att lärare vid 

betygssättning använder andra värden än kunskaper och färdigheter som kan kopplas till 

betygskriterierna (Cliffordson & Thorsen, 2012). Några olika redskap och strategier finns att 

tillgå i strävan mot en ökad likvärdighet i bedömning och betygsättning.  

3.4.1 Nationella prov  

De nationella proven konstrueras mycket noggrant och prövas av lärare och elever för att uppnå 

högt ställda mättekniska krav. Utvecklingen har dessutom i Sverige, liksom internationellt, gått 

mot att använda de nationella proven som redskap för att styra likvärdigheten (Lundahl, 

Wetterstrand, & Sundhäll, 2017). Som nämndes ovan är en nationell samordning för sin bedöm-

ning, liknande de nationella proven, något som musiklärare önskar att de hade att förhålla sig 

till, åtminstone inför införandet av Lgr11 (Påhlsson, 2011).  

Även om proven konstrueras mycket noggrant görs i efterhand ingen lika noggrann kalibre-

ring för att analysera om tolkningarna av hur de ska bedömas är valida (Lundahl, Wetterstrand, 

et al., 2017). I en studie om matematiklärares syn på att få sina bedömningar av nationella prov 

granskade, fann Lundahl, Wetterstrand, et al. (2017) att flera lärare i studien påpekar att de 

önskar få feedback på sina rättningar. Sådan feedback var inget som gavs och lärarna önskade 

att från central instans få återkoppling på sina bedömningar när de granskats av Skolin-

spektionen. Lärarna var positiva till extern granskning om de får återkoppling på rättningarna, 

det vill säga om granskningen är i fortbildande syfte. Detta tror lärarna kan bidra till en mer 

likvärdig bedömning.  Däremot pekar Lundahl, Wetterstrand, et al. (2017) på att det är proble-

matiskt med externa prov som verktyg för att reglera betygssättning. Detta eftersom externa 

prov och internt satta betyg mäter olika saker och delvis tjänar olika syften. De menar att det då 

kan ifrågasättas om det är rimligt att använda nationella prov för att reglera likvärdigheten. En 

del kritik mot att proven har för många olika syften har också lyfts av Riksrevisionen (2011) 

som föreslår att de nationella proven ska renodlas till att vara vägledande för betygssättning.  

3.4.2 Sambedömning 

Sambedömning pekas ibland ut som något som ökar likvärdigheten i bedömning och betyg-

sättning mellan lärare, och Skolverkets uppmaning är att lärare tillsammans bör arbeta för en 
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samsyn inför betygsättning, dessutom bör rektorn skapa förutsättningar för likvärdig betygs-

sättning (Skolverket, 2018).  

Thornberg och Jönsson (2015) undersökte den befintliga forskningen kring sambedömning 

och menar att det inte finns ett entydigt vetenskapligt svar på om sambedömning leder till ökad 

likvärdighet, men att det kan finnas potential i sambedömningsprocesser för att leda till ökad 

likvärdighet i bedömning och betygsättning. Den förklaring de ger till att det inte finns belägg 

för att sambedömning faktiskt ger effekter av ökad likvärdighet, är att studier på området i stor 

utsträckning bygger på lärares egna uppfattningar om sambedömningens effekter.  

En studie som visade på att sambedömning kan ha positiva effekter för likvärdigheten i 

bedömning genomfördes av Blomqvist (2018). Resultatet gav att lärares bedömning inte visade 

på samstämmighet i bedömning när lärare bedömde enskilt och isolerat, men däremot när de 

senare fick samtala om hur exempel av elevarbeten skulle bedömas. En annan effekt av att 

lärare bedömer enskilt och isolerat kan vara att läraren anpassar sina referensramar för bedöm-

ning efter den generella prestationsförmågan hos de elevgrupper som läraren i fråga undervisar. 

Som påpekades angående relativa inslag i bedömningen, går detta emot själva grundidén med 

kriterierelaterad bedömning (Korp, 2006).  

Zandén (2018) beskriver vikten av lärares kollegiala samarbete och förklarar att en lärare 

som tolkar betygskriterier utan att tillgodogöra sig kännedom om andra kollegors tolkningar, 

inte är professionell. Läraren kan förvisso utföra ett skickligt arbete, men detta benämner 

Zandén som "privatskicklig", vilket innebär att det kan vara en kompetent lärare men som inte 

bidrar till en "gemensam professionsutveckling". Trots sin kompetens kan lärarens arbete 

"komma i konflikt med likvärdighets- och rättssäkerhetsprinciper" (s. 32). 

Thornberg och Jönsson (2015) pekar ut problemen, kring sambedömning som verktyg för 

ökad likvärdighet i bedömning, att även om lärare som arbetar tillsammans med sambedömning 

enas om bedömningar av elevprestationer är det inte säkert att deras tolkning av styrdoku-

menten är korrekt eller att deras bedömning är överensstämmande med andra lärares tolkningar. 

Kvarstår gör alltså problemet att även om lärare inom skolor runtom i landet utvecklar en sam-

syn för hur kunskapskraven ska uttolkas och användas, kommer skillnader mellan skolor i hur 

detta görs att vara fortsatt stor (Gustafsson et al., 2014; Thornberg & Jönsson, 2015).  

3.4.3 Förslag för ökad likvärdighet  

Likvärdigheten i bedömning och betygsättning har blivit granskad och kritiserad, men i sam-

band med kritiken kommer ibland även förslag till hur bedömning i svensk skola ska stärkas i 

likvärdigheten. Gustafsson et al. (2014) ger som förslag att det borde finnas exempel på be-
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dömda elevarbeten att tillgå. Dessa skulle då även ha kommentarer och tjäna syftet att konkre-

tisera kunskapskravens innehåll så att lärare får bättre förståelse för innebörden i kunskaps-

kravens beskrivningar.  

Tengberg och Skar (2016) resonerar om möjligheter för öka likvärdighet i bedömning och 

menar att om inte uppgifter som bedöms subjektivt helt ska tas bort finns bara två kategorier av 

åtgärder kvar, "bedömarträning och multipla bedömare" (s. 15).  

Skolverket (2019a) understryker vikten av att sträva mot att ge lärare förutsättningar för att 

nå ökad samsyn kring hur kunskapskraven ska tolkas och användas. De pekar ut tre aktörers 

ansvar för att stödja lärare i bedömningsarbetet. Lärarutbildningarna måste ta ansvar för att ge 

lärarstudenter grundläggande kunskaper i bedömningsarbete och betygsättning, skolors huvud-

män ska bereda möjlighet för kollegialt samarbete, men även Skolverket självt har ett ansvar 

att ge lärare fullgott bedömningsstöd.  

Gustafsson et al. (2016) tror inte på mer detaljerade och komplexa betygskriterier för att 

uppnå högre likvärdighet. De anser att bedömningsarbetet fortsatt ska lämnas åt lärarnas 

professionella omdöme, men betygssättningen kan inte vara helt fri utan de föreslår att betygs-

genomsnitten på skolnivå ska kopplas till skolans genomsnittliga resultat på ”nationella 

kunskapsutvärderingar utformade för detta ändamål” (s. 77).  

3.5 Skolverkets publikationer  

Likvärdighet tas inte upp i grundskolans läroplan (Skolverket, 2019b) med avseende likvärdig 

bedömning, utan fokuserar på allas lika rätt till utbildning. Kursplanerna för grundskolans olika 

ämnen innehåller kunskapskraven, till vilka lärare ska koppla de kunskaper och färdigheter som 

elever visar upp, för att sedan kunna göra en bedömning av vilket betygssteg elevprestationen 

motsvarar. För att identifiera vilken betygsnivå en elevprestation motsvarar har kunskapskraven 

värdeord och ett visst innehåll för varje nivå.  

Gustafsson et al. (2014) menar att kunskapskravens olika nivåer som genom värdeorden be-

skrivs med hjälp av jämförelser, är oprecisa och abstrakta samt gör det svårt för lärare att se en 

klar innebörd för att kunna göra en gemensam uttolkning. De efterlyser mer information någon-

stans ifrån om den konkreta innebörden i kunskapskraven för att förbättra likvärdigheten i 

betygsättningen och menar att den information som ges i till exempel kommentarmaterialen 

inte är tillräcklig.  

Kommentarmaterialet till kursplanen i musik (Skolverket, 2017) innehåller kommentarer 

som ska förtydliga för lärare hur de ska skilja mellan de olika betygsstegen. Till exempel att 

"på de högre betygsnivåerna krävs att eleven i allt högre grad anpassar sin stämma till helheten" 
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(s. 19), men vad det innebär att anpassa till helheten förtydligas inte. Just ”i allt högre grad” är 

ett jämförande uttryck, i likhet med vad Gustafsson et al. (2014) påpekar, men ingen vägledning 

ges om vad den högre graden är i relation till. Likaså kommenteras att det ligger en progression 

i tajming och det används uttryck som "större tajming" (s. 19), men vad större tajming innebär 

förtydligas inte heller.  

Angående värdeorden nämns det även i kommentarmaterialet (Skolverket, 2017) att de 

måste tolkas, eftersom några absoluta gränsdragningar inte går att göra av beskrivningarna av 

innehållet i kriterierna. Detta i kombination med de svårtolkade värdeorden gör att slutsatsen 

kan dras att de har en inbyggd mekanism som motverkar likvärdig bedömning (Gustafsson et 

al., 2014). Ett tydligt exempel är den del av kunskapskraven som nämndes ovan som handlar 

om ”tajming”, då det enda som ändrar sig mellan betygsnivåerna är värdeordet. Beskrivningen 

av innehållet är exakt densamma för samtliga betygsnivåer och ger inget förtydligande om vad 

värdeorden "viss", "relativt god" och "god" tajming innebär.  

Just progressionen mellan värdeorden ”viss”, ”relativt god” och ”god” tas upp som exempel 

allra sist i kommentarmaterialet (Skolverket, 2017). Där ges ett konkret exempel på vad "god" 

innebär i ett visst sammanhang, dock inte i musik och när det gäller just tajming bidrar exemplet 

som ska förtydliga inte till någon ökad förståelse. Även när det gäller det exempel som ges finns 

bara värdeordet som är kopplat till det högsta betygssteget exemplifierat och bidrar inte till ökad 

förståelse för hur progressionen mellan de tre värdeorden kan konkretiseras. Detsamma gäller 

för samtliga exempel och förklaringar av värdeorden som tas upp i kommentarmaterialet. Detta 

knyter an till och bekräftar att värdeorden måste tolkas, vilket lämnar det upp till den bedö-

mande läraren att avgöra vad ”viss”, ”relativt god” och ”god” betyder och hur det kan konkre-

tiseras. Resultatet blir en uppenbar risk gällande likvärdigheten när kunskapskraven används 

som verktyg för bedömning. Sammanfattningsvis bidrar kommentarmaterialet inte till ökad 

förståelse för hur gränsdragningar mellan betygsnivåer ska göras och i synnerhet inte kring de 

svårtolkade värdeorden.   

I Skolverkets allmänna råd med kommentarer Betyg och betygssättning (2018) uttrycks 

också att ansvaret för likvärdig bedömning skjuts över från kunskapskravens utformning till att 

det är lärarna som ska uppnå samsyn. Som hjälp för att uttolka och använda kunskapskraven 

finns Skolverkets bedömningsstöd för utvalda delar av kunskapskraven som har delats in i två 

typer av arbetsområden, vilka är ensemblemusicerande och musikskapande. I bedömnings-

stödet för musikskapande (Skolverket, 2012b) finns olika metoder och tillvägagångssätt för 

bedömning föreslagna. Bland annat finns exempel som ska hjälpa musiklärare att göra sina 

tolkningar av kunskapskraven som föreslår att lärare ska utveckla en medvenhet om de subjek-
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tiva kvalitetsuppfattningar som är unika för läraren själv, för att inte låta dessa påverka bedöm-

ningen. Istället ska lärare ta reda på vilka bedömningar som delas av musiklärarkollegiet, för 

att vara del i en ”gemensam bedömningskultur”. Denna bedömningskultur måste dock vara 

förenlig med kunskapskraven.  

Bedömningsstödet för ensemblemusicerande (Skolverket, 2012a) ger några exempel på hur 

lärare resonerar i bedömningsarbetet. Visst innehåll i kunskapskraven diskuteras, exempelvis 

begreppet ”tajming”, som jag tog upp tidigare angående hur det behandlas i kursplanen och 

kommentarmaterialet. I bedömningsstödet utvecklas begreppet tajming något, men är i formen 

av ett resonemang kring vad det innebär. Till exempel kopplas begreppet till att förhålla sig till 

puls, förhålla sig till andra i en ensemble och att tajming uttrycks olika i olika genrer. Spel av 

enkla basstämmor tas också upp och det förklaras att svårighetsgraden av basstämman inte be-

höver stegras för högre betygsnivåer, men vad enkel basstämma innebär utvecklas inte vidare. 

Förklaringen från bedömningsstödet i musikskapande som påpekar vikten av att utveckla en 

medvetenhet om de egna kvalitetsuppfattningarna som riskerar att handla mer om unika per-

sonliga kvalitetsuppfattningar eller personlig smak, återkommer även i bedömningsstödet för 

ensemblemusicerande.  
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4 Teoretiskt ramverk  

Teoretisk utgångspunkt för denna undersökning är kritisk realism. Ur den kritiska realismen 

har begrepp hämtats för att bygga ett teoretiskt ramverk som används som verktyg för att analy-

sera undersökningens resultat ur ett visst teoretiskt perspektiv. Dessa bildar ett system av be-

grepp som ringar in det studerade fenomenet på ett mer abstrakt plan. Som komplement till 

detta mer övergripande teoretiska perspektiv används även begrepp ur teori för pedagogisk 

kunskapsmätning, som istället ligger närmare det konkreta. Tanken är att detta sammantaget 

bildar ett teoretiskt ramverk som är användbart både under arbetet med själva undersökningen 

och för att placera in resultatet i för en djupare analys.  

Den kritiska realismen ligger även som grund för en metodologi som präglar genomförandet 

av denna undersökning genom hela processen och effekterna av detta presenteras närmare i 

nästa kapitel.  

4.1 Kritisk realism – i korthet  

Kritisk realism beskrivs ofta som en vetenskapsteoretisk ansats, en metateori, men den har olika 

förgreningar och används på olika sätt. Till exempel som en filosofisk idéströmning eller som 

en mer praktiskt tillämpad ansats inom samhällsvetenskap (Danermark, Karlsson, & Ekström, 

2018). Den kritiska realismen kan användas som ett teoretiskt perspektiv för att belysa fenomen 

inom samhällsvetenskaplig forskning och Scott (2000) menar att den behövs inom utbildnings-

forskning för att öka forskningens relevans och kvalitet. Det som brukar framhållas är att den 

kritiska realismen erbjuder ett alternativ till renodlat empiristiska eller relativistiska perspektiv 

(Gillberg, Persson, Seldén, & Wennerström, 2017), genom att presentera en annan syn än dessa 

på verkligheten och vår kunskap om densamma.  

Den kritiska realismen utgår ifrån att det finns en objektiv verklighet och att den finns där 

oavsett om vi erfar den eller inte. Vi kan observera den i viss utsträckning och vi upplever den 

inte på samma sätt, men det finns en enda verklighet. Detta gör den kritiska realismen till en 

vetenskapsteoretisk ansats som innebär att utgångspunkten är ontologi istället för epistemologi, 

vilket innebär att vi bör först fråga oss hur världen är beskaffad, inte hur kunskap om den är 

möjlig (Danermark et al., 2018). Verkligheten har alltså en existens som är oberoende av vår 

kunskap om den och det händer saker i den hela tiden, även om vi inte observerar alla händelser 

och fenomen. Detta gäller även den sociala verkligheten. Vissa saker kan vi oftast inte ens 

observera, nämligen de mekanismer som generar fenomenen som vi erfar empiriskt (Gillberg 

et al., 2017).  
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Enligt den kritiska realismen antas verkligheten bestå av tre olika domäner. Den empiriska 

domänen, vilken är den del av verkligheten som vi har erfarit så att den har blivit ett empiriskt 

faktum. Det faktiskas domän, som är den del av verkligheten som utspelar sig vare sig vi erfar 

den eller inte. Den är möjlig att observera men är inte detsamma som våra empiriska uppfatt-

ningar. Verklighetens domän är den dimension av verkligheten som ligger bortom det iakttag-

bara, vilken innehåller de mekanismer som genererar de händelserna som vi kan observera 

empiriskt. Den kritiska realismen menar att vetenskapen bör rikta fokus från händelser till 

mekanismer, för att kunna förklara vad som producerar de händelser och fenomen vi observerar. 

Inte bara studera de empiriskt iakttagbara händelserna i sig. Vi kan på olika sätt studera dessa 

bakomliggande mekanismer indirekt, genom de observerbara händelser de orsakar (Danermark 

et al., 2018).   

Skulle exempelvis denna undersökning enbart kartlägga musiklärares tolkningar och 

konkretiseringar av kunskapskraven skulle den inte förklara varför fenomenet yttrar sig som 

det gör. En kritisk realistisk ansats riktar därför fokus mot de mekanismer som genererar lärar-

nas tolkningar, för att utveckla en djupare förståelse för fenomenet. I förlängningen är för-

hoppningen att denna ansats ska göra att undersökningen inte bara beskriver hur något är, utan 

att den bidrar med kunskap som kan leda till att vi bättre förstår fenomenet och på så vis att 

resultatet kan leda till utveckling av ämnesområdet.  

Den grundläggande uppgiften för vetenskapen som studerar och vill förklara sociala proces-

ser är enligt kritisk realism att ”blottlägga de mekanismer som genererar det fenomen som 

studeras” (Danermark et al., 2018, s. 9). För att göra detta är det däremot nödvändigt att empi-

riska observationer av händelser görs, men att vi är medvetna om att fenomenen inte kan redu-

ceras endast till de observerbara händelserna. Den kritiska realismen utgår däremot ifrån att 

kunskap är socialt producerad, vilket gör att kunskapen vi har om verkligheten är beroende av 

”socialt och historiskt förankrade diskurser” (Danermark et al., 2018, s. 41). Vår kunskap om 

världen är alltså relativ, men verkligheten kan därmed inte heller reduceras till våra subjektiva 

föreställningar om den. All kunskap handlar om något, även den vetenskapliga kunskapen, och 

detta något är en verklighet som existerar oberoende av vår kunskap om den. Detta ger en ut-

gångspunkt som är en realistisk ansats, men som är kritisk både mot att verkligheten kan redu-

ceras enbart till det empiriskt observerbara eller till subjektiva upplevelser av den (Danermark 

et al., 2018).  

Vår kunskap handlar alltså om en oberoende existerande verklighet, men kunskapen i sig är 

enbart socialt producerade teorier om den. Detta gör att kunskapen vid varje tidpunkt är felbar 

och andra teorier kan visa sig bättre förklara ett fenomen. All kunskap är då inte likvärdig, utan 
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även om kunskap är relativ kan teorier om ett fenomen vara mer eller mindre sanningslika 

(Danermark et al., 2018).  

I litteraturen som behandlar kritisk realism är det vanligt att använda exempel hämtade ur 

naturvetenskapen för att illustrera olika förhållanden, ett grepp som även kan vara på sin plats 

här med hjälp av magnetism som ett exempel. Magnetism är ett fenomen där vi kan observera 

en händelse, en magnet drar till sig en bit metall. En teori kring fenomenet skulle kunna vara 

att magnetiskt laddade metaller drar till sig andra metaller. Denna teori verkar fullt rimlig för 

det är just vad som observerades. Men det visar sig att samma händelse inte yttrade sig när 

metallbiten var av aluminium och en ny teori som är mer sanningslik är att en magnet drar till 

sig vissa metaller och aluminium är inte en av dem. Senare läggs ytterligare en teori fram som 

menar att alla material påverkas av magnetism, bara i större eller mindre grad, och denna teori 

överskrider de båda tidigare.  

På samma sätt är det med kunskap om den sociala verkligheten. Kunskapen handlar om 

något och detta något är en existerande verklighet som är oberoende av vår kunskap om den. 

Denna kunskap i form av teorier kan alltid jämföras, kritiseras och förbättras. Även för kunskap 

om den sociala verkligheten gäller att kunskapen är socialt producerad, men för den sakens 

skull är inte all kunskap likvärdig (Danermark et al., 2018).  

För att vi ska förstå verkligheten och kunna producera kunskap om den, det vill säga skapa 

teorier om den, är begrepp nödvändiga. Genom att begreppsliggöra fenomen kan vi skapa teo-

rier om verkligheten (Danermark et al., 2018). Med en kritisk realistisk ansats kommer ett antal 

begrepp att användas i denna undersökning, för att belysa det studerade fenomenet.  

4.2 Begrepp  

Syftet med det teoretiska ramverket, som begreppen nedan utgör, är inte att det ska vara en 

förklarande teori för fenomenet som studeras i denna undersökning. Istället är tanken att de 

bildar ett system av begrepp i vilket fenomenet kan placeras in. Då kan undersökningens resultat 

förstås bättre och fenomenet som undersöks kan förklaras genom att begreppsliggöra händelser 

och mekanismer för att sen kunna generera teorier om det studerade fenomenet.  

Danermark et al. (2018) förklarar att ett konkret fenomen begreppsliggörs genom att man 

abstraherar händelser och mekanismer. Detta görs genom att egenskaper hos det studerade 

objektet, som framstår som nödvändiga för att det ska vara just det objektet, fastställs. Dessa 

aspekter av ett fenomen isoleras från de oerhört många andra aspekter som konkreta fenomen 

har och abstrakta begrepp används för dem. Begreppen syftar så ”till att på ett precist sätt in-
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ringa en väsentlig aspekt av ett konkret händelseförlopp” (s. 58). På så vis utgör begreppen 

”teoriernas centrala byggstenar” (s. 109).  

I nästa kapitel ingår denna abstraktion som del av den kritisk realistiska metodologin. Där 

förklaras hur den används i analysarbetet för att dra slutsatser och för att skapa begrepp och 

förklarande teorier. Nedan förklaras de begrepp som har valts ut som verktyg för att bättre förstå 

undersökningens resultat i ett övergripande teoretiskt sammanhang.  

4.2.1 Mekanismer  

Som beskrivits tidigare är det bara vissa dimensioner av verkligheten som vi observerar. Det är 

de händelser som är på ytan som vi erfar, men under ytan finns de mekanismer ”som kan få 

något att hända i världen” (Danermark et al., 2018, s. 72) och som vi kanske inte kan observera.  

Tidigare användes fenomenet magnetism som exempel och det passar även bra för att illu-

strera mekanismer. Vi kan alltså observera händelsen att en magnet drar till sig en bit metall, 

men vi ser inte de mekanismer som gör att metallen dras till magneten. För att kunna förklara 

vad fenomenet magnetism är behöver vi förstå att det är elektriska laddningar i magneten som 

rör sig på ett visst vis och skapar ett kraftfält som drar till sig metallbiten.  

När vi ska förstå och förklara olika fenomen i världen räcker det inte med att göra empiriska 

observationer, eftersom de sällan lyckas ”fånga in de underliggande mekanismer som produ-

cerar fenomenen” (Danermark et al., 2018, s. 74). Detsamma gäller om vi ska förstå och förklara 

sociala händelser, vi behöver undersöka vilka mekanismer det är som generar de fenomen som 

vi observerar. Mekanismer i den sociala verkligheten finns hos individer, men också i relationer 

mellan individer och i strukturer (Scott, 2000). Men, Danermark et al. påpekar att det räcker 

inte att bara referera till de mekanismer som har orsakat ett fenomen, utan vi måste också ta 

hänsyn till de mekanismer som inte har utlösts, hur mekanismer samverkar, samt verksamma 

mekanismer som vi kanske inte uppfattar effekterna av. Vi utför inte alltid en handling, vilket 

gör att en mekanism inte alltid opererar, utan det gör den först när den utlöses och vad effekten 

blir beror dessutom på kontexten. En mekanism upphör alltså inte att existera bara för att den 

inte generar en observerbar händelse (Danermark et al., 2018). I exemplet med magnetism kan 

detta beskrivas med att mekanismerna, de magnetiska kraftfälten, inte upphör att existera bara 

för att magnet inte just för stunden drar till sig en metallbit.  

När vi observerar ett fenomen är det ofta så att många mekanismer är verksamma samtidigt 

för att generera händelsen. Vissa av dessa förstärker varandra och vissa motverkar varandra. De 

fenomen vi observerar är komplext sammansatta och vi kan på förhand inte ta något för givet 

om inflytandet från olika mekanismer. Vilka mekanismer som är mest betydelsefulla när vi 



28 

 

studerar något avgörs därför utifrån empiriska undersökningar och problemställningar 

(Danermark et al., 2018).  

Det fenomen som studeras i denna undersökning är musiklärares tolkningar och konkre-

tiseringar av kunskapskraven. Undersökningen kommer att studera det empiriskt observerbara, 

nämligen hur lärarnas konkreta krav utifrån sina tolkningar av kunskapskraven yttrar sig deras 

praktiker. Men,  genom att föra in begreppet mekanism liksom förståelse för mekanismers roll 

vid undersökningar blir målet också att ”identifiera de bakomliggande … generativa 

mekanismer som gjorde händelsen möjlig” (Danermark et al., 2018, s. 76). Istället för att enbart 

beskriva de krav som lärare ställer, är avsikten med det teoretiska perspektivet att kunna 

förklara hur och varför användandet av kunskapskraven yttrar sig så som det observeras.  

4.2.2 Strukturer  

En struktur är inom samhällsvetenskapen ett teoretiskt begrepp som innefattar ”sociala re-

lationer och kulturella föreställningar” (Gillberg et al., 2017, s. 35), vilka är delar som är rela-

terade till varandra på ett sätt som gör att de är beroende av varandra för olika objekts existens 

(Danermark et al., 2018). Till exempel, för att någon ska kunna arbeta som betygsättande 

musiklärare måste relationerna finnas att de är anställda på en skola, att de har elever som de 

undervisar och så vidare. Dessutom finns kulturella föreställningar som att personen måste vara 

utbildad och legitimerad musiklärare för att få sätta betyg. Att vara musiklärare innebär att 

individen i fråga har en viss position i en struktur.  

Strukturer påverkar människor genom att begränsa eller möjliggöra olika handlingar, vilket 

brukar benämnas som strukturens villkor (Gillberg et al., 2017). Däremot lever inte strukturer 

sitt eget liv, utan manifesteras i människors beteenden (Scott, 2000). För att förstå om det alls 

finns strukturer som villkorar musiklärares handlingar i deras bedömningsarbete, kan ett sätt 

vara att omvänt försöka föreställa sig att socialt konstruerade strukturer inte existerar. Resultatet 

skulle innebära att varje enskild musiklärares bedömningar och betyg skulle se ut på ett sätt 

som över huvud taget inte liknar någon annans. Men så ser inte verkligheten ut, utan det går att 

se tydliga mönster i lärarnas bedömningar, även om det förekommer variationer. Bara några få 

exempel är: alla lärare ger betyg med bokstäver A-F som representerar olika kunskapsnivåer, 

alla musiklärare bedömer kunskaper och färdigheter kopplade till musikämnets innehåll, 

musiklärare måste ha musikaliska ämneskunskaper som ska användas för att bedöma elevernas 

förmågor. Vi kan alltså se mönster i hur musiklärares arbete yttrar sig. De har normer och regler 

att förhålla sig till och i sin position som musiklärare har de vissa bestämda relationer till andra 

i sitt sammanhang, vilket innebär att det existerar en struktur.  
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Strukturer har regler och normer som villkorar våra handlingar, det vill säga de utgör möjlig-

heter och begränsningar för handlingarna (Danermark et al., 2018). Gällande en musiklärares 

arbete med att tolka kunskapskraven framstår det som rimligt att tänka sig att vissa strukturer 

utgör möjligheter och begränsningar för hur läraren handlar när kraven ska omvandlas till kon-

kreta förväntningar på elevernas kunskaper och färdigheter. De sätt som strukturer villkorar på 

kan till exempel vara uttalade regler så som styrdokumentens beskrivningar, alltså själva 

betygskriterierna. Det har dock visat sig att kunskapskravens beskrivningar kräver en tolkning, 

utförd av läraren, och då kan det antas att en rad andra regler och normer som villkorar lärarens 

handlingar existerar. Dessa skulle kunna vara ämnesspecifika normer som har etablerats hos 

läraren, bland annat genom musiklärarutbildningen, eget musicerande eller samarbete med kol-

legor kring bedömningsarbetet. Det är bland annat dessa strukturer som detta arbetes teoretiska 

perspektiv är tänkt att belysa.  

Struktur är ett övergripande och generellt begrepp på metateoretisk nivå och det blir konkret 

först när det synliggörs genom teorier om olika strukturer. Konkreta teorier om strukturer kan 

till exempel vara om klass, etnicitet eller kön (Gillberg et al., 2017). Med det sagt är inte den 

huvudsakliga målsättningen med denna undersökning att definiera och analysera samhälls-

strukturer, men en medvetenhet om villkorande strukturer kring musiklärares arbete tillför ett 

viktigt teoretiskt perspektiv för att förstå hur och varför musiklärare handlar på ett visst vis.  

4.2.3 Agentskap  

Ovan argumenteras alltså för att sociala strukturer existerar och att de villkorar våra handlingar 

genom att erbjuda både möjligheter och begränsningar, vilket då alltså även skulle gälla för 

musiklärare i deras bedömningsarbete. Men det innebär inte att våra handlingar är helt determi-

nerade av dessa strukturer. Människor är, som individer eller grupper, inte strukturers marion-

etter som enbart har kraft att handla på sätt som är förutbestämda av strukturerna, utan vi har 

ett eget agentskap. Inom den kritiska realismen är Margaret Archer starkt tongivande och 

Gillberg et al. (2017) har tagit fasta på hennes teoribildning kring mänskligt agentskap. Där 

innebär agentskap bland annat att människor har de tre grundläggande förmågorna intent-

ionalitet, reflexivitet och handlingskraft. Det mänskliga agentskapet innebär alltså att vi avsikt-

ligt kan styra våra handlingar och inför detta agerande kan vi reflektera över våra erfarenheter 

och omgivande strukturer. Denna reflexivitet innebär att vi utefter vår omgivning och våra vill-

kor kan bedöma möjligheterna inför våra handlingar (Gillberg et al., 2017).  

Som nämndes tidigare består strukturer av relationer och i dessa relationer finns olika 

positioner. När en individ intar en position i en struktur som innebär att individen är i samma 
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situation som andra individer innebär det att de också har ett kollektivt agentskap och kan agera 

organiserat (Gillberg et al., 2017). Exempelvis har en individ som är musiklärare samma posit-

ion i en struktur som andra musiklärare och delar ett kollektivt agentskap.  

4.2.4 Förhållandet mellan strukturer och mänskligt handlande  

Verkligheten uppenbarar sig med att ”händelser, mekanismer och strukturer … existerar i en 

komplex och sammansatt helhet” (Danermark et al., 2018, s. 75). För att kunna studera ett feno-

men i denna komplexa helhet påpekar Danermark et al. vikten av att analytiskt betrakta verklig-

heten utifrån begreppen struktur och mänskligt handlande. Olika vetenskapsteoretiska utgångs-

punkter ser förhållandet mellan struktur och individ på skilda sätt, gällande vilket av begreppen 

som styr det andra (Scott, 2000). Vissa anser att strukturer är vad som styr och våra handlingar 

är i princip enbart en effekt av dessa strukturers villkor. Andra anser tvärtom att vi som agenter 

har full individuell handlingsfrihet och att de mönster som strukturer uppvisar enbart är spår av 

våra handlingar. Det finns även ett sätt att se på det som innebär att handlingar och strukturer 

mest bara är två sidor av samma sak och att de är helt ihopkopplade. Den kritiska realismen har 

däremot ett annat sätt att betrakta förhållandet mellan struktur och agent, nämligen som en 

dualism. Detta innebär att både strukturer och handlingar existerar separat, men är beroende av 

varandra och påverkar varandra (Danermark et al., 2018).  

Sociala strukturer existerar genom att de reproduceras eller transformeras. Deras existens är 

beroende av människors handlingar eftersom det är mänskliga handlingar som reproducerar 

eller transformerar dessa strukturer. Mänskliga handlingar i sin tur är fenomen som är resultat 

av strukturernas generativa mekanismer som har utlösts. Handlingarna är alltså både effekter 

av de utlösta generativa mekanismer som strukturer villkorar och samtidigt förutsättningar för 

att dessa strukturer ska existera (Danermark et al., 2018). Detta är vad Bhaskar (1998) kallar 

”The transformational model of the society/person connection” (s. 217) som  kan sammanfattas 

med att sociala strukturer föregår människors handlingar, men människor är agenter med egen 

kraft att handla och strukturernas existens är i sin tur beroende av just dessa handlingar. Hur 

individer och sociala strukturer påverkar varandra och även hur handlingar upprätthåller eller 

förändrar strukturer illustreras i modellen nedan (figur 1).  
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Figur 1. Modell hämtad från Bhaskar (1998, s. 217, inom parentes mitt tillägg). 

 

Strukturer utgör villkor för människors handlande, men de determinerar inte handlingarna, utan 

i kraft av sitt agentskap har människor möjlighet att, avsiktligt eller oavsiktligt, handla på ett 

annat sätt än vad strukturer villkorar. Även om handlingarna inte utlöser vissa mekanismer i en 

viss struktur eller kontext innebär det inte att dessa mekanismer har upphört att existera, utan 

bara att de inte har utlösts (Danermark et al., 2018). I en musiklärares kontext finns strukturer 

som villkorar deras arbete och det är förklaringen till att vi kan se mönster i hur detta arbete 

yttrar sig, men lärarna kan också medvetet eller omedvetet bryta mot dessa strukturer.  

4.3 Kompletterande begrepp  

Om de begrepp som hittills har förklarats är på en abstrakt nivå är de kompletterande begreppen 

betydligt närmare det konkreta. Genom att länka samman dessa är avsikten att det teoretiska 

ramverket både ska placera in forskningsobjektet i ett övergripande perspektiv, men också få 

ökad skärpa.  

4.3.1 Interbedömarreliabilitet   

Två viktiga begrepp inom kunskapsmätning är validitet och reliabilitet. Validitet kan väldigt 

kortfattat sägas handla om att det som faktiskt mäts också är det kunskapsområde som var avsett 

att mätas och reliabilitet handlar om hur konsekvent och tillförlitlig mätningen är (Wikström, 

2013). Begreppen hänger ofta ihop och vissa menar att reliabiliteten är en del av validiteten, 

medan andra behandlar de som mer självständiga (Nyström, 2004b). Vad man än anser om den 

saken går det inte att uppnå hög validitet utan hög reliabilitet, eftersom det som var avsett att 

mätas inte kommer att prickas in om precisionen i en mätning inte är hög. Reliabiliteten framstår 

alltså som viktig och andra faktorer är beroende av den.  

Det finns olika typer reliabilitet och som begrepp i det teoretiska ramverket använder denna 

undersökning den som kallas interbedömarreliabilitet, vilket handlar om konsistensen mellan 

olika bedömare. I korthet kan det beskrivas med att om flera lärare betygsätter samma elev 
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utifrån samma kriterier, innebär hög interbedömarreliabilitet att samstämmigheten mellan lärar-

na är hög (Wikström, 2013).  

Nyström (2004a) pekar ut tre områden som utgör hot mot reliabiliteten. Det första är att 

nivån som eleven kan prestera på är beroende av vilka och hur många uppgifter som eleven ska 

arbeta med. Färre uppgifter ger lägre reliabilitet eftersom bedömaren generaliserar elevens för-

måga baserat på ett fåtal utförda uppgifter. Det andra är interbedömarvariationer, vilket innebär 

att elevens prestation tolkas olika beroende på vem som gör bedömningen. Det tredje är varia-

tion i reliabilitet som beror på just den specifika tidpunkten för när uppgiften utförs. Till exem-

pel kan elevens prestation ha påverkats av om den hade en dålig dag då en uppgift utfördes, 

kanske hade eleven hamnat i bråk strax innan tidpunkten för uppgiften.  

Det är alltså det andra hotet mot reliabilitet som lyfts in för att belysa en aspekt i denna 

undersökning. Men, för att förstå vad låg interbedömarreliabilitet beror på bör den som studerar 

denna typ av reliabilitet backa ytterligare ett steg från momentet när bedömaren tolkar elevens 

prestation. När betygskriterierna är öppna i sina formuleringar så som de svenska kunskaps-

kraven är, kan bedömare tolka elevens prestation likadant, men samtidigt tolka betygskriterier-

nas beskrivningar olika (Gustafsson et al., 2014). Resultatet riskerar att bidra till låg 

interbedömarreliabilitet, som följd av att lärare tolkar betygskriteriernas beskrivningar olika och 

hur elevprestationer ska värderas utifrån dessa. 

4.3.2 Kravgräns  

För att en elev ska ha uppnått en viss kunskapsnivå måste en bedömande lärare bestämma vad 

som ska krävas för de olika nivåerna. Denna gränsdragning kallas för kravgräns. När läraren 

beaktar vad eleverna förväntas uppvisa i fråga om konkreta kunskaper och färdigheter vid speci-

fika bedömningssituationer måste läraren bestämma vad som krävs för att motsvara de olika 

betygsnivåerna, alltså göra en kravgränssättning. Detta görs i grundskolans årskurs 7–9 i förhål-

lande till kriterier beskrivna i kunskapskraven. Innehåll och svårighetsgrad i det konkreta 

material som eleverna tar sig an och bedöms på varierar naturligtvis mellan elevgrupper och 

lärare. Dessutom varierar kravgränssättningen, vilket sammantaget innebär att det i praktiken 

kanske ställs olika krav. Kravgränssättningen kan göras på olika sätt och görs vid olika tillfällen. 

Sätts dessa gränser efter det att det bedömningsgrundande arbetet är slutfört och kravgränserna 

anpassas efter elevgruppens prestationer innebär det att det har gjorts en relativ tolkning av var 

kravgränserna ska sättas, snarare än en gräns kopplad till ett bestämt kriterium. Vissa problem 

som då kan uppstå är att det är osäkert om resultatet av hur ett elevarbete bedöms motsvarar de 
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kunskapskrav de är tänkta att representera, samt att det blir svårare att uppnå höga betygsnivåer 

i högpresterande grupper (Wikström, 2013).  

Kravgränssättningen har en avgörande inverkan på resultatet av bedömningen och utfallet 

vid betygssättning. Även om det konkreta innehållet som eleverna engageras i och bedöms på 

håller hög validitet, det vill säga mäter de kunskaper och färdigheter de är tänkta att mäta enligt 

kunskapskraven, så kommer kravgränssättningen att påverka utfallet gällande vilken 

betygsnivå eleven kommer att uppnå. (Wikström, 2013). Det ligger alltså på lärarens ansvar att 

utarbeta vad som konkret krävs av eleverna för att uppnå de betygsnivåer som är mer generellt 

beskrivna i kunskapskraven.  

Kravgränssättning är alltså en process där läraren bestämmer utifrån kunskapskraven avgör 

vad som konkret ska krävas för att uppnå de olika betygsnivåerna. Med hjälp av begreppet 

kravgräns vässas denna undersökning till att mer preciserat ringa in en viktig komponent i 

forskningsobjektet.  

4.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk  

Syftet med denna undersökning är att förklara hur musiklärare formar konkreta krav i sitt 

bedömningsarbete och när det gäller att undersöka sådana ”processer är den grundläggande 

uppgiften att blottlägga de mekanismer som genererar det fenomen som studeras” (Danermark 

et al., 2018, s. 9). Med hjälp av en förståelse för begreppet mekanism och hur det utgör en viktig 

komponent i en kritisk realistisk ontologi, tillförs undersökningens resultat en djupare förstå-

else. Med studiens teoretiska perspektiv undersöks generativa mekanismer som verkar i 

kravgränssättningsprocessen. Medvetenhet om villkorande strukturer och musiklärares agent-

skap öppnar för en ökad och djupare förståelse för vad som påverkar interbedömar-

reliabiliteten.  

Med hjälp av begreppen ovan placeras musiklärares tolkningar och konkretiseringar av 

kunskapskraven in i ett teoretiskt ramverk. Utifrån detta är ambitionen att begreppsliggöra 

undersökningens resultat genom abstraktion för att skapa en förklarande teori om hur och varför 

fenomenet yttrar sig som det gör.    

  



34 

 

5 Undersökningsmetod och metodologi 

Den empiriska fasen av denna undersökning har genomförts med inspiration av fallstudien som 

forskningsmetod. Fallstudier är inte låsta till särskilda ontologiska eller epistemologiska ut-

gångspunkter, utan design och genomförande av studien kan utformas efter såväl en realistisk 

som relativistisk ansats (Yin, 2018).  

Fallstudier lämpar sig när forskaren eftersträvar att förklara samtida fenomen (Yin, 2018), 

vilket stämmer väl överens med den kritisk realistiska ansatsen att just förklara varför samhälls-

fenomen yttrar sig som de gör (Danermark et al., 2018). Hela denna undersökning har en kritisk 

realistisk ansats, vilket har vävts in i utarbetandet av forskningsmetoden för att skapa en konse-

kvent metodologi.  

5.1 Fallstudien som forskningsmetod  

Fallstudien används i olika sammanhang och med olika syften. Till exempel i utbildnings-

sammanhang eller inom journalistik, men också inom forskning (Yin, 2018). Som forsknings-

metod kan fallstudien beskrivas på olika sätt och det är dessutom ifrågasättas om det är en 

metod för datainsamling, en metodologi, en forskningsdesign eller något annat (Cohen, 

Manion, & Morrison, 2018). Robert K. Yin anses som en auktoritet på området och som något 

av en företrädare för det mest vedertagna sättet att genomföra en fallstudie (Jensen & 

Sandström, 2016). Han beskriver kortfattat fallstudien, just som forskningsmetod, som en 

empirisk metod passande när avsikten är att studera ett samtida fenomen där det är svårt att 

skilja fenomenet från sin kontext (Yin, 2018).  

Det samtida fenomen som studeras i denna undersökning är hur musiklärare tolkar kunskaps-

kravens beskrivningar och konkretiserar dessa i de arbetsområden de använder i sin undervis-

ning. Att detta fenomen yttrar sig empiriskt på just det sätt det gör är helt beroende av dess 

kontext och de strukturer som villkorar lärarnas handlingar, vilket gör det lämpligt att designa 

en empirisk metod med fallstudien som inspiration. Fallstudien som forskningsmetod används 

när en företeelse systematiskt studeras (Merriam, 1994) och lämpar sig när frågeställningarna 

är formulerade med hur eller varför (Yin, 2018), vilket ytterligare stärker valet av fallstudien 

som forskningsmetod som gynnsamt för denna undersökning.  

En av fallstudiens styrkor är att den tillhandahåller unika ”exempel på verkliga människor i 

verkliga situationer” (Cohen et al., 2018, s. 376), den undersöker hur ett fenomen verkar, i sin 

egen verkliga kontext. Detta är en aspekt av fallstudien som utnyttjas i denna undersökning, då 

det empiriska materialet har hämtats ur den kontext där fenomenet verkar. Exempel på detta är 
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att lärares konkretiseringar av kunskapskravens beskrivningar, så som de ser ut i lärarnas under-

visningspraktik, har samlats in för att studeras.  

5.1.1 Fallstudiedesign  

Studiens design kan inom fallstudieforskning ses som ett vidare begrepp än bara som design av 

en metod för datainsamling. En fallstudiedesign innefattar ett upplägg av hela forsknings-

processen, från idé om vad som ska undersökas, formulering av forskningsfrågor, genomgång 

av tidigare forskning, insamling och analys av empiriskt material, ända fram till hur forskningen 

ämnas att rapporteras. Fallstudiedesignen är inte en arbetsplan, utan har som syfte att säkerställa 

att arbetet utvecklas så att de empiriska beläggen hänger ihop med de ursprungliga forsknings-

frågorna (Yin, 2007). Merriam (1994) gör en liknelse mellan en fallstudiedesign och ritningen 

till ett hus.   

Denna undersökning har tagit form av en fallstudie främst när designen av det empiriska 

arbetet påbörjades och har inte i strikt mening planerats som en fallstudie från forsknings-

processens allra första början. Men, även om en fallstudiedesign inte initialt var planen passar 

ändå hela arbetsgången, så som den utvecklades för detta arbete, väl in på formatet för en fall-

studiedesign. Forskningsfrågorna är formulerade som hur-frågor, kunskap om det studerade 

fenomenet har inhämtats genom systematisk genomgång av tidigare forskning innan det empi-

riska arbetet påbörjades, ett teoretiskt ramverk för att tolka resultatet har utformats och därefter 

har fallstudien som forskningsmetod allt starkare och mer explicit influerat hur undersökningen 

har designats. Enligt Yin (2018) stärker det studien om en vedertagen fallstudiedesign används, 

men även om så inte är fallet, går det att med framgång genomföra en fallstudie.  

Även om det ibland talas om fallstudiedesign som en karta över hela forskningsprocessen, 

kan design av studien också avse enbart upplägget av den empiriska fasen (Jensen & Sandström, 

2016). Det är i detta avseende som denna undersökning huvudsakligen har hämtat inspiration 

från fallstudien som forskningsmetod. Fenomenet som har undersöks är starkt beroende av sin 

kontext och genom förståelse för ämnesområdet, inhämtad genom tidigare forskning, har olika 

metoder för insamling av empirisk information använts. Om däremot en fullständig fallstudie-

design används är det en handfull komponenter som är av speciell betydelse och en av dem är 

definitionen av själva fallet (Yin, 2018).  

5.1.2 Definition av fallet 

Själva fallet i en fallstudie kan se ut på många olika sätt. Som bara några exempel, nämner 

Merriam (1994) att fallet kan vara ”en individ, ett program, en institution, en grupp, en händelse 

eller ett begrepp” (s. 58). Yin (2007) ger exempel som ”beslut, program, implementerings-
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processer och organisationsförändring” (s. 42). Jensen och Sandström (2016) nämner att själva 

fallet i en studie kan ses som en ”företeelse”, vilket ligger närmast hur fallet i denna studie kan 

beskrivas.  

Definitionen av fallet i denna studie, det vill säga den företeelse som undersöks, är krav-

gränssättningen för de olika betygsnivåerna i ämnet musik i årskurs 9. Kravgränssättningen 

som företeelse, ska här läsas som den process då läraren tolkar kunskapskravens beskrivningar 

och omsätter dem till konkreta krav i varje specifikt arbetsmoment i sin undervisning.  När fallet 

ska definieras för en studie är det viktigt att det har en stark relation till forskningsfrågorna. 

Problemformuleringen och undersökningens frågor ska forma fallstudien (Merriam, 1994) och 

definitionen av analysenheten "och därmed även av fallet" (s. 42), ska kopplas till forsknings-

frågorna (Yin, 2007). I denna undersökning finns en stark koppling mellan forskningsfrågorna 

och analysenheten, då musiklärares tolkningar och konkretiseringar av beskrivningarna i 

kunskapskraven är vad som leder till hur kraven för de olika betygsnivåerna ser ut rent konkret 

i verkligheten. Analysenhet är ett begrepp som i fallstudielitteraturen används om just den speci-

fika enhet som ska studeras, det vill säga det specifika fallet. Oftast är analysenheten synonymt 

med fallet (Merriam, 1994), men ibland kan det finnas underenheter av ett fall så att ett fall får 

flera analysenheter (Yin, 2018).  

Ett vanligt misstag inom fallstudieforskning är att blanda ihop analysenheter och tro att det 

som studeras definieras på ett sätt, men i själva verket är det en annan företeelse som studeras 

och analysenheten bör definieras annorlunda. Yin (2007) illustrerar med att beskriva hur studier 

om grannskapsområden ofta blandas ihop med studier om smågrupper. I denna studie var 

likvärdigheten i bedömning inom musikundervisning själva ingången till hur undersökningens 

ämnesområde ringades in och vad som var avsett att undersökas. Att studera likvärdigheten 

som fenomen hade kunnat utgöra analysenheten för denna studie, men i själva verket är det hur 

musiklärare genom sina tolkningar av kunskapskravens nivåbeskrivningar formar specifika 

krav i sina undervisningsområden som faktiskt undersöks. Det är alltså själva kravgränssätt-

ningen som företeelse som studeras och därmed utgör analysenheten. I förlängningen var där-

emot förhoppningen att det skulle gå att säga något om förutsättningarna för likvärdig bedöm-

ning, genom att studera kravgränssättningen och kanske även att hitta möjliga vägar för ökad 

likvärdighet i bedömningen. 

5.2 Källor för datainsamling i fallstudier  

I fallstudier kan alla vetenskapliga metoder för att samla in empiriskt material användas och 

just möjligheten att använda flera olika metoder är en styrka. Även om fallstudien som 
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forskningsmetod inte har mutat in några speciella metoder för insamling och analys av inform-

ation (Merriam, 1994), så finns vissa metoder som är mer vanligt förekommande än andra. Av 

dessa, mer vanligt förekommande, har två typer av metoder och informationskällor valts för 

denna undersökning – nämligen artefakter och intervjuer.  

5.2.1 Artefakter 

Denna typ av empiriskt material definieras olika i metodlitterturen. Merriam (1994) benämner 

den dokument eller källor och ger dessa begrepp en bredare betydelse, som innefattar skriftliga 

dokument såväl som andra fysiska objekt. Yin skiljer på skriftliga dokument och fysiska arte-

fakter som olika typer av informationskällor. Fysiska artefakter är enligt Yin (2007) till exempel 

”ett verktyg, ett instrument, en maskin, ett konstverk” (s. 124).  

I denna undersökning har jag valt att göra en egen definition, där jag slår samman allt inne-

håll från Yins och Merriams definitioner för de nämnda informationskällorna och har valt att 

helt enkelt kalla det för artefakter. Syftet var att samla in artefakter i form av exempel på kon-

kreta krav som musiklärare ställer för olika betygsnivåer och att dessa exempel skulle vara 

hämtade ur lärarnas praktik. Denna typ av empiriskt material kan då innefatta skriftliga doku-

ment som lärarna använder i sin undervisning, som antingen delas med elever eller som används 

som ett eget stöd i form av planering eller minnesanteckningar. Även inspelade ljud- och film-

filer kan innefattas, då det är mycket vanligt att musiklärare använder sådana för att både 

beskriva förväntade krav på elevarbeten och samtidigt med en instruerande funktion. Det kan 

också vara så att vissa lärare muntligt förmedlar till sina elever vad de kräver i ett specifikt 

arbetsmoment för att de olika betygsnivåerna ska uppnås. De kan då behöva producera ett 

skriftligt dokument som återger vad de muntligt förmedlar i sin undervisning, för att kunna 

skicka det materialet för denna undersöknings skull. Även det innefattas i denna kategori av 

empiriskt material, då Merriam (1994) nämner att denna typ av informationskälla ibland också 

kan ”framställas utifrån forskarens önskemål” (s. 129). 

Artefakter har ett generellt värde i fallstudier (Yin, 2007) och som informationskälla har de 

en styrka i att de ofta har en existens som är oberoende av undersökningen de är del av, varför 

de blir ett viktigt stöd för att bekräfta informationen som till exempel har insamlats genom 

intervjuer (Merriam, 1994). Eftersom detta arbete undersöker hur musiklärares krav för olika 

betygsnivåer ser ut och hur lärarna formar dessa, så är artefakter som visar konkreta exempel 

på lärarnas krav en värdefull och högst relevant informationskälla.  
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Informationen som utvinns ur artefakter kan användas på samma sätt som den information 

som framkommer i en intervju eller observation, men eftersom de kan ha producerats för andra 

ändamål än för forskning så kan de vara fragmentariska och ofullständiga (Merriam, 1994).  

5.2.2 Intervjuer 

I fallstudier där det empiriska materialet är av kvalitativ art, är intervjun den huvudsakliga 

metoden för informationsinsamling och en lämplig metod när ”vi inte kan observera handlingar 

… eller det sätt varpå människor tolkar sin omvärld” (Merriam, 1994, s. 87). Just musiklärares 

tolkningar och konkretiseringar av kunskapskravens beskrivningar är en handling som inte går 

att observera och därför är intervjuer som metod för att inhämta information om dessa 

handlingar lämplig. Resultatet av handlingen kan däremot observeras och studeras, till exempel 

i form av artefakter som nämndes ovan.  

För denna undersökning har delvis strukturerade intervjuer använts. Denna typ av intervju 

styrs av vissa frågeställningar och teman som ska utforskas, men samtidigt kan intervjun formas 

av hur situationen utvecklas i stunden för intervjun (Merriam, 1994). Samma typ av intervju 

benämns av Hallin och Helin (2018) som semistrukturerade intervjuer och för dessa skapas en 

intervjuguide där frågeområden och teman i förväg har listats. Intervjuguiden för intervjuerna i 

denna undersökning utformades kring tre teman och tjänade som ett betydelsefullt verktyg.  

5.3 Det empiriska materialet i studien 

Insamlingen av det empiriska materialet för denna studie strukturerades i tre steg, där steg 1 

innebar insamling av artefakter som skulle visa konkreta exempel på krav som deltagarna i 

studien ställer för olika betygsnivåer, hämtade från specifika arbetsmoment ur deras under-

visning. Steg 2 innebar en kort analys som deltagarna själva skulle göra av sitt eget material 

som de skickat in för steg 1 och steg 3 innebar individuella intervjuer med deltagarna. Tanken 

med denna struktur var att steg 1 skulle ge information om hur lärarnas tolkningar av kunskaps-

kraven yttrar sig i praktiken, steg 2 skulle ge lärarna tid att i lugn och ro reflektera över hur de 

har format sina konkreta krav i de exempel de skickat in i steg 1 och steg 3 skulle ge möjlighet 

till fördjupade och utvecklade resonemang kring hur lärarna formar sina kravgränser.  

Stegen utformades initialt i de nämnda tre stegen inför att datainsamlingen skulle påbörjas 

och tillfrågade deltagare fick ett informationsbrev med en översikt över vad de tre stegen inne-

bar (Bilaga 1). De olika stegen förbättrades och modifierades sedan något allteftersom studien 

började ta form, men behöll sina grundläggande funktioner. Tidsperioden för insamlingen av 

det empiriska materialet sträckte sig från början av februari till början av april 2020.  



39 

 

5.3.1 Studiens steg 1 – Exempel på kravgränser  

Som nämndes ovan så är en av de vanliga källorna för datainsamling i fallstudier artefakter och 

de utgör en viktig typ av empiriskt material för denna undersökning. Artefakterna som har sam-

lats in för denna undersökning är konkreta exempel hämtade ur deltagarnas undervisnings-

praktik, som visar vilka krav de ställer för olika betygsnivåer i specifika arbetsmoment. Av två 

anledningar gjordes en avgränsning för detta steg, gällande vilken del av kunskapskraven som 

studerades. Dels för att det empiriska materialet i undersökningen skulle bli hanterbart, dels för 

att inte vara avskräckande gentemot deltagarna, då det skulle bli en betungande och tidskrä-

vande uppgift att bidra med exempel på hur de definierar kravgränser i konkreta arbetsmoment 

för samtliga kunskapskrav. Deltagarna ombads därför att välja ut ett arbetsmoment ur sin under-

visning där eleverna bedöms mot den, för denna studie, avgränsade delen av kunskapskraven. 

De skulle sen skicka material där det framgår vad eleverna konkret behöver kunna för att uppnå 

beskrivningarna i kunskapskravens A-, C- och E-nivå.  

Den avgränsade delen av kunskapskraven, hämtad ur kraven för årskurs 9, som användes för 

steg 1 var: Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss/relativt 

god/god tajming (Skolverket, 2019b).  

Det har i denna studie inte har varit en utgångspunkt att avgränsade delar av kunskapskraven 

undervisas och bedöms som en isolerade enheter, utan det har antagits det förekommer variation 

och att musiklärare i allmänhet troligtvis undervisar utifrån det centrala innehållet och att ett 

arbetsmoment bedöms som en naturlig helhet mot flera olika delar av kunskapskraven. Av det 

empiriska materialet visade sig också detta antagande stämma. Troligtvis gör de flesta lärare en 

holistisk bedömning av elevarbetet, men tittar säkert också analytiskt på olika komponenter och 

specifika delar av kunskapskraven. Lärares allmänna tillvägagångssätt skiljer sig rimligtvis åt 

mellan individer, men är inte ämne för denna undersökning. Detta fanns i åtanke för att bilda 

förståelse för den kontext som det empiriska material som undersöktes var hämtat ur.   

Eftersom den avgränsade delen av kunskapskraven bedömer praktiska förmågor, valde del-

tagarna arbetsmoment ur sin undervisning som innehöll någon form av spel på instrument, ofta 

ensemblespel. Materialet som deltagarna skickade presenterades på många olika sätt och utgick 

ofta ifrån något musikstycke som ingick i arbetsmomentet. Det kunde till exempel vara en ut-

skrift av en låt, innehållandes text och ackord; grepptabeller för gitarr och bas; olika former av 

notationer för trumkompsmönster; filmklipp som visade hur spel på olika instrument skulle 

utföras; text med instruktioner till hur arbetsmomentet skulle utföras och förväntat resultat. An-

nat material som förekom kunde vara bedömningsanvisningar för arbetsmomentet, antingen 



40 

 

som läraren delar med sina elever, hade för eget bruk eller som producerades som ett förtydli-

gande för denna studie.   

Två olika komponenter i den avgränsade delen av kunskapskraven är avgörande för vilka 

konkreta krav som musiklärare i praktiken ställer på sina elever – hur lärarna tolkar vad enkla 

är när det gäller melodier, bas- och slagverksstämmor, samt hur de tolkar vad viss tajming, 

relativt god tajming och god tajming innebär. Istället för att be lärarna att föra resonemang kring 

detta i intervjuer, inleddes undersökningen i steg 1 med att efterfråga specifikt material ur deras 

undervisning som visar vilka krav de ställer, i ett undervisningsmoment som de själva fick välja, 

där den avgränsade delen av kunskapskraven används för bedömning. Det empiriska materi-

alets värde ökar därmed, eftersom en styrka när en fallstudie genomförs är att inte bara lita på 

vad folk säger, utan att även observera vad de gör (Jensen & Sandström, 2016). 

Först var tanken att be musiklärarna som deltog i studien att välja ett arbetsmoment som 

ingick i deras undervisning och skicka bedömningsanvisningar för hur den avgränsade delen 

av kunskapskraven ska bedömas i just det specifika arbetsmomentet. Bedömningsan-

visningarna skulle förhoppningsvis ange vad som konkret krävdes för att eleverna ska kunna 

uppnå de olika betygsnivåerna och därmed bidra med information om lärarnas kravgräns-

sättningar. Det visade sig dock tidigt att alla lärare inte använde sig av explicita och dokumen-

terade bedömningsanvisningar, utan en stor variation förekom angående hur lärarna presen-

terade vad som krävdes i deras specifika arbetsmoment för att uppnå de olika betygsnivåerna. 

Vissa lärare hade till exempel dokument i tabellformat där kraven för vad eleverna skulle kunna 

för de olika betygsnivåerna i just det arbetsmomentet var beskrivna, medan andra inte hade 

någon dokumentation för sitt utvalda arbetsmoment som beskriver vad de kräver för olika be-

tygsnivåer.  Därför behövdes en mångfald av olika typer av artefakter samlas in för att under-

söka vilka konkreta krav lärarna ställde i de arbetsmoment de valt ut. Artefakter som visar hur 

lärarna definierar de två avgörande komponenterna av den avgränsade delen av kunskapskraven 

blev därför vad siktet ställdes in på. Lärarna ombads att skicka material som de använder i sitt 

utvalda arbetsmoment som visar vad en enkel melodi, enkel basstämma och enkel slagverks-

stämma, samt vad de kräver för att dessa ska anses vara utförda med viss tajming, relativt god 

tajming och god tajming. Insamlingen av information började alltmer likna en skattjakt efter 

olika pusselbitar som visade exempel på konkreta krav för de olika komponenterna i den av-

gränsade delen av kunskapskraven för denna studie. Detta förfarande, att insamling av inform-

ation kan leda till att andra typer av belägg omedelbart behövs, beskrivs träffsäkert av Yin 

(2007) med en detektivs arbete som metafor för fallstudieforskarens tillvägagångssätt.  
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Artefakters ursprungliga syfte är annorlunda än vad forskarens är (Merriam, 1994) och för 

att det empiriska materialet i denna studie skulle vara så autentiskt som möjligt och inte en 

efterhandskonstruktion, var det viktigt att stegen i undersökningen utfördes kronologiskt. Detta 

för att försöka undvika att deltagarna inledningsvis analyserar sitt material och ändrar i det, på 

ett sätt som det i undervisningspraktiken egentligen inte har existerat tidigare, innan det lämnas 

som bidrag till studien. Denna risk finns naturligtvis ändå eftersom deltagarna är medvetna om 

att deras bidrag kommer att användas i en undersökning, men risken för detta har dock bedömts 

som mindre än om studiens steg inte följts kronologiskt. När en tillfrågad deltagare hade tackat 

ja till att delta i studien, utifrån det informationsbrev som skickats ut, fick deltagaren enbart 

instruktioner för steg 1 skickade till sig (Bilaga 2).  

5.3.2 Studiens steg 2 – Deltagarens analys  

I studiens andra steg fick deltagarna i uppdrag att göra en analys av det material de lämnat in 

som bidrag i steg 1. Analysen handlade om att de skulle förklara hur de har kommit fram till 

just de krav som de konkret ställer i det undervisningsmoment som de valt ut. Deltagarna om-

bads att för varje komponent i den avgränsade delen av kunskapskraven analysera vad de tror 

det är som har gjort att de kommit fram till just dessa krav och var de har fått input ifrån till att 

det är just så som deras krav ligger, som är en bra nivå utifrån de mer generella beskrivningarna 

i Skolverkets kunskapskrav. Instruktionerna för denna analys skickades skriftligt (Bilaga 3) 

efter att deltagaren lämnat så uttömmande material som möjligt i steg 1. Även det empiriska 

materialet som inhämtades i steg 2 betraktades artefakter.  

Analysen i steg 2 hade ett par olika syften. Dels var den tänkt som en brygga mellan lärarnas 

konkreta material, alltså de artefakter de bidragit med i steg 1, och intervjun som skulle följa i 

steg 3. Men syftet var också att lärarna skulle kunna få ta sig tid att reflektera över sina konkreta 

krav, hur de har formats och var lärarna hämtat input till att avgöra hur kravgränserna bör se ut, 

utan att de skulle känna press att ge spontana svar under en intervju. Att i lugn och ro kunna 

fundera över detta skulle förhoppningsvis ge deltagarna bättre förutsättningar att rannsaka sig 

själva.  

5.3.3 Studiens steg 3 – Intervjuer  

Det tredje steget innebar individuella intervjuer, vars syfte var att låta deltagarna fördjupa sina 

resonemang om hur de formar konkreta krav för olika betygsnivåer. I steg 1 var, av praktiska 

skäl, en avgränsad del kunskapskraven i fokus. Under intervjuerna däremot fanns ingen sådan 

begränsning, utan alla delar av kunskapskraven diskuterades, både som delar och som helhet.   
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Intervjuerna genomfördes digitalt med någon form av videosamtal, eftersom deltagarna var 

utspridda i landet och fysiska träffar inte var möjliga. Videosamtal har fördelen mot andra 

intervjuformer där personerna inte befinner sig i samma rum, som till exempel telefonintervjuer, 

att båda kan se varandra. Därmed går det att uppfatta hur intervjupersonen reagerar och sociala 

signaler kan bidra till att intervjuns utveckling närapå är jämförbar med när personerna befinner 

sig fysiskt i samma rum (Hallin & Helin, 2018).  

Att hitta en passande tid och plats för en intervju är viktiga komponenter för att få ut så 

mycket värdefull information som möjligt av intervjutillfället (Hallin & Helin, 2018). Därför 

fick varje deltagare bestämma fritt vilken dag, tid och plattform för videosamtalet de önskade. 

Vissa föredrog kvällstid och andra en tid mitt på dagen då de hade en lucka i sin arbetstid. 

Gällande plattform för samtalen användes bland annat Facetime, Facebook Messenger och 

Google Meet. Att inte tider och plattform för intervjuerna rutinmässigt föreslogs har förhopp-

ningsvis bidragit till att intervjupersonerna har känt möjlighet att påverka så att de var bekväma 

i intervjusituationen.  

Om intervjuaren har möjlighet, är det bra att vara påläst om intervjupersonen och dennes 

sammanhang i förväg. Dels för att bättre förstå vilka frågor som kan vara viktiga, men även för 

att vara väl förberedd då man upptar en annan människas tid (Hallin & Helin, 2018). Deltagarna 

hade i förväg blivit ombedda att skicka bakgrundsinformation om sig själva, som bland annat 

efterfrågade ålder, vid vilket lärosäte och år de utbildade sig till musiklärare, antal år i yrket och 

information om de elevgrupper de har haft under sin tid i yrket. Denna bakgrundsinformation, 

tillsammans med en grov första analys av det material deltagarna hade skickat in i steg 1 och 2, 

användes till att delvis forma intervjuguiden som användes.  

Intervjuguiden (bilaga 4) utgjorde ett viktigt redskap under intervjuerna för denna under-

sökning och det blev tydligt vid ett flertal tillfällen att utan den hade betydande områden för 

intervjun kunnat glömmas bort. Detta eftersom intervjuerna utgjorde trevliga samtal i sig, oav-

sett om de rörde sig kring ett tema som var relevant för undersökningen eller ej. Under en 

intervju är det viktigt med närvaro och ett vanligt misstag kan vara att intervjuaren fokuserar 

för mycket på sin intervjuguide och därmed inte uppmärksammar det som sker i samtalet 

(Hallin & Helin, 2018). Även om intervjuguiden i denna undersökning hjälpte till att ständigt 

återvända till kärnan i vad undersökningen var ute efter, så eftersträvade jag som lyssnare att 

inte tappa att det är intervjupersonen som skulle ha mitt fokus. Detta i sig gjorde att jag till stor 

del lät intervjupersonen styra samtalet och att vi snarare rörde oss in och ut ur intervjuguidens 

teman, än att vi avverkade dem ett i taget. En vinst med detta var att intervjupersonerna på eget 

initiativ resonerade kring punkter som redan vid intervjutillfället uppenbarade sig som viktiga 
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nycklar för undersökningens forskningsfrågor, vilket ökar trovärdigheten i det empiriska 

materialet.  

Även om intervjuerna genomfördes vid specifika tidpunkter, med hjälp av digitala video-

samtal, började egentligen intervjuerna redan innan dess och med något som kan identifieras 

som en annan intervjuform. Hallin och Helin (2018) beskriver en intervjuform som de kallar e-

postintervju, även om de också nämner att vissa anser att det snarare är en form av enkät. De 

beskriver det som en sorts intervju, där intervjuaren helt enkelt formulerar frågor som den inter-

vjuade får besvara i vändande e-post. I min undersökning blev denna form av intervju något 

som passade att använda i samband med steg 1 av undersökningen och dessutom nödvändigt 

för att få tydligt och uttömmande material i insamlandet av artefakter. Under den fasen av 

undersökningen var det ibland svårt att få det att tydligt framgå vilken typ av material jag var 

ute efter från deltagarna. Kommunikation via e-post utvecklades då till en intervjuform, där jag 

ställde frågor angående det material som deltagarna hade skickat till mig, mestadels för att 

bekräfta att jag korrekt hade uppfattat materialet och hur deltagarna använder det i sin under-

visning. Exempelvis kunde detta vara frågor för att klargöra om ett utskrivet trumkomp, som 

del av materialet deltagaren hade skickat till mig, var kopplat till vad som bedöms mot 

kunskapskravet att kunna spela en enkel slagverksstämma. Ett annat typiskt exempel är att mina 

frågor kring deltagarnas material kunde leda till att jag fick kompletteringar i form av ljudin-

spelningar eller notationer av låtar, som var hämtade ur deltagarnas undervisning. E-postväx-

lingen bidrog till att det material deltagarna skickade blev mer komplett och att jag försäkrade 

mig om att jag hade förstått materialet rätt.  

5.4 Urval och generaliserbarhet 

Ett fall kan som sagt se ut på en mängd olika sätt och definitionen av analysenheten i fallet är 

vad forskaren sätter fokus på i fallstudieforskning. Denna analysenhet innehåller ofta otaliga 

dokument att tillgå och ett stort antal personer som kan intervjuas, varför det kan vara nödvän-

digt att göra ett urval av dessa inom fallet (Merriam, 1994). Musiklärares kravgränssättningar 

är analysenheten för denna studie och eftersom musiklärare som sätter betyg i årskurs 9 utgör 

hela populationen, innehåller fallet väldigt många individer och ett urval behövde göras. Det 

sätt på vilket urvalet av deltagare för denna studie har gjorts kan antas påverka undersökningens 

resultat och därför följer en detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet nedan.  

Hallin och Helin (2018) beskriver olika tillvägagångssätt för att få tag i deltagare för en 

studie. Finns inte enkel tillgång till personer i en viss kategori som forskaren vill ha med i sin 

undersökning finns andra vägar att gå. En är att utnyttja sina sociala nätverk, som till exempel 
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Facebook. Ett annat sätt som kan fungera vid intervjuer är det som Hallin och Helin kallar 

snöbollsurval, vilket innebär att om forskaren kan få någon enstaka intervju avslutas intervjun 

med att be intervjupersonen rekommendera ytterligare någon person som de tror skulle passa 

för en intervju. Sen fortsätter man så med nästa intervju för att på så vis få igång en effekt där 

snöbollen har satts i rullning för att växa sig större och större. Problemet med dessa båda 

tillvägagångssätt är att det kan bli svårt att få ihop en grupp där deltagarna är representativa för 

populationen, men om det är ett problem beror på hur undersökningen har för avsikt att kunna 

generalisera resultatet kring det studerade fenomenet.  

Tillvägagångssättet blev inledningsvis att jag bad kollegor som jag själv känner att förmedla 

kontakter till andra musiklärarkollegor som jag inte känner, för att jag skulle kunna bjuda in 

dem till att medverka i studien. Detta sätt var tänkt som en variant på vad som ovan kallades 

för snöbollsurval. Tyvärr gav det för få deltagare och även om representativitet inte efter-

strävades var en spridning i fråga om deltagarnas bakgrund önskvärd. Förhoppningen var att en 

spridning när det gäller deltagarnas bakgrund i form av arbetslivserfarenhet, utbildnings-

bakgrund, ålder med mera, skulle ge ett fylligare resultat. Tyvärr blev även spridningen vad 

gäller deltagarnas bakgrund begränsad när snöbollsmetoden användes för urval. Därför gjordes 

en allmän förfrågan i Facebook-gruppen Musiklärarna om att deltagare eftersöktes till studien. 

Gruppen i fråga är ett stort forum för musiklärare, den har i skrivande stund cirka 6500 med-

lemmar och diskussioner kring bedömning förekommer regelbundet. Att hitta deltagare genom 

en allmän förfrågan i denna grupp ansågs ha goda chanser, men det kan också antas ha påverkat 

studien på två sätt som bör hållas i åtanke. Dels att de musiklärare som är medlemmar i gruppen 

har gjort ett medvetet val att söka sig till en plattform där ett aktivt samtal kring musikläraryrket 

pågår, dels att de som erbjuder sin medverkan gör ett aktivt val att vara med i en studie där de 

i förväg har kännedom om vad som kommer att undersökas. Eftersom urvalet inte har gjorts 

slumpvis kan det antas, genom vetskap om tillvägagångssätten beskrivna ovan, att de medver-

kande har ett särskilt engagemang i sitt lärarskap. De är troligtvis väl medvetna om och har 

utvecklat strategier för sin användning av kunskapskraven, vilket gör att de inte hade något 

emot att ingå i en undersökning om just detta. Det som resultatet visar bör förstås mot denna 

bakgrund och för denna undersöknings trovärdighet är därför ambitionen att vara transparent 

och tydlig med deltagarnas bakgrund, hur jag har fått dem att vara med i studien och hur detta 

troligtvis har påverkat resultatet.  

Eftersom statistisk generalisering inte är ett mål för kvalitativa fallstudier (Merriam, 1994), 

var det inte nödvändigt att deltagarna i denna studie var representativa för populationen. Även 

Yin (2018) påpekar att målet med en fallstudie inte är att kunna generalisera empiriskt eller 
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statistiskt och han jämför med experimentet som forskningsmetod. Han framhåller hur det i 

likhet med ett enskilt experiment inte heller går att generalisera för en hel population, när resul-

tat enbart kommer från en enskild studie. Målet är istället att bygga ut och generalisera teorier, 

vilket Yin kallar för analytisk generalisering. Denna analytiska generalisering görs "utifrån ett 

eller flera begrepps förmåga att förstå eller förklara händelser ... i olika sammanhang" (Jensen 

& Sandström, 2016, s. 64). Detta går hand i hand med vad Danermark et al. beskriver som 

teoretisk generalisering inom kritisk realism, vilket innebär att en teoretisk förklaring med 

abstrakta begrepp presenteras. Denna har inte som syfte att generalisera för att förutse empiriska 

händelser utan snarare ”genomlysa det vi observerar och bidra med förklaringar om vilka 

mekanismer som ligger bakom dess existens” (Danermark et al., 2018, s. 67).  

5.4.1 Deltagarna  

Studien inkluderade totalt sju deltagare. Resultatet av informationsinhämtningen visade att 

mättnad i variation uppnåddes med dessa deltagare, vilket innebär att det troligtvis skulle 

komma väldigt få nya nyanser kring det studerade fenomenet om fler deltagare skulle läggas 

till (Hallin & Helin, 2018). Dessutom tycktes sju deltagare vara ett passande antal för 

forskningsarbetets tänkta omfattning, vilket ställdes som en indikation på när mättnad uppnåtts, 

eftersom forskaren i praktiken behöver relatera till tidsbegränsningen som omfattningen av 

forskningsprojektet anger (Jensen & Sandström, 2016).  

De sju deltagarna var alla betygssättande musiklärare i årskurs 9. Gruppen utgjordes av sex 

kvinnor och en man som var spridda över landet, de var i blandade åldrar och utbildade vid 

olika lärosäten. De hade blandad yrkeserfarenhet som musiklärare gällande antal år i yrket, antal 

skolor de arbetat på och vilka skolformer de undervisat inom.  

  

Tabell 1. Deltagarnas bakgrundsinformation.  

Deltagare Ålder År i 

yrket 

Lärosäte, ex-

amensår 

Antal 

skolor 

Yrkeslivserfarenhet  

Jenny 36 10 Musikhögskolan 

Piteå, 2010 

3 Grundskola, gymnasium (estetiskt), 

folkhögskola (musiklinje)  

Camilla 37 9 Umeå universitet, 

2012 

3 Grundskola, gymnasium  

Anna  38 13 Musikhögskolan 

Malmö, 2007  

2 Grundskola  

Ellinor  38 13 Musikhögskolan 

Malmö, 2007  

4 Gymnasium (estetiskt), grundskola  



46 

 

Stefan  49 21 Lärarhögskolan 

Stockholm, 1999 

8 Grundskola 

Ulrika  56 30 Musikhögskolan 

Piteå, 1990 

6 Grundskola  

Vera  59 35 Kungl. Musikhög-

skolan, 1985 

10 Grundskola, gymnasium (estetiskt)  

 

Sammanställningen ovan (tabell 1) är en kortfattad översikt över deltagarnas bakgrund, medan 

den information de skickade in i samband med sitt deltagande var mer detaljerad. Till exempel 

beskrev deltagarna även hur de uppfattat den allmänna nivån hos eleverna, gällande kunskaper 

och färdigheter i musikämnet, på de olika skolorna där de har arbetat. Som nämndes ovan 

användes denna information för att försöka få spridning beträffande deltagarnas bakgrund och 

för att förbereda inför intervjutillfällena, men deltagarnas bakgrund utgör också del av kon-

texten för denna studie. Det visade sig under informationsinhämtningen finnas anledning att 

undersöka hur denna del av kontexten färgar vilka förväntningar och krav deltagarna hade för 

att olika betygsnivåer ska uppnås.  

5.5 Analysmetod  

Att analysera empiriskt material innebär att det sorteras och reduceras för att göra det, som först 

kan upplevas som kaosartat, begripligt i förhållande till forskningsfrågorna (Hallin & Helin, 

2018). Oavsett hur en studie är utformad finns det tre aktiviteter som på något sätt ingår i arbetet 

med att analysera kvalitativ data, nämligen att sortera, reducera och argumentera (Rennstam 

& Wästerfors, 2015). Dessa tre kan däremot utföras på olika sätt och i olika ordning.  

Nedan presenteras hur analysen av det empiriska materialet i denna undersökning har 

genomförts. Det är sorteringen och reduceringen av materialet som har mynnat ut i det som 

presenteras som studiens resultat i uppsatsens två resultatkapitel. Därefter har resultatet vidare 

analyserats med hjälp av det teoretiska ramverket samt satts i relation till tidigare forskning, 

vilket utgör grunden för argumentationen där slutsatser dras utifrån undersökningens resultat. 

Detta är vad som presenteras i kapitlet med den avslutande diskussionen.  

5.5.1 Sortering och reducering 

En tematisk sortering har gjorts av denna undersöknings empiriska material. Rennstam och 

Wästerfors (2015) föreslår att en första sortering kan utgå ifrån lokal vokabulär för att hitta 

återkommande innehåll som kan bilda kategorier, vilket till exempel i en intervju skulle vara 

de intervjuades egna ord. I denna första sortering går forskaren igenom materialet och när en 
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informationsenhet dyker upp som intuitivt känns viktig i förhållande till undersökningens fråge-

ställningar, markeras och kategoriseras den (Merriam, 1994). Sen kan sorteringen steg för steg 

övergå till en mer abstrakt kategorisering "baserad på forskarens etikettering" (Rennstam & 

Wästerfors, 2015, s. 74). På så sätt kan det empiriska materialet sorteras efter innehåll, vilket 

kategoriseras och sorteras in i olika teman. Om forskaren lyssnar på vad som sägs, görs eller 

händer bidrar innehåll som återkommer till att en tematisk sortering växer fram. Rennstam och 

Wästerfors föreslår även att när det uppmärksammats vad som sägs, bör forskaren också intres-

sera sig för hur något sägs, vilket erbjuder ytterligare sorteringsmöjligheter. Om forskaren lyss-

nar på hur personer formulerar sig görs materialet ”mer sammansatt och nyanserat” (2015, s. 

80).  

När det gäller analys av artefakterna som samlades in i steg 1 tar Merriam (1994) upp kvali-

tativ innehållsanalys som lämplig för att bearbeta empiriskt material i form av dokument och 

artefakter. Hon beskriver den som en analysmetod där det empiriska materialet tolkas parallellt 

med att kategorier konstrueras, vilka ska samla artefakternas relevanta egenskaper. Detta är 

alltså i stort sett samma förfaringssätt som för tematisk sortering, vilket innebär att allt empiriskt 

material i denna undersökning har analyserats på liknande sätt.  

Efter att en tematisk sortering utförts behövde en reducering av materialet göras för att kunna 

presentera ett koncentrerat resultat, där fokus riktas mot undersökningens syfte och fråge-

ställningar. För detta har metoderna kategorisk och illustrativ reducering använts. Kategorisk 

reducering innebär helt enkelt att välja bort vissa kategorier som tillkommit i den tematiska 

sorteringen, för att få ett mer koncentrerat material, och illustrativ reducering görs genom att 

välja ut exempel ur kategorierna som tydligt illustrerar vad resultatet påvisar (Rennstam & 

Wästerfors, 2015).  

5.6 Etiska överväganden  

Forskningsetiska ställningstagande genomsyrar hela arbetet, inte bara den empiriska delen. 

Intentionen har varit att vara så transparent som möjligt med vad som är min egen röst och vad 

som är baserat på andras verk. Likaså eftersträvades en transparens i de val som gjorts, till 

exempel angående val av deltagare och vilket empiriskt material jag har valt att belysa eller 

inte.  

När det gäller andra personers deltagande i studien har Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för 

forskningsetiska principer följts (Vetenskapsrådet, 2002). Innan lärarna som bjöds in att deltaga 

i studien accepterade sitt deltagande fick de ett informationsbrev per e-post som bland annat 

innehöll information om vad studien ämnar undersöka och hur den kommer att gå till. Där fanns 
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även information om att deras deltagande var frivilligt och att de hade rätt att när som helst 

avbryta sin medverkan utan att detta skulle leda till några konsekvenser för dem själva. Dess-

sutom informerades deltagarna om att de uppgifter som samlades in inte kommer att användas 

för något annat syfte än forskning. De tillfrågade lärarna ombads att per e-post lämna sitt sam-

tycke till deltagande, i det fall de önskade deltaga. För att deltagarna inte ska gå att identifiera 

är deras namn fingerade i detta arbete.  

5.7 Metoddiskussion  

Något som kan behöva förklaras, och kanske i viss mån försvaras, är varför denna undersökning 

inte har designats som en flerfallsstudie, där varje musiklärare som ingår i undersökningen ut-

gör ett eget fall. Vid en första anblick skulle det kunna förefalla som mest naturligt att varje 

musiklärare som ingått i studien är ett unikt och avgränsat fall. Anledningen att studien inte 

designades på det sättet är att det inte är de specifika musiklärarna i sig som denna undersökning 

riktar sin uppmärksamhet mot. Det är inte musiklärarna som unika individer som utgör intresset 

för denna studie. Den avgränsade analysenheten som definierar fallet är företeelsen som tidigare 

har beskrivits som kravgränssättning. Fokus riktas mot denna företeelse och de specifika 

musiklärare som ingår i denna studie utgör helt enkelt individer ur gruppen där företeelsen 

förekommer.  

Nästa fråga skulle då kunna vara: vad är det som gör denna undersökning till en fallstudie? 

En svaghet i denna studie är att själva fallet är något diffust i sin definition och därmed kan det 

ifrågasättas om detta verkligen är en fallstudie. För det första är undersökningen designad med 

inspiration av fallstudien som forskningsmetod. Som ytterligare svar på denna kritik kan näm-

nas att det undersökningen studerar är ett samtida fenomen, det vill säga musiklärares tolkningar 

av kunskapskraven. Dessa specifika tolkningsprocesser är ett beslutsfattande som inte skulle 

tjänat något till om det skiljs från sin kontext. Till exempel skulle det inte gå att förklara feno-

menet om det undersöktes med en experimentmetod och ambitionen var att skala bort all unik 

kontext i form av lärarens bakgrund, erfarenheter, de unika exempel på krav som lärarna produ-

cerat i sin praktik och olika input i form av styrdokument som omger läraren. Tolkningarna 

formas av lärarna i den kontext de befinner sig i. En av fallstudiens styrkor är att den undersöker 

hur ett fenomen verkar, i sin egen verkliga kontext (Cohen et al., 2018), vilket är en aspekt av 

fallstudien som forskningsmetod som utnyttjas i denna undersökning.  

Att använda artefakter i form av det empiriska material som insamlats i steg 1 gör att under-

sökningen har sin utgångspunkt i hur lärares tolkningar av betygskriterierna ser ut i sin verkliga 

kontext. Detta ger konkreta exempel på vilka krav lärarna ställer för de olika betygsnivåerna i 
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ett av deras specifika undervisningsmoment. Dessutom använder undersökningen, i likhet med 

många fallstudier, olika källor för datainsamling för att undersöka fenomenet.  

Tidigare nämndes att intervjuer var en lämplig metod för att samla information om den stude-

rade företeelsen, det vill säga hur musiklärare tolkar och konkretiserar kunskapskravens 

beskrivningar. Det motiverades med att det är en handling som inte kan observeras. Naturligtvis 

skulle det vara möjligt att observera hur en lärare tolkar kunskapskravens beskrivningar och 

omsätter dessa till konkreta krav i klassrummet. Det skulle till exempel kunna göras genom att 

använda observation som metod för informationsinsamling. Det skulle däremot påverka resul-

tatet i så hög utsträckning att det empiriska materialet skulle bli mindre värt. Att vara medveten 

om att ens handlingar observeras för en vetenskaplig studie och kanske dessutom av någon som 

är närvarande när arbetet utförs riskerar att påverka deltagaren alltför mycket. Dessutom är det 

stora skillnader mellan musiklärare gällande hur medvetet denna handling utförs och när den 

utförs.  

5.7.1 Metod och metodologi i harmoni  

Genom att samla in artefakter används lärares faktiska tolkningar och konkretiseringar för 

specifika arbetsområden. Dessa utgör det fall som är utgångspunkt för undersökningen och då 

kan resultatet visa verkliga tolkningar istället för spekulationer kring hur lärare tror att de tolkar 

kunskapskraven. Att hämta artefakter ur sin verkliga kontext blir därför värdefullt som empi-

riskt material för denna undersökning och fallstudien som metod lämpar sig väl. Dessutom bil-

das en skärningspunkt där kritisk realism och fallstudie blir effektiva tillsammans. Den kritiska 

realismens anspråk på att det finns en verklighet som existerar oberoende av om och hur vi 

betraktar den eller ej går igen som metodologi i detta beslut. Utifrån ett kritiskt realistiskt per-

spektiv påpekar Scott (2000) att ett vanligt misstag inom utbildningsvetenskaplig forskning är 

att påstå att det som lärare säger att de har gjort, också är det som har ägt rum. Det skulle också 

visa sig i denna studie att det var skillnader i musiklärarnas faktiska krav och när de resonerade 

om sina krav.   

Genom att använda artefakter hämtade ur musiklärarnas verkliga praktik var också med för-

hoppningen att det skulle finns en större chans att tvinga mekanismer som genererar krav-

gränser att avslöja sig. Samma fenomen hade kunnat undersökas enbart genom intervjuer, men 

risken hade då varit att det blir ett mer spekulativt angreppssätt från respondenternas sida.  
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6 Kravgränser   

Detta är det första av två kapitel som redogör för undersökningens resultat. Här presenteras de 

delar av resultatet som bäst kopplas till forskningsfrågan: hur ser musiklärares tolkningar av 

kunskapskraven ut? Det redovisas konkreta exempel som studiens deltagare använder i sin 

praktik och dessa exempel visar hur deltagarnas tolkningar av kunskapskraven yttrar sig i form 

av konkreta kravgränser. Det är återigen värt att påpeka att för den del av denna studie där 

artefakter har samlats in, har en snäv avgränsning inom kunskapskraven i musik för årskurs 9 

gjorts. Att rycka ett fragment ur sitt sammanhang återspeglar inte hur musiklärare använder 

kunskapskraven i sitt arbete. Kunskapskraven ingår i princip alltid i en helhet som verktyg för 

bedömning, denna helhet är komplex och kan inte förklaras enbart av sina delar. Men, syftet är 

inte att ge en komplett bild av musiklärares bedömningsarbete, utan att undersöka hur musiklä-

rare tolkar kunskapskraven och omsätter dessa till konkreta kravgränser i sin praktik. Det blir 

då meningsfullt, och kanske rent av nödvändigt för precisionens skull, att på en detaljerad nivå 

utforska en avgränsad del.  

Allt material från studiens deltagare som redovisas i de två resultatkapitlen återges så som 

de presenterades i original i deltagarens eget material. Även om endast delar av visst material 

återges i resultatredovisningen är det kopior hämtade direkt ur materialet som musiklärarna 

delade med sig av för att bidra till denna studie. Vid varje figur och citat anges vilken av del-

tagarna som materialet är hämtat från.  

6.1 Allmän beskrivning av materialet  

Den del av denna studie som undersöker hur musiklärares kravgränser yttrar sig var avgränsad 

till den del av kunskapskraven för årskurs 9 som lyder: eleven kan även spela enkla melodier, 

bas- och slagverksstämmor med viss/relativt god/god tajming (Skolverket, 2019b). Materialet 

som deltagarna bidragit med efterfrågades att vara sådant som de anser kan användas för att 

bedöma om eleven kan spela en enkel melodi, basstämma och slagverksstämma, samt som pas-

sar för att bedöma med vilken grad av tajming en elev klarar att göra detta. Materialet skulle 

dessutom helst vara hämtat ur ett specifikt arbetsmoment i deras undervisning. Ifall några oklar-

heter rådde kring min tolkning av materialet, kalibrerades min uppfattning mot deltagarens 

användning av materialet via e-postkommunikation eller vid intervjutillfället. Det vanligaste 

var att materialet ingick i en större helhet i undervisningen, som till exempel ensemble-

musicerande. Ofta skickade deltagarna då denna helhet, där även undervisningsupplägget fram-

gick.  
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Komponenterna melodi, basstämma och slagverksstämma ändras inte i nivåbeskrivningarna 

i kunskapskraven, utan är desamma för A-, C- och E-nivå. För alla betygsnivåer anges dessa 

som enkel. Det som differentierar mellan nivåerna är med vilken grad av tajming de framförs. 

Det som var intressant att undersöka gällande lärarnas tolkningar var hur de definierar tajming 

och dessutom hur de skiljer mellan olika grader av tajming. Dessutom var det för kravgräns-

sättningen intressant att undersöka hur lärarna tolkar och konkretiserar enkel för de tre kompo-

nenterna i innehållet. Detta eftersom en variation mellan hur musiklärarna tolkar och konkre-

tiserar dessa i praktiken innebär att olika kravgränser sätts av lärarna.  

6.2 Melodi  

Melodi var den del av det efterfrågade materialet där deltagarna hade svårast att hitta ett konkret 

exempel ur sin undervisning, för att skicka ett specifikt material, som visar något som en elev 

spelar och där läraren kan koppla arbetet till delen av kunskapskraven för denna studie. Vissa 

av deltagarna skickade specifika låtar och andra valde att beskriva hur de definierar enkel 

melodi. De exempel som deltagarna bidrog med kunde vara melodin till en poplåt som de 

använde till ensemblespel, eller en melodislinga som finns med i låten. Det kunde också vara 

musikstycken där själva melodin var i fokus och där hela arbetsmomentet gick ut på att spela 

en melodi.  

Gällande variationen i svårighetsgraden på dessa enkla melodier var ett av de enklaste 

exemplen att med pekfingrarna på piano kunna spela Blinka lilla stjärna i ett tempo av cirka 

100 b.p.m. En annan deltagare beskrev att ”En enkel melodi skulle kunna bestå av tre toner 

enbart bestående av fjärdedelsnoter, det beror ju på hur mycket tid man lagt ner på att jobba 

med melodier också tänker jag” (Camilla). Stefan delade med sig av ett exempel där elever 

bedöms mot om de kan spela en enkel melodi, vilket illustreras av notbilden i figur 1 nedan. 

Detta är det exempel som får anses hålla högst svårighetsgrad och bestod av att spela melodin 

ur låten ”Timber” (Sebert et al., 2013).  

 

 

Figur 1. Utdrag ur ”Timber” (Sebert et al., 2013, min transkription).  

 

I samband med att melodin ovan angavs som exempel på enkel melodi, gjordes också ett tillägg 

angående vad som krävs för att de olika betygsnivåerna skulle uppnås. A-nivå beskrevs med att 
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”Kunna spela melodi + ackord där varje ackord anslås två gånger/takt och att man håller takten 

ganska bra (men kanske inte 100%)” (Stefan). I en vidareutveckling av kraven för olika krav-

gränser för samma melodi beskriver Stefan med illustrationer att om ”Elev X visar att hen kan 

spela 4-5 olika melodier men tajmingen (alltså förmågan att spela tonerna med rätt notvärden 

och att hålla takten) är rätt risig. Elev X skulle då max få ett C.” Här kommer tajmingen in som 

en komponent, vilken alltså är den differentierande faktorn mellan de olika betygsnivåerna. 

Men även kvantitet som en aspekt som genererar en högre nivå i bedömningen, vilket behandlas 

vidare nedan under en egen rubrik nedan. Stefan fortsätter med ”Elev Y spelar 1-2 olika melo-

dier med närmast perfekt tajming, det skulle nog också generera ett C.” och för att uppnå A-

nivå beskrivs att ”Elev Z spelar 4-5 olika melodier med närmast perfekt tajming, ja det blir då 

ett A”. Stefans exempel kan sammanfattas som för att uppnå A-nivå i den komponent i den 

avgränsade delen av kunskapskraven som handlar om melodispel, ska eleven spela melodier 

och samtidigt ackord, exempelvis som den som illustreras i figur 1, med närmast perfekt taj-

ming. Dessutom tillkommer en kvantitetsaspekt som innebär att eleven ska uppvisa denna 

färdighet i 4-5 olika melodier.  

Istället för att skicka material som de använder i ett specifikt arbetsmoment, valde några 

lärare att skicka beskrivande definitioner på vad de anser vara en enkel melodi, så som de tolkar 

beskrivningarna i kunskapskraven. Veras tolkning är till exempel:  

En enkel melodi är: Melodi med ett omfång upp till en oktav, där tonerna rör sig stegvist 

och /eller med återkommande intervall, en återkommande form, samt spelas visuellt 

och motoriskt “logiskt” på det instrument melodin ska spelas på. Dvs en melodi som 

lätt memoreras av arbetsminne och muskelminne. (Vera) 

Medan Annas beskrivning lyder:  

En enkel melodi innebär att en tonföljd på något instrument ska ha funktionen av en 

melodi och denna ska kunna framföras med samma funktion som originalet (eller ha 

en melodifunktion vid eget skapande). Att den är enkel ligger mer inom vad som är 

enkelt att utföra. T.ex. en rytm som är enkel att spela eller ett fåtal antal toner o.dyl. 

men funktionen av en melodi är det viktiga. (Anna)  

Musiklärarnas olika tolkningar av det som i kunskapskraven benämns som en enkel melodi 

skiljer sig alltså åt och detta avspeglas också i de konkreta exempel som lärarna använder i sin 

undervisningspraktik. Just denna komponent är som sagt inte differentierad mellan betygsni-

våerna i kunskapskraven, men eftersom den i praktiken yttrar sig olika hos lärarna påverkar den 

ändå kraven som ställs på eleverna.  
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6.3 Basstämma  

Precis som för den komponent som benämns som enkel melodi, är även att kunna spela en enkel 

basstämma densamma för alla betygsnivåer. Det som skiljer är även här med vilken grad av 

tajming som det utförs.  

Det material som studiens deltagare delade med sig av från sin undervisningspraktik bestod 

ofta av att kunna spela grundtoner i en ackordföljd bestående av 3–4 ackord, med en halvnots-

rytm. Underförstått handlade det oftast om att basstämman skulle spelas på elbas. Vissa lärare 

angav mer detaljerade kvalitetsaspekter som skulle ingå i framförandet av en enkel basstämma. 

Ett element som kommer in gällande basstämma, och även återfinns för slagverksstämma, är 

att några musiklärare har gjort nivåindelade varianter av basstämmor. Då är det ofta en variant 

som ska framföras för att uppnå A-nivå, en annan för C-nivå och en tredje för E-nivå. Stefan 

har dessutom tre olika låtar och förklarar sitt upplägg: ”För att få C behöver man visa att man 

kan både E och C låten och för A ska man kunna alla tre. Även här påverkar kvantiteten”. Ett 

annat exempel med nivåindelade varianter kan ses nedan och är hämtat ur Camillas under-

visning. Exemplet visar varianten som gäller för A-nivå (figur 2).  

 

 

Figur 2. Utdrag ur exempel på basgång (Camilla). 

 

Som tillägg till de tre olika varianterna av basstämmor för samma låt delade även Camilla med 

sig av ett förtydligande, som visas i figur 3. Där förklaras vad som krävs i framförandet av en 

basstämma för att en elev ska uppnå de olika betygsnivåerna.  
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Figur 3. Kravgränser gällande att spela en enkel basstämma (Camilla).  

 

Camilla resonerar också vidare kring sitt material och uttrycker att ” Rent krasst tänker vi att 

nivå 1 motsvarar betyget E, nivå 2 betyget C och nivå 3 betyget A” och lägger till att nivå 3 är 

en ”förhållandevis enkel basstämma” som majoriteten av eleverna kan klara. Hon nämner även 

att utfallet i bedömningen inte bara hänger på om eleven spelar nivå 3, för är det ”utan tajming 

och flyt” uppnår eleven inte A-nivå. Av materialet som lärarna bidrog med får detta anses hålla 

högst svårighetsgrad gällande basstämma.  

Lägre krav gällande vad som utgör en enkel basstämma exemplifierades av Jenny och visar 

en rundgång som spelas på elbas (figur 4). Förutom det som återges i figur 4 nedan ingick även 

foton på greppbrädan av en elbas som visar var tonerna som anges ska spelas och att det rör sig 

om att genomgående följa grundtonen för varje ackord.  

 

   

Figur 4. Instruktioner till spel av enkel basstämma (Jenny).  

 

Anna förklarar sin definition av enkel basstämma med att ”Ser man enbart till dessa smådelar 

kan eleverna alltså få A genom att spela mycket enkla saker” och att när ”eleven enbart blir 

bedömd på en enkel basstämma blir den inte bedömd på rytmer, känsla, teknik m.m. utan enbart 

på att spela passande bastoner (t.ex. grundton) på rätt plats i förhållande till låtens puls och 

form”. Det exempel som Anna delar med sig i form av en konkret låt liknar också Jennys som 

visas i figur 4, då det har fyra ackord som spelas på grundton och rytmiskt räcker det att spela 

halvnoter genomgående.  

Ellinor har även lagt in andra kvalitetsaspekter som elever ska uppvisa när de spelar en enkel 

basstämma, som till exempel att ”få en bra ton och variera stämman”.  
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Det finns många likheter i hur basstämmor yttrar sig i musiklärarnas undervisningspraktik, 

som är exempel på vad som krävs av eleverna för att visa att de kan spela en enkel basstämma. 

Likheterna ligger i att det rör sig nästan uteslutande om spel på elbas i ensemblesammanhang, 

där basstämman följer en rundgång på cirka fyra ackord. Ändå förekommer variationer som får 

anses påverka kravgränserna vid bedömning. Exemplet som Camilla delade med sig av (figur 

2) innehåller en betydligt svårare rytmisering än Jennys exempel (figur 4). Dessutom används 

andra toner än ackordens grundtoner i Camillas basstämma, medan Jennys uteslutande följer 

grundton. I praktiken innebär detta att olika kravgränser gäller för Camillas och Jennys elever.  

6.4 Slagverksstämma  

Slagverksstämma var det material där flest deltagare bidrog med konkreta exempel ur sin under-

visning. Det rörde sig till övervägande del om kompfigurer för trumset. Flera av lärarna använ-

der samma typ av trumkomp som exempel ur sin undervisning eller när de resonerar och ska 

definiera vad de tycker är en enkel slagverksstämma, vilket är en kompfigur som de kallar 

åttondelskomp eller beatkomp. Denna kompfigur illustreras nedan i figur 5.  

 

 

Figur 5. Åttondelskomp/beatkomp för trumset, min notation.  

 

Stefan och Camilla hade liknande krav och upplägg när det gäller slagverksstämma, vars exem-

pel även får anses motsvara de högst ställa kraven för att kunna spela en enkel slagverksstämma. 

Kraven illustreras här med Stefans exempel, som liksom för basstämma hade nivåindelade vari-

anter som kopplades till olika betygsnivåer. För A-nivå krävs att eleven kan växla mellan fyra 

olika trumkomp och kunna lägga till fill-ins. Upplägget illustrerades genom en uppställning av 

krav för olika betygsnivåer (figur 6).  
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Figur 6. Krav för olika betygsnivåer i spel av slagverksstämma (Stefan).  

 

I instruktionerna framgick även att trumkompen förväntas framföras i ett jämnt tempo. Stefan 

lägger även till att trumkompen ska framföras i åtminstone 80 b.p.m. och att eleven ska kunna 

spela utan att ”tappa det” när något mer instrument tillkommer. Ytterligare tillägg var att eleven 

under trumkompen ska kunna växla mellan hi-hat och ride-cymbal ”utan att tappa takten”, och 

måste kunna hålla igång kompet i cirka 30 sekunder för att anses ha uppnått kravgränsen. De 

fyra rytmerna som Stefan gav som exempel ur sin undervisning, som ingår i upplägget som 

illustreras i figur 6, ökade i svårighetsgrad från rytm 1 till rytm 4. Rytm 1 var samma som det 

åttondelskomp illustrerades i figur 5 och nedan visas rytm 4 så som den presenterades av Stefan, 

som får anses vara den mest krävande av de fyra rytmerna (figur 7).  

 

 

Figur 7. Rytm 4 (Stefan).  

 

Ett av exemplen som jämförelsevis kan anses hålla bland de lägre svårighetsgraderna för enkel 

slagverksstämma illustreras nedan i figur 8 och framförs denna med god tajming kan A-nivå 

uppnås.  

 

  

Figur 8. Enkel slagverksstämma (Ulrika, min notation).  
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Även för enkel slagverksstämma märks en tydlig variation i hur de yttrar sig i praktiken hos de 

olika lärarna, vilket påverkar de faktiska kravgränserna. Skillnaden mellan de exempel som 

delades av Stefan och Ulrika illustrerar tydligt detta.  

6.5 Vad är enkel?  

Som framgår ovan konkretiserar studiens deltagare på olika sätt kraven för vad elever ska göra 

för att uppvisa färdigheterna att kunna spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor. 

Formuleringen enkla antyder ett slags nivå för svårighetsgrad som krävs i framförandet av dessa 

stämmor.  

I samtalen med musiklärarna under studiens steg 3 framkom ibland fördjupade resonemang 

om hur lärarna tolkar enkla gällande melodi, basstämma och slagverksstämma. När Anna fick 

frågan var gränsen går för hur enkelt något kan vara och ändå räknas som en slagverksstämma 

resonerar hon om trumkomp och säger att det räcker med sådant som är ”väldigt, väldigt basic”. 

Men finns det då någon lägsta nivå? Ibland pressades lärarna på detta genom att få frågan om 

de anser att det, när det står enkel, finns någon inbyggd lägsta nivå? Av Jenny fick jag ett koncist 

”Nej.” I ett försök att provocera fram vad som kan vara enklast tänkbara fick hon ta ställning 

till huruvida klappa i puls kan räknas som en enkel slagverksstämma, varpå hon svarade: ”Ja, 

det skulle det kunna vara”.  

De konkreta exempel som musiklärarna delade med sig av visade ofta på en högre svårig-

hetsgrad i de stämmor som eleverna förväntas klara, än hur lärarna beskrev enkel stämma när 

de i samtal resonerade kring dessa mer generellt. Detta stärker vikten av att inte bara höra lärar-

nas resonemang kring kunskapskraven utan att också samla in artefakter.  

6.6 Sammanhanget påverkar 

I början av kapitlet förklarades hur ett av lärarnas konkreta arbetsmoment ofta var ett samman-

hang där eleverna bedöms mot flera kunskapskrav samtidigt. Detta har också en påverkan på 

vad kraven blir för en avgränsad del av kunskapskraven. Till exempel kan en stämma vara del 

av en låt som håller en viss svårighetsgrad. Dessutom kan arbetsmomentet även innehålla att 

kunna spela i karaktäristisk stil och de här olika omständigheterna kring sammanhanget gör att 

sammantaget byggs svårighetsgraden på som helhet. Detta kan med andra ord ändra kraven i 

den enkla stämma som ska framföras och kravgränserna flyttas då också. En av musiklärarna 

som illustrerar detta är Anna, som förklarar att hon brukar ”i stort sett alltid bedöma passande 

karaktär, teknik och ibland bearbeta och tolka samtidigt”. När hon beskriver enkel basstämma 
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och enkel slagverksstämma kommer hon in på att sammanhanget ofta gör att det ändå inte blir 

så lätt att uppnå A-nivå:  

Sedan kommer dock andra småmoment som teknik, passande karaktär m.m. samt 

mängden moment vilket gör att eleverna ändå inte har så lätt att få A. Dessutom ska 

eleverna ju kunna spela i olika genrer m.m. vilket gör att det per automatik inte alltid 

blir så lättspelade saker trots allt. (Anna) 

6.7 Kvantitet och användbarhet  

I de konkreta exemplen ur musiklärarnas undervisningspraktik framkom att några lärare lägger 

in en kvantitetsaspekt i sin tolkning av att en elev har visat att den kan spela enkla melodier, 

basstämmor och slagverksstämmor. De menade att det inte ska handla om att råka träffa rätt, 

utan behöver vara en konsekvent färdighet som eleven utvecklat. Detta är inte representativt för 

samtliga lärare, utan några ger intryck av att det räcker om en elev har lyckats pricka in det som 

beskrivs i kunskapskraven vid ett enda tillfälle. Stefan delade sin syn:  

så länge jag med gott samvete kan säga att eleven kan spela EN enkel melodi så kan 

jag sätta ett E. Om eleven kan spela många olika melodier så är det i mina ögon värt 

mer. Kvantiteten påverkar alltså bedömningen också. Ju fler melodier de visar att de 

kan desto högre betyg. Det som också är avgörande är ju tajmingen. (Stefan) 

Han ansåg också att det eleverna presterar ska vara användbart. Elever ska kunna omsätta det 

de gör, till ensemblespel eller att bara kunna spela för sitt eget nöjes skull.  Vera var inne på 

samma tankebana och lägger också vikt vid användbarhet som en kvalitetsaspekt. Hon kopplade 

kraven som hon ställer till sin tolkning av syftestexten. Bland annat den del där det står att 

eleverna ska utveckla "kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang" 

(Skolverket, 2019b, s. 157). Hon menar då att om en elev ska nå ett högt betyg ska den ha goda 

färdigheter i att delta i musikaliska sammanhang, vilket innebär att efter att ha avslutat årskurs 

9 vara redo att börja estetiskt program på gymnasiet.  

6.8 Tajming och dess nivåer  

Konkret material samlades in från studiens deltagare och detta material skulle vara sådant som 

bedöms mot den avgränsade delen av kunskapskraven. I denna avgränsade del är tajming den 

komponent som differentierar mellan betygsnivåernas beskrivningar. Ändå var konkret 

material ur lärarnas praktik som visar olika kravgränser för tajming sällsynt. Däremot var 

musiklärarnas resonemang kring hur de definierar tajming och skiljer mellan de olika nivåerna 

desto mer omfattande och detaljrika.  
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När musiklärarna skulle definiera sina tolkningar av vad tajming är, skiftade beskrivningarna 

mellan specifikt och diffust. Begreppet framstod för lärarna som både självklart och svårfångat. 

När jag i ett samtal med Ellinor frågar vilken del av alla kunskapskrav som hon tycker är svårast 

att bilda sig en uppfattning om hur kravgränser ska sättas, pekade hon ut just begreppet tajming. 

”Det är ett begrepp som man kanske lever med som musiker, men det är otroligt svårt att för-

klara för en högstadieelev vad det är” (Ellinor). Jag frågade Camilla hur hon har gjort för att 

etablera sin förståelse för vad tajming är. Hennes respons illustrerar både det svårfångade och 

den starka kopplingen till eget musikerskap som begreppet har: ”[lång paus] Det har jag nog 

aldrig ens funderat över. Det har varit ganska självklart om man spelar med tajming eller inte.”  

De mer specifika beskrivningarna innehöll detaljer som var av mer teknisk art, till exempel 

musikteoretiska termer. När lärarna definierade vad tajming betyder i kunskapskraven var deras 

beskrivningar likartade. Även om de inte såg identiska ut ordagrant, var alla inne på samma 

linje och inga direkta motsättningar gick att hitta mellan de olika lärarnas tolkningar. Jennys 

beskrivning kan ses som representativ och illustrerar en allmän syn:  

…omedvetet underdelar och därmed håller tempot bättre. Dessutom slår de an ettan i 

takten tyngre och förhåller sig därmed tydligare till takt och form. De driver låten 

framåt på ett, för genren karaktäristiskt sätt. I det här fallet t.ex. en tung virvel på 2 och 

4, och en tung etta i ackord och bas-instrument. Att de har ett bra anslag menar jag är 

en förutsättning för tajming, eftersom det då blir mer rytmiskt och avslöjar för dem 

själva och mig hur de förhåller sig till övriga ensembleinstrument. Blir det för stolpigt 

och matematiskt tappar eleverna lättare bort sig i formen; känslan för när en ny takt 

börjar saknas. Lyssning utåt är förstås en förutsättning för att komma dit, och en 

förutsättning för att kunna lyssna utåt är att vara säker på sin stämma. Det spelar mindre 

roll om de spelar fel då och då, tajmingen kan ändå vara god när de väl spelar och de 

som förhåller sig väl till formen kommer lättare in på rätt ställe igen. (Jenny) 

De sista två meningarna är intressanta för de beskriver en aspekt av tajming som samtliga lärare 

på olika sätt inkluderar när de definierar begreppet tajming. Det handlar om förmågan att kunna 

spela sin egen stämma i samspel med andra medmusicerande. I samband med detta inkluderade 

dessutom de flesta av lärarna att för de högre betygsnivåerna, det vill säga god tajming, ingår 

förmågan att kunna komma tillbaka på rätt ställe efter eventuella misstag. Vera har en tydlig 

beskrivning av detta:  

God tajming är: När musikanten håller ihop sitt spel, och snabbt - i nästkommande takt 

- hittar tillbaka till tonart/tempo/dynamik/form vid enstaka miss. Att musikanten 

anpassar tempo/gör fermat/etc på ett musikaliskt motiverat sätt, när medmusiker 

behöver hjälp att hitta rätt. Dvs att musikanten gehörsmässigt/ på egen impuls/under 

låtens gång hjälper till - utanför det man verbalt i förväg kommit överens om- att göra 

anpassningar för att hålla ihop låten till.  (Vera)  
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Även om musiklärarna i stort var överens om hur begreppet tajming ska tolkas i kunskaps-

kraven, förekom även vissa variationer i vad de ansåg skulle ingå i definitionen. Ett exempel 

var att vissa lärare tyckte att förmåga att både hantera rytmer och att kunna variera rytmer är 

något som påverkar hur god tajmingen är. En elev som uppnår A-nivå i basspel ” kan även spela 

med rytmisering” enligt Ulrika. Camilla beskrev att god tajming när en slagverksstämma fram-

förs bland annat inkluderar att ”använda sig av variationer i bastrumman korrekt (på slagen)”. 

Anna däremot uttrycker tydligt att förmåga att framföra rytmer inte ska beaktas när tajming 

bedöms och lägger till att ”Om eleven sedan klarar att spela en passande rytm bedöms det inom 

’passande karaktär’”.  

Både Jenny och Anna ansåg att tajming yttrar sig olika beroende på vilket sammanhang det 

handlar om. Anna lägger dessutom till att lärarens preferenser har inflytande över vad som anses 

vara god tajming när hon uttrycker att ”[T]ajming beror så mycket på t.ex. genre. Det blir upp 

till mig, som lärare att bedöma var gränsen går och att försöka ha en tydlig dialog med mina 

elever och musiklärarkollegor om detta”.  Att genre och lärarens preferenser är av betydelse 

visade sig när Camilla berättade om sin upplevelse av de elever som är klassiskt skolade. Hon 

ansåg att dessa elever ofta kan spela avancerad musik men att det är mekaniskt, utan känsla och 

tajming. Att det saknas tajming när de klassiskt skolade eleverna spelar gör att det inte blir 

musikaliskt och att ”det blir ju inget sväng i en låt om man inte spelar med tajming, då tappar 

man ju allt sväng” (Camilla).  

6.8.1 Nivåindelning av tajming 

För att kunna sätta kravgränser för olika nivåer av tajming är det en bra början att ha klart för 

sig vad begreppet innebär. Ovan redogjordes för musiklärarnas definitioner av tajming, vilka 

ofta var detaljrika. Däremot var gränsdragningarna mellan kunskapskravens betygsnivåer, base-

rat på värdeorden viss, relativt god och god tajming, ofta presenterade mer koncist. Exemplet 

som Ulrika delade med sig av gäller för slagverksstämma (figur 9) och illustrerar representativt 

det sätt på vilket många av musiklärarna både presenterade sina krav för olika nivåer och hur 

de fördelade kravgränserna:  
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Figur 9. Nivåbeskrivningar av tajming, gällande för slagverksstämma. (Ulrika)  

 

Liksom Ulrika så gjorde de flesta musiklärare i sina beskrivningar av olika kravgränser något 

modifierade definitioner av hur tajming kan yttra sig olika beroende på om det rör melodi, 

basstämma eller slagverksstämma. Det var vanligt att lärarna ställde upp kraven med en uppsätt-

ning av tre nivåbeskrivningar för varje av de tre stämmorna.  

6.9 Sammanfattning av kravgränser 

I detta kapitel visade resultatet av undersökningen hur kravgränserna för den avgränsade delen 

av kunskapskraven yttrar sig i praktiken. Förutom att visa hur kravgränserna faktiskt ser ut 

påvisar resultatet även att det förekommer variationer i vilka krav som ställs på elever. Det 

intressanta i detta är att i den avgränsade delen av kunskapskraven är det bara tajming som 

beskriver olika krav för olika nivåer i kunskapskraven, men det är inte gällande tajming som 

olika krav från lärarna i huvudsak framstod. Synen på vad tajming är och kraven musiklärarna 

ställde för olika nivåer av tajming var inte identisk hos lärarna, men ändå tillräckligt samman-

hållen för att inte generera några större variationer i kravgränserna.  

Det som bidrog till störst variation mellan musiklärarnas krav var för de komponenter i 

kunskapskravet som är konstanta i alla betygsnivåer, det vill säga att eleven ska kunna spela en 

enkel melodi, basstämma och slagverksstämma. Här visade resultatet tydliga skillnader på vilka 

krav musiklärarna ställer när eleverna ska visa sina färdigheter, vilket i praktiken innebär olika 

kravgränser.  
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7 Kravgränssättningsprocessen  

Detta kapitel redovisar de resultat av undersökningen som bäst kopplas till forskningsfrågan: 

hur formar musiklärare konkreta krav utifrån sina tolkningar av kunskapskraven? I föregående 

kapitel presenterades hur musiklärarnas konkreta krav yttrar sig i praktiken. I linje med den 

kritisk realistiska metodologin ämnar undersökningen även tränga under ytan där det studerade 

fenomenet yttrar sig, för att förstå vad det är som genererar det observerbara. Resultatet som 

presenteras nedan ger ledtrådar om hur och varför musiklärare formar sina krav på det sätt som 

de yttrar sig i lärarnas praktik.  

Resultatet baserar sig i huvudsak på det empiriska materialet inhämtat i studiens steg 3, 

intervjuerna med musiklärarna. Den underliggande frågan som genomsyrade intervjuerna var: 

vad är det som gör att läraren format sina krav just så som de ser ut? Detta ledde in musiklärarna 

i en självreflekterande process som, i dessa specifika tankebanor, var ny för många.  

Förutom att resultatet gav en rik bild av vad det är som har genererat lärarnas specifika krav 

för bedömning, gav den två huvudsakliga och övergripande fynd – att kraven formas av olika 

typer av referenspunkter och att till stor del är kravgränssättningsprocessen oreflekterad.  

7.1 Oreflekterad process  

Det var tydligt i förra kapitlet att musiklärarna lagt ned möda på att fundera över vilka krav som 

är rimliga att ställa på eleverna och vad som utifrån kunskapskraven bör krävas för att uppnå 

de olika betygsnivåerna. Däremot verkade det inte som helt självklart för lärarna att fundera 

över varför det är just dessa krav som är rimliga och kanske till och med vad det är som orsakat 

att kraven blev just så som de blev.  

Efter att jag i samtal med varje musiklärare hade resonerat ett tag kom så småningom led-

trådar som gjorde att en bild av vad som ligger bakom hur de har format sina krav började 

framträda. Men den omedelbara responsen från lärarna när de ställs inför frågor som är ute efter 

denna typ av information antyder att de inte har reflekterat så mycket över varför deras krav-

gränser ser ut som de gör. När jag frågade Camilla hur hon kommer fram till vad som är rimliga 

krav, svarar hon ”Jaa... [eftertänksamhet och skratt] Det är väl lite trial and error”. Lite senare 

frågade jag hur hon har lärt sig att skapa konkreta förväntningar och fick svaret ”Det där måste 

jag fundera på”. På liknande sätt frågade jag Ellinor hur hon kommer fram till kravgränser i sin 

undervisning och fick då svaret ”Mm, det är klurigare”. Jennys initiala reaktion på en liknande 

fråga var ”Det är ju en väldigt bra fråga. För att... på ett sätt så skulle jag säga: jag har ingen 

aning”.  
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7.2 Varför just dessa krav? 

Trots att det inte alltid kom omedelbara och raka svar på varför kravgränserna yttrade sig som 

de gjorde, fanns bakomliggande orsaker och de gick att hitta. Nedan presenteras olika kategorier 

av lärarnas utsagor om vad som orsakat att deras krav ser ut just som de gör.  

7.2.1 Musicerande  

”Och självklart finns även min egen musikerbakgrund med, den kan man väl aldrig skaka av 

sig” (Ulrika). När musiklärarna skulle försöka identifiera vad som påverkar hur de formar krav-

gränser, vittnade de om att deras egen musikerbakgrund är viktig. I de delar av kunskapskraven 

som handlar om att musicera och att skapa musik förklarade Vera att de högsta betygsnivåerna 

uppnår eleverna när det de skapar blir konst och det som har format hennes syn på var kraven 

ska ligga för detta är just hennes egen musikerbakgrund.  

I förra kapitlet beskrevs Camillas definition av tajming, att det inkluderar ”sväng” och att 

hon ofta tycker att klassiskt skolade elever saknar det. När jag frågade vidare om vad den upp-

fattningen var grundad i, svarade Camilla: ”Ja, men det har man väl lärt sig när man har spelat 

också tänker jag. På folkhögskolan var det väldigt duktiga klasskamrater och lärare. Det är nog 

där säkert det har formats”. Camillas referenspunkt för vad tajming innebär hade alltså formats 

av hennes egen musikerbakgrund.  

Bara i den grupp på sju musiklärare som ingick i denna undersökning, var lärarnas olika 

musikerbakgrund spretig. Dessa olika bakgrunder påverkar hur lärarna tolkar kunskapskravens 

innehåll och sätter kravgränser. Olika musikerbakgrunder genererar alltså olika kravgränser i 

praktiken. Det verkar också som att musiklärares musikerbakgrund kan krocka med uppfatt-

ningar grundade i andra sorters musicerande, som till exempel med Camilla och hennes klas-

siskt skolade elever.  

7.2.2 Utbildning  

Även deltagarnas utbildning har format deras bedömningsarbete. Tydligast var dock att lärarna 

upplevde att deras musiklärarutbildning hade rustat dem i väldigt begränsad omfattning gäl-

lande bedömning. Ellinor ser tillbaka på sin utbildning med något som kan tolkas som besvi-

kelse med tanke på att lära sig den del av yrket som handlar om bedömning. Hon berättar: ”Jag 

tänker på musikhögskolan, så tänker jag på hur lite träning vi fick i att sätta betyg. Det är ju så 

skralt så det liknar ju ingenting.” Camilla hade gått sin musiklärarutbildning vid ett lärosäte 

som inte är musikhögskola, men delar Ellinors upplevelse och berättar att ”Jag kan inte minnas 
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att vi någonsin fick göra bedömningar under min utbildning, däremot under mina VFU-perioder 

fick vi prata lite om betyg och bedömning”.  

Jenny berättade att hon efter sin musiklärarutbildning på eget initiativ har fortbildat sig på 

olika sätt inom bedömning, bland annat genom att läsa universitetskurser inom området. I sam-

talet med Jenny uppmärksammar jag att hon använder terminologi som hör hemma i teori för 

kunskapsmätning. Hon kommenterade min observation med: ”Det tror jag är för att... de studi-

erna jag har gjort på egen hand de senaste åren. Och att jag har läst 5 poäng provkonstruktion... 

Men dom grejerna har ju saknats från lärarutbildningen”. Även hon tyckte i efterhand att det 

var konstigt att hon inte hade blivit bättre rustad för bedömningsarbete under sin lärarutbildning.  

Jenny var inte ensam om att känna ett behov av att på egen hand kompensera för bristerna i 

musiklärarutbildningen genom att fortbilda sig efteråt. Stefan berättade att han har gått en fort-

bildning där bland annat bedömning utgjorde en del och Ulrika hade kompletterat sin lärarut-

bildning genom att gå en kurs i bedömning och betygsättning vid en av landets musikhögskolor. 

Ellinor nämnde olika sammanhang som hade hamnat i, som också tjänat som olika slags fort-

bildning och jag frågade hur hon hade kommit in i dessa sammanhang. Som svar resonerade 

hon om lärarens driv och eget ansvar för att utvecklas.  

Det är väl att man har någon form av eget driv, tänker jag. Alltså, att man inte 

överlämnar saker till slumpen.  

[Senare]  

Att det finns en vilja att utvecklas och en vilja att känna att man gör ett bra jobb. Och 

att man ser utveckling som någonting kul och något positivt. (Ellinor)  

Det som uppenbarade sig gällande hur musiklärarnas utbildning påverkar deras kravgräns-

sättning var något frånvarande. Det framträdde en tydlig frånvaro och lärarna har visat en ambit-

ion att kompensera för den.  

Musiklärarna resonerade även kring hur det var att efter examen börja arbeta som nybliven 

lärare och hur deras bedömningsarbete har förändrats sedan dess. Det går att se ett likartat inne-

håll i berättelserna. De flesta ansåg att de hade för högt ställda krav på eleverna i början av sina 

karriärer. Camilla berättar:  

Alltså nu har jag jobbat sen 2011 och då har man ju hunnit se litegrand. Jag tror att till 

en början la jag nog ribban lite för högt kanske och förväntade mig att det här borde 

man ju klara av. (Camilla)  

Jenny trodde att denna tendens beror på att nyutexaminerade musiklärare kommer direkt ur en 

miljö där den musikaliska nivån är hög och att det är den enda måttstock en nybliven lärare har 

med sig.  
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Kommer man direkt från sin utbildning så har man ju också varit på en ganska hög nivå 

och är van vid det och vara i den miljön. Och sen så märker man, det här är ju inte 

rimligt för en 13-åring... (Jenny)  

Ellinor tog examen för 13 år sedan, men fick en ögonöppnare av att föreläsa på ett universitet 

vars lärarutbildning även utbildar musiklärare. I sin föreläsning hade hon med sig exempel i 

form av inspelade elevframträdanden som lärarstudenterna skulle få bedöma. Det som slog 

henne var att lärarstudenterna hade väldigt högt ställda krav, där måttstocken var en ”musiker” 

snarare än en grundskoleelev. Jag bad henne att utveckla vad hon trodde var anledningen till de 

högt ställda kraven.  

Visst dom har väl haft lite VFU och så där, men när det kommer till att bedöma så utgår 

man väl ifrån sina egna erfarenheter, såklart... Man har kanske gått folkhögskola innan. 

Som musiklärare, om man börjar plugga till musiklärare... jag tänker ändå att 99% har 

liksom med sig en musikbakgrund. [...] Jag tänker nog att man utgår för hårt från helt 

dom sammanhangen som man har musicerat i själv... (Ellinor)  

Denna utsaga var något av en vändpunkt i undersökningen. Efter berättelsen om lärarstudenter-

nas högt ställda krav när de bedömde elever, framstod det alltmer tydligt att de orsaker som 

ligger bakom en specifik kravgräns är lärarens referenspunkter. Dessa referenspunkter består 

av en komplext sammansatt väv som är unik för varje individ och det är just dessa referens-

punkter som detta kapitel redogör för.  

7.2.3 Arbetslivet  

Många av musiklärarna upplevde som sagt att de som nyutexaminerade lärare hade för högt 

ställda krav i sitt bedömningsarbete, men att deras referenspunkter så småningom anpassades 

till de elevgrupper som de fick erfara i arbetslivet. Jenny illustrerade detta väl när hon reflekte-

rade kring övergången mellan att vara lärarstudent och musiklärare i arbetslivet.  

Men, framförallt tror jag att det är erfarenheten med eleverna. Att jag märker till 

exempel att jag tror att jag är en schysstare lärare nu än jag var för 7–8 år sen. Alltså 

schysstare... men jag tycker att jag har rimligare krav på eleverna, när man kommer 

närmre eleverna än sin egen erfarenhet som student till exempel. (Jenny)  

Det sista ledet, att komma ”närmare eleverna än sin egen erfarenhet som student” slår huvudet 

på spiken gällande övergången in i arbetslivet. Tidigare har personen varit närmare sin egen 

erfarenhet, vilket påpekades ovan att snarare handla om det egna musikerskapet. Sen när 

musikläraren träder in i arbetslivet får den en uppsättning referenspunkter som den tidigare 

saknat.  
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Samtalen med musiklärarna kom ofta in på vilken påverkan lärarnas elevgrupper har haft på 

kravgränssättningen. Jag frågade Camilla om hon tror att hennes elever har påverkat hur hon 

formar sina krav.  

Ja precis, det blir ju så. Och jag förstår att alla skolor har inte samma förutsättningar 

heller och därför ser det väldigt olika ut på olika skolor. Plus att elevgruppen speglar 

säkert vad man förväntar sig. Vi har ju ganska studiemotiverade elever här också. 

(Camilla)  

Hon tillade att på skolan där hon arbetar har de även klasser med musikprofil och att hon måste 

påminna sig när hon sätter betyg att inte ställa högre krav på dom eleverna än på eleverna i de 

vanliga klasserna, eftersom dom bedöms efter samma betygskriterier. Camilla trodde absolut 

att olika skolor och elevgrupper påverkar lärarens kravnivåer. Ellinor reflekterade över när hon 

tidigt i sin karriär gick från att undervisa på estetiskt program på gymnasiet till att börja under-

visa på en grundskola och kände i efterhand att nivån på grundskolan inledningsvis var hög: 

”Jag tror att jag sköt över huvudet på dom ganska mycket i början”. Jag frågade då hur hon vet 

att det hon kräver av eleverna inte är för mycket eller för lite för olika betygsnivåer? Ellinor 

svarade:  

Det jag har fått brottas ganska mycket med när jag jobbade på [namn på skola] är ju att 

eleverna där generellt är väldigt bra, alltså att dom är på väldigt hög nivå från början. 

[...] Jag tänker att det är viktigt att försöka förhålla sig hyfsat neutral, inte bli för 

influerad av själva elevunderlaget som man har. (Ellinor)  

Här pekade Ellinor ut två tendenser som går igen hos flera av musiklärarna. Nämligen att de 

elevgrupper lärarna har erfarenhet av påverkar kravgränserna, men också att vissa av musiklä-

rarna är medvetna om detta och försöker att inte påverkas av det. Men även om lärarna verkade 

överens om att deras erfarenheter av elevgrupper påverkar vilka krav de ställer, förekommer 

det olika syn på om kraven faktiskt bör påverkas av detta. Stefan resonerade kring vad som är 

rimligt att kräva för olika betyg och pratade snarare om vad som är rimligt för de elever han 

har, än om absoluta krav. Liknande tendens kan anas när Jenny svarar på hur hon kan veta om 

hon har för lågt ställda krav: ”Jag tycker att jag märker om eleverna blir understimulerade”. 

Anna däremot menade att hon medvetet inte anpassar kravgränser efter vilka eleverna är och 

berättade om att hon tycker det är viktigt att inte ändra kraven efter elevgrupperna, men att olika 

elevgrupper däremot kräver olika undervisning för att nå samma mål. Vera var inne på samma 

resonemang men lade också till att det är svårt för elever att uppnå det som står beskrivet i 

ämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav, med tanke på att hennes elever har en timmes 

undervisning per vecka. Utifrån det ansåg hon att betyget E är en rimlig förväntning och att det 
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är svårt att nå högre för elever som inte får annan musikundervisning utanför skolan, till exem-

pel på kulturskola.  

Förutom frågan om huruvida kraven bör anpassas efter elevgrupper eller ej, kom Vera då 

också in på en annan aspekt som hon inte anser bör påverka kraven i kriterierelaterad bedöm-

ning, nämligen omständigheter och förutsättningar. Camilla representerade en motsatt syn:  

Men man måste ju ta in så många andra aspekter också, musik är ju det näst minsta 

ämnet i timplanen. Vi har ju knappt nån tid, vad är då rimligt? Om dom inte har 

instrument hemma, det måste man ju också ta hänsyn till. Jag kan ju inte förvänta mig 

att de ska kunna öva på fritiden. (Camilla)  

Det råder alltså olika uppfattning bland musiklärarna om hur elevgrupper och förutsättningar 

kring undervisningen bör påverka kravgränserna, men att dessa referenspunkter faktiskt har en 

påverkan var lärarna överens om.  

Att inte låta sig påverkas av omgivningen när kravgränser sätts kan också utlösa andra 

påverkansfaktorer. Anna berättade om att hon i sitt arbete upplevt påtryckningar när inte till-

räckligt många elever blev godkända och att en grundskolechef ansåg att hon borde sänka kra-

ven. Likadant berättade Vera att personer i hennes omgivning har påpekat att hon har satt låga 

betyg.  

Du har ju bara satt ett A. Ja, och det var ett väldigt snällt A för egentligen så tror jag 

inte att den här ungen skulle kvala in på nåt estetprogram.  

Senare i samma samtal:  

Om vi verkligen bedömde barnens musikaliska förmågor när det gäller att spela [...] så 

menar jag de flesta skulle hamna på E. Sen tror jag några skulle hamna på C och sen så 

undantagsvis på A. Därför att förutsättningarna vi ger barnen att utveckla de här 

förmågorna är för dåliga. (Vera)  

Olika referenspunkter som musiklärare tillgodogör sig genom arbetslivet påverkar alltså 

kravgränssättningen. Eftersom varje musiklärares situation i arbetslivet är unik så blir också 

referenspunkter som skapas därigenom unika och orsakar att kravgränser yttrar sig olika hos 

olika lärare.  

7.2.4 Systemnivå  

Skolverket kom frekvent upp som ämne under samtalen med musiklärarna. I lärarnas utsagor, 

som inkluderade Skolverket, framstod en likhet med när de berättade om hur de kände att de 

blev rustade för bedömning genom sin utbildning, nämligen en frånvaro av något. Mycket av 

kravgränssättningarna bygger på hur lärarna tolkar de styrdokument som Skolverket har publi-
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cerat. Ett tolkningsarbete som musiklärarna ibland tycker är utmanande. Ellinor har vid något 

tillfälle deltagit i en workshop med några av kursplansförfattarna. Hennes respons efter en sådan 

inblick var ”Och bara, ahaa var det så ni tänkte liksom...”  

Det bedömningsstöd som Skolverket erbjuder är något som flera av musiklärarna gärna ut-

tryckte åsikter kring. Camilla och Anna menade båda att Skolverkets bedömningsstöd för 

ensemblespel förvirrar mer än att tillföra förståelse. Anna berättar:  

Här tycker jag att skolverket har misslyckats katastrofalt. Åtminstone i vårt ämne. Dom 

har ju satt ihop den här videon som är ett bedömningsstöd. Och så får man se en 

ensemble, det är typ 5-6 elever eller nåt sånt, men en liten ensemble som spelar nånting. 

Och sen så är dom ju då några musiklärare som ska sätta betyg på dom här, eleverna 

som spelar. Och då kan det variera [...] att nån säger E och nån annan säger, jag tycker 

att det här är A. Och sen så sitter man ju där på nålar och bara, vad är det då? [...] Det 

enda som kommer är liksom, ja alltså då ser man att det är komplext att sätta betyg. 

[skratt] Det här är ju inget bedömningsstöd! (Anna)  

Camilla undervisar även i spanska och jämför med det bedömningsstöd som finns för det ämnet. 

”Det underlättar ju inte för oss musiklärare om vi inte har något att följa. Jag undervisar i 

spanska också och där är det väldigt mycket tydligare vad som förväntas av eleverna för ett 

visst betyg”.  

När det gäller vilka önskemål musiklärarna hade på vad de skulle vilja se från Skolverket är 

många av dem inne på samma tankar. De vill se mycket fler exempel på elevarbeten som re-

presenterar en viss betygsnivå. I sina resonemang utvecklar musiklärarna tankar kring detta som 

visar att det är inga ytliga önskningar om att de vill bli tillsagda exakt vad de ska göra i sitt 

bedömningsarbete, de vill snarare ha vägledning för sin kravgränssättning. Camilla till exempel 

ville gärna ha något i stil med bedömda elevarbeten, fast inte som gör att undervisningen i sig 

blir styrd. Ulrika hade också gärna sett den typen av input från Skolverket men påpekade att det 

måste finnas en genremässig bredd. Anna tryckte dessutom på att den typen av stöd måste 

komma från Skolverket. Hon menade att om andra aktörer går in innebär det att andra kunskaps-

krav kommer att skapas. Annas åsikt var att finns det en expertmyndighet som har ansvar för 

kursplanen är det de som måste ta det fulla ansvaret och det är där det brister som mest.  

Under samtalen med musiklärarna blev de ombedda att resonera kring nationella prov och 

om de har andra idéer för något liknande som skulle kunna vara ett kalibreringsverktyg på 

systemnivå. Gällande nationella prov i musik gick åsikterna isär, men alla hade någon form av 

formulerad tanke för vad de skulle vilja se. Vera trodde på nationella prov i musik. Hennes åsikt 

var att det skulle göra mer nytta än skada och att det skulle bidra till en jämlikare skola i landet, 

inte bara gällande bedömning. Hon menade att det skulle tvinga fram att lärare förhåller sig mer 
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till det centrala innehållet än vad hon upplever att de gör nu. Jenny var inte helt emot nationella 

prov, men var kritisk eftersom det finns risk för att det skulle inskränka lärarens friutrymme. 

Anna och Ellinor såg däremot inte nationella prov i traditionell bemärkelse som görbart i musik, 

men möjligtvis i alternativa former. Stefan uttryckte en direkt önskan om extern utvärdering av 

sin undervisning. Han menade att han då skulle få en indikation på att han ligger rätt i sin 

bedömning.  

Liksom gällande deltagarnas musiklärarutbildning upplevde de på övergripande systemnivå 

att Skolverket brister i sin roll. Återigen framträder ett frånvarande och vilket yttrar sig i att 

lärarna efterfrågar referenspunkter som de vet är gemensamma för hela musiklärarkollegiet. 

7.2.5 Kollegiet  

När musiklärarna upplever att Skolverket inte fyller sin roll behöver den rollen ersättas på något 

sätt. Facebook-gruppen Musiklärarna som nämnts tidigare är ett stort forum för musikpeda-

gogiska diskussioner, även som rör bedömning. Anna menade att många bedömningsrelaterade 

frågor tas upp i den gruppen för att lärare inte kan vända sig till Skolverket.  

Den finns ju där för att skolverket inte finns där. Alla dom frågor nästan som man, nej 

kanske inte alla... men väldigt många frågor, iallafall alla frågor om bedömning som 

tas upp i den gruppen är ju för att man inte kan vända sig till skolverket. Det är ju ett 

andrahandsval, kan man säga. (Anna)  

Jennys erfarenhet av gruppen Musiklärarna var att där ibland kan finnas uttryck för ängslighet 

och oro. Hon var skeptisk till om det är rätt forum för djupa pedagogiska frågor och förhöll sig 

tveksam till om utrymmet där, i fråga om djup i diskussioner, kommer att leda till en bättre 

undervisning. Jenny var också tveksam till om det är rätt forum för nyutexaminerad musiklä-

rare, eftersom hon menade att allt som delas där är inte bra. Hon verkade uppleva en fara i att 

en person som är nybliven lärare inte besitter redskap till att kritiskt ta ställning till vilka av alla 

råd och allt material som är bra att använda. Camilla berättade angående gruppen Musiklärarna 

att diskussioner kring bedömning mest gör henne upprörd, eftersom hon anser att många lärare 

ställer antingen alldeles för låga eller för höga krav, samt att åsikterna kring det är påstridiga.  

Även om många av musiklärarna visade misstro till att hitta stöd för bedömning i det stora 

forum som Facebook-gruppen Musiklärarna utgör, ansåg de att kollegialt samarbete är 

betydelsefullt, inte minst gällande bedömningsarbete. Ellinor fick frågan om hur hon kommer 

fram till vilka krav hon tycker är rimliga att ställa.  

Jag tänker återigen att det är viktigt att titta på vad andra gör. Så att man inte slänger 

in... Så att man inte lägger sig på en alldeles för hög nivå, för då blir det ju inte en rättvis 

bedömning i vilket fall som helst. (Ellinor)  
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Anna och Camilla har båda nära samarbete med varsin musiklärarkollega. Camilla beskriver:  

Är vi osäkra på någon bedömning brukar vi prata ihop oss, vi filmar uppspelningar 

vilket är till hjälp. […] Och vi jobbar väldigt tätt ihop och bollar fram och tillbaka. 

Tycker du att det här är en bra idé? Vad tror du om det här? (Camilla)  

Trots detta uttryckte Camilla en önskan om ännu mer samarbete och med fler kollegor. Anna 

gav uttryck för detsamma och önskade att kommuner bättre hade samordnat så att musiklärare 

har möjligheter till samarbete. En som inte har samma möjlighet till kollegialt samarbete var 

Jenny. På ämnet om vad som bidrar till hennes kravgränssättning svara hon: ”Inte så mycket 

kollegialt samröre, för att det har varit en brist. Vilket har varit svårt när man är ensam.” Stefan 

hade samma önskemål och påpekade att det inte är någon likvärdig skola gällande bedömning 

eftersom musiklärare så sällan träffar varandra. Hans erfarenhet var att musiklärare tolkar 

kunskapskraven väldigt olika och han önskade att det fanns fler tillfällen att diskutera bedöm-

ning med kollegor.  

Även om lärarna gav uttryck för att önska ökat kollegialt samarbete var det lika vanligt att 

de visade tendenser på att tilltron till musiklärarkollegiet brister. Flera av studiens deltagare 

berättade om upplevelser som var exempel på när musiklärarkollegiet brister i den kompetens 

som lärarna ansåg vara nödvändig för att kunna bedöma i musikämnet. Vera resonerade om att 

musiklärare måste ha konstnärlig kompetens för att kunna utföra sitt arbete, men att hon anser 

att det finns en stark brist i denna kompetens inom delar av musiklärarkåren. Camilla nämnde 

att hennes utbildning (universitet, ej musikhögskola) inte var den bästa. Hon påpekade att det 

fanns inga antagningsprov och att hon hade kurskamrater som studerade till musiklärare men 

inte kunde ”sjunga rent”. Även Jenny riktar kritik mot det egna kollegiet och menade att 

musiklärare "höftar ganska mycket" i bedömningsarbetet. 

Musiklärarna ser kollegialt samarbete som viktigt och belyser flera aspekter där de påtalar 

vikten av att både hämta kunskap och att grunda sina uppfattningar i kollegiet. Samtidigt ut-

trycker lärarna att de antingen saknar ett lokalt kollegialt samarbete, har ett behov av mer sam-

arbete eller att det kollegiala samarbetet inte fungerar tillfredställande. En del av lärarnas öns-

kan med kollegialt samarbete uttrycktes på ett sätt som liknar en önskan att kalibrera sina 

referenspunkter mot andra musiklärare. Detta i sig kan vara en strävan efter att utveckla samsyn 

kring kravgränser.  

7.3 Sammanfattning av kravgränssättningsprocessen  

Resultatet som redovisades i detta kapitel avslöjar en rad olika orsaker som bidrar till att musik-

lärares kravgränser yttrar sig så som de gör. Det visar även att kravgränssättningsprocessen är 
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ett intuitivt arbete som ofta är oreflekterat. En annan viktig upptäckt är att referenspunkter är 

en viktig typ av orsak som generar hur kravgränserna yttrar sig. Däremot har musiklärarna inte 

en gemensam uppsättning referenspunkter och dessa bidrar därmed till variation i kravgränser. 

Lärarna uttrycker att det finns ett tomrum där de skulle önska finna vägledning. Det handlar 

främst om att de har ett behov av utbildning och vägledning i bedömning, som de anser att 

Skolverket och musiklärarutbildningen bör fylla. Kollegialt samarbete ser musiklärarna som 

viktigt och något de önskar mer av. Samtidigt ligger något paradoxalt i denna önskan eftersom 

det även finns en utbredd misstro mot delar av kollegiet.   
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8 Avslutande diskussion  

Undersökningens syfte är att förklara hur musiklärare tolkar och konkretiserar kunskapskravens 

beskrivningar. Resultatet bidrar med konkreta exempel på hur musiklärares tolkningar av 

kunskapskraven yttrar sig och visar även hur musiklärares tolkningar av kunskapskraven for-

mar konkreta kravgränser.  

I detta kapitel diskuteras hur resultatet kan bidra till en ökad förståelse för hur musiklärare 

tolkar och konkretiserar kunskapskraven. Först diskuteras de faktiska krav som lärarna ställer i 

sin bedömning och konsekvenserna av dessa. Därefter diskuteras de bakomliggande orsakerna 

till vad som påverkar hur musiklärare handlar i kravgränssättningsprocesser, samt vad som ut-

gör villkor för lärarna i dessa processer. Till sist dras slutsatser som ämnar begreppsliggöra de 

mest betydande upptäckterna som resultatet bidrar med. På så vis förklaras det studerade feno-

menet teoretiskt, med förhoppning om att ge fördjupad förståelse kring musiklärares kravgräns-

sättning. I ett framåtblickande perspektiv bildar denna förståelse ett potentiellt redskap för ut-

vecklingsarbete gällande musiklärares bedömningsarbete, på individuell nivå såväl som på 

systemnivå.  

8.1 Lgr11 i musiklärarnas tjänst  

I Lgr11 återfinns kunskapskraven för musik, vilka utgör ett kriterierelaterat betygssystem som 

anger olika standarder av kunskaper och färdigheter som elever ska uppvisa för att uppnå de 

olika betygsnivåerna. Själva grundtanken i ett kriterierelaterat betygssystem är att de elever som 

bedöms mot dess kriterier och uppvisar samma kunskaper och färdigheter, ska uppnå samma 

betygsnivå, så även i grundskolans kunskapskrav. Däremot har det visat sig att de svenska 

kunskapskraven är utformade på ett sätt som kräver ett omfattande tolkningsarbete när lärare 

använder sig av dem (Blomqvist, 2018; Gustafsson et al., 2014; Skolverket, 2016, 2017). I 

denna undersöknings resultat bekräftas att detta även gäller för musikämnet. För att tolka 

kunskapskravens beskrivningar så att de kan omsättas till konkreta föreställningar om vad en 

elev ska uppvisa för att uppnå en viss nivåbeskrivning, behöver musiklärarna i undersökningen 

använda sig av referenspunkter som ligger utanför gällande styrdokument och som är högst 

individuella.  

Denna undersökning visar tydligt att musiklärare ställer olika krav vid bedömning som resul-

tat av olika uttolkningar av kunskapskraven. Gustafsson et al. (2014) pekar på den abstrakta 

formulering av värdeorden, som ska differentiera mellan betygsnivåer, som orsak till att olika 

uttolkningar görs. Denna undersökning visar även att de delar av kunskapskravens innehåll som 
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är statiska mellan nivåbeskrivningarna tolkas olika, som till exempel att kunna spela enkla 

melodier, basstämmor och slagverksstämmor.  

Musiklärarnas olika tolkningar av kunskapskraven visar sig resultera i variationer gällande 

vilka konkreta krav som ställs för att uppnå olika betygsnivåer, vilket leder till att lärarnas tolk-

ningar i praktiken skapar olika kravgränser för samma kunskapskrav. Inom ramen för musik-

ämnet ger denna undersökning belägg för att utformningen av kunskapskraven i Lgr11 bidrar 

till variationer i bedömning och betygsättning, som följd av tolkningsuppgiften lärarna ställs 

inför. Undersökningen sällar sig därmed till andra studier som utpekar samma problem 

(exempelvis Blomqvist, 2018; Gustafsson et al., 2014; Tengberg & Skar, 2016). Konsekvensen 

blir låg interbedömarreliabilitet, vilket leder till att likvärdigheten i betygssättningen brister. 

Detta leder i sin tur till orättvisor när det gäller elevers framtida livschanser (Lundahl, Hultén, 

et al., 2017). Tengberg och Skar (2016) pekar ut ett behov av åtgärder för att stärka 

likvärdigheten i betygsättning inom svenskämnet och denna undersökning ger anledning att 

påstå att det behovet även finns inom musikämnet.  

Inför att Lgr11 skulle införas undersökte Påhlsson (2011) likvärdigheten för bedömning 

inom musikundervisningen. Undersökningen visade att musiklärare då förlitade sig till att lik-

värdigheten tryggas genom användandet av gällande styrdokument för bedömning, men för 

ytterligare ökad likvärdighet önskade lärarna tydligare betygskriterier och hoppades att det 

skulle infrias i Lgr11. Sedan dess har nästan ett decennium med Lgr11 i musiklärarnas tjänst 

passerat och lärarna verkar brottas med liknande problem idag kring uttolkning av betygskri-

terier för att eftersträva likvärdig bedömning. Denna undersökning visar att det förekommer 

variationer i vilka krav lärare ställer i sina bedömningar, trots mer detaljerade kunskapskrav än 

vad som var fallet med de styrdokument som gällde vid tiden för Påhlssons undersökning. Skill-

naden nu är enligt denna undersökning att musiklärarna inte specifikt efterfrågar tydligare 

betygskriterier i form av mer specifikt innehåll, vilket får ses som positivt utifrån riskerna som 

Zandén (2018) påpekar.  

8.1.1 Kalibreringsverktyg  

Musiklärarna i denna studie efterfrågar som sagt inte ett mer detaljerat innehåll i kunskaps-

kraven, men däremot uttrycks en önskan om vägledande exempel för kravgränssättningen. 

Samtidigt är lärarna noga med att påpeka att dessa inte får utformas på ett sätt som riskerar att 

inskränka deras frihet i att utforma undervisningen. Denna önskan om vägledning tar sig uttryck 

på olika sätt i undersökningen, men gemensamt för många av musiklärarna är att de önskar 

konkreta exempel som de kan jämföra sina egna krav mot, snarare än fler allmänna beskriv-
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ningar för hur kunskapskraven ska användas. Flera av musiklärarna diskuterar det bedömnings-

stöd som finns tillgängligt hos Skolverket, men uttrycker att det inte tillräckligt. Så som lärarna 

uttryckte sig tolkar jag som att önskemålet bottnar i att de vill ha ett verktyg för att kunna 

stämma av att deras krav inte är för stränga eller för generösa, jämfört med vad som är tänkt 

med kunskapskraven och jämfört med hur resten av landets musiklärare sätter sina kravgränser.  

Det kan sägas att vad musiklärarna önskar är ett kalibreringsverktyg för sina kravgränser. 

De vill dessutom att det helst ska komma från Skolverket, eftersom de påpekar att andra aktörer 

har brister. Lärarna önskar kalibrera sina krav gentemot så många som möjligt, vilket gör att 

enstaka kollegor eller mindre grupper av musiklärare inte är tillräckligt. Dessutom uttrycks viss 

misstro mot förtroendet för delar av kollegiet. Större forum som Facebook-gruppen Musiklä-

rarna har också brister som gör att lärarna i studien anser att det inte är ett forum som kan fylla 

funktionen av ett fullgott kalibreringsverktyg, bland annat för att tillförlitligheten inte är till-

räcklig.  

Det önskemål om kalibreringsverktyg som framkom i denna undersökning får anses ligga i 

linje med önskemålet om någon form av nationell samordning av betyg som musiklärarna i 

Påhlssons (2011) undersökning visade. Skolverket (2019a) påpekar att ansvaret att tillgodose 

lärare med adekvat bedömningsstöd ligger på Skolverket, men det är ett ansvar som musiklä-

rarna i denna undersökning inte anser ha uppfyllts. En möjlig form av kalibreringsverktyg skulle 

kunna vara elevarbeten som är bedömda och kommenterade, som publiceras av Skolverket, likt 

det som Gustafsson et al. (2014) föreslår. Det finns redan till viss del i Skolverkets publicerade 

bedömningsstöd, men lärarna önskar mer och med avskalat fokus på elevexempel som visar 

olika betygsnivåer, som inte fylls med långa förvirrande resonemang.    

8.2 Kravgränssättningens mekanismer  

De generativa mekanismer som orsakar att varje unik kravgränssättning yttrar sig så som den 

kan observeras, visar sig i denna undersökning till stor del kunna samlas inom begreppet 

referenspunkter. När musiklärare tolkar bedömningskriterier måste de tolkningarna vid någon 

tidpunkt resultera i konkreta krav som innehåller de kunskaper och färdigheter som en elev 

behöver uppvisa för att uppnå en viss betygsnivå. De konkreta kraven är specifika för det 

moment som ska bedömas och det är upp till läraren att göra denna kravgränssättning. Dessa 

kravgränser är vad som på ytan kan observeras i det material musiklärarna använder i sin under-

visning. I processen då kravgränser sätts aktiveras musiklärarnas referenspunkter som mekan-

ismer för att bestämma typen av krav och för att ställa krav för olika nivåer. Exempelvis kan 

mekanismer aktiveras som består av referenspunkter som är skapade i den egna musikerbak-
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grunden när innehållet i kunskapskraven tolkas, vilket illustreras tydligt i denna undersökning. 

Eftersom mekanismer som genererar handlingar hos individer är en komplex sammansättning 

som är unik för varje individ kan kravgränssättningar bli avsevärt olika. Det visar sig också i 

denna undersökning att när musiklärarna konkretiserar innehållet i kunskapskraven utgör de 

konkreta kraven som ställs på eleverna för samma komponent olika kravgränser.  

Ett exempel när musiklärarna tolkar kunskapskraven genom att använda referenspunkter 

etablerade i den egna musikerbakgrunden är för den komponent av innehållet som benämns 

”tajming”. Tolkningarna innehåller bland annat ett starkt inslag av att förhålla sig till andra 

medmusicerande, vilket framstår som ett tydligt krav hos de flesta av musiklärarna i studien. 

Referenspunkterna bidrar också till att skillnader uppstår gällande vad som krävs när elever ska 

uppvisa tajming, till exempel huruvida hantering av rytmer finns inbyggt i tajmingbegreppet. 

Flera av musiklärarna menade att god tajming innehåller att eleverna ska klara en viss hantering 

av rytmer, medan andra inte ställer krav på förmåga att framföra rytmer i koppling till hur 

tajmingen bedöms. Konsekvensen kan också bli att referenspunkternas utfall krockar med de 

hos kollegor eller elever. Ett exempel på detta visar sig i undersökningen när referenspunkterna 

kring tajming hade en stark genrekoppling. 

Den egna musikerbakgrunden är bara ett exempel på sammanhang där musiklärarnas 

referenspunkter hämtas. Referenspunkter etableras även i möte med elevgrupper, genom fort-

bildning, i samarbete med kollegor, etcetera. Tidigare argumenterade jag för att en konsekvens, 

av att kunskapskraven måste tolkas och omsättas i konkreta krav, blir att det för samma 

betygsnivå ställs olika krav av olika lärare. Det visar sig i denna undersökning att det är musik-

lärarnas komplexa sammansättning av referenspunkter som till stor del bidrar till att det ställs 

olika krav.  

8.3 Villkor och agentskap gällande kravgränssättning  

Att vara musiklärare innebär att vara i en viss position i en struktur och musiklärares bedöm-

ningsarbete villkoras av denna struktur. Strukturen består av relationer till andra positioner i 

strukturen och utgör möjligheter och begränsningar för hur musiklärare bedriver sitt bedöm-

ningsarbete. Däremot är inte lärarnas handlingar determinerade av strukturens villkor, utan 

musiklärare har ett agentskap som innebär att de kan göra individuella val. I denna undersök-

ning framträdde olika villkor för musiklärares handlingar när det gäller vilka konkreta krav 

lärarna ställer i sin bedömning. Kunskapskraven är skapade och upprätthålls av andra positioner 

i strukturen, som Skolverket och skolorna där lärarna arbetar, och utgör regler för lärarnas hand-

lande i bedömningsarbetet. Samtidigt reproducerar musiklärarna den delen av strukturen genom 
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att noggrant förhålla sig till kunskapskraven när de bedömer sina elevers kunskaper och färdig-

heter. Den struktur som musiklärarna verkar inom innehåller även kravet att musiklärarnas 

bedömningar ska vara rättvisa och likvärdiga, men som denna undersökning har visat försvårar 

strukturens villkor detta ansvar. Lärarna åläggs att göra ett omfattande tolkningsarbete och de 

mekanismer som orsakar lärarnas tolkningar av kunskapskraven leder till att olika lärare ställer 

olika krav i verkligheten. Musiklärarna i undersökningen är även tydliga med att andra posit-

ioner i strukturen inte tar ett ansvar som upplevs som tillfredsställande av lärarna. Till exempel 

anser de inte att deras lärarutbildning har rustat dem för bedömningsarbete och betygsättning, 

vilket pekas ut av Skolverket (2019a) som en viktig uppgift för lärarutbildningarna.  

Denna undersökning har även visat att strukturen föregår musikläraren där läraren sociali-

seras in i sin roll, vilket blev tydligt när lärarna redogjorde för hur kraven de ställde i sina 

bedömningar som nyutexaminerade förändrades i denna socialiseringsprocess. När musiklärar-

na var nyutexaminerade var deras referenspunkter för bedömning etablerade i ett annat sam-

manhang än i den undervisning de själva skulle bedriva och de fick lära sig att förhålla sig till 

egenskaper hos andra positioner inom strukturen som råder för bedömning i grundskolans 

musikämne.  Att lärarna anpassade sina krav till gällande normer för bedömning inom grund-

skolan kan även det ses som att reproducera strukturen. Att förhålla sig till andra positioner i 

strukturen kan få andra konsekvenser också, som till exempel att kravgränser i bedömningen 

anpassas till de specifika elevgrupper som musikläraren undervisar. I denna undersökning visar 

det sig att de elevgrupper en musiklärare undervisar kan ha stort inflytande över hur läraren 

formar kravgränser. Detta kan leda till att betygsättningen inte längre görs mot absoluta krite-

rier, utan mer liknar ett relativt bedömningssystem där kraven ställs utifrån den allmänna för-

mågan hos lärarens elevgrupper. Eftersom kunskapskraven är ett kriterierelaterat bedömnings-

system motverkas då likvärdigheten i betygsättning, i likhet med vad bland annat Skolverket 

(2019a) och Korp (2006) funnit. 

Ett annat exempel ur undersökningen där andra positioner i strukturen aktivt försöker på-

verka musiklärare är när skolledare eller kollegor påpekar att de borde godkänna fler elever. 

Andra positioner försöker alltså påverka musiklärarens kravgränssättning, I de fall som kom 

fram i denna undersökning hade musiklärarna i fråga handlat i kraft av sitt agentskap genom att 

inte låta sig påverkas. Exemplet visar att elevgruppers kapacitet och andra omständigheter för 

undervisningen kan sig utlösa mekanismer i strukturen som försöker påverka lärarens hand-

lande.  

Agentskap inbegriper intentionalitet och reflexivitet i våra handlingar. Om handlingen är 

kravgränssättning innebär det att inför detta handlande kunna reflektera över sina erfarenheter 
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och möjligheter, samt att göra ett avsiktligt val. I undersökningen visar musiklärarnas krav-

gränssättning på tydlig intentionalitet, men reflexiviteten är inte lika framträdande. Det yttrade 

sig i att kravgränssättningsprocessen förefaller vara oreflekterad hos många musiklärare. En 

distinktion bör påpekas mellan reflektion över själva kraven som ställs och över processen, samt 

på vilka grunder de specifika kraven väljs. Beslutet att specifikt ett krav är rimligt är inte alltid 

oreflekterat, utan kan vara medvetet lagda kravgränser som motiveras väl. Det är snarare re-

flektionen om den egna processen, vad besluten grundar sig i och att reflektera över vad det är 

som ledde fram till just den kravnivån som rimlig, som saknas.  

I undersökningen pekar även musiklärarna ut villkor i strukturen som försvårar deras bedöm-

ningsarbete, ofta i form av något frånvarande. Ett exempel är det kalibreringsverktyg som argu-

menterades för tidigare, men även hur väl musiklärarutbildningen har rustat lärarna för bedöm-

ningsarbete. Som del i socialiseringsprocessen att träda in i positionen som musiklärare upp-

lever lärarna i denna undersökning att de inte blivit tillräckligt tränade genom sin utbildning 

och som konsekvens av det har de på egen initiativ och på olika sätt fortbildat sig inom området.  

Musiklärarkollegiet har ett kollektivt agentskap och individer inom denna grupp kan stärka 

varandra. Det är tydligt i undersökningen att lärarna värdesätter kollegialt samarbete, men sam-

tidigt framstår två aspekter som skaver i förhållandet till andra musiklärare. Dels är de flesta 

musiklärare inte nöjda med hur deras situation ser ut gällande kollegialt samarbete, utan efter-

lyser mer och bättre strukturerat samarbete, vilket gäller vare sig de för tillfället helt saknar 

möjligheten eller om de omges av kollegor. De flesta musiklärarna i undersökningen önskar ett 

utvecklat kollegialt samarbete och uttrycker att det bör samordnas av andra positioner i struk-

turen, till exempel skolledning eller kommun. Dels finns, som nämndes tidigare, en misstro 

gentemot vissa delar av musiklärarkollegiet. Musiklärare verkar göra en uppdelning i att de har 

starkt förtroende för vissa delar av kollegiet och samtidigt en misstro till andra delar. Flera 

lärare i undersökningen uttrycker att de anser att vissa kollegor ställer för låga krav, ställer för 

höga krav, bedömer på felaktiga grunder eller inte besitter tillräckliga kompetenser i sin yrkes-

roll. Detta gäller både i individuella möten med andra musiklärare men yttrar sig också i att 

tilltron inte är stark till det stora forum av musiklärare som Facebook-gruppen musiklärarna 

utgör, när det gäller att samarbeta kring bedömning. Sammantaget verkar musiklärarna i denna 

undersökning likt Thornberg och Jönsson (2015) se potential i kollegialt samarbete kring be-

dömning och att det är något som de uppskattar när det fungerar tillfredställande. Samtidigt 

visar undersökningen att det kollegiala samarbetet verkar vara svårt att uppnå på så vis att det 

upplevs som tillfredsställande för musiklärare. Återigen är det värt att påpeka att även om det 

förekommer ett väl fungerande samarbete mellan lärare finns risken att öar av samarbeten upp-
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kommer som sinsemellan uppvisar variationer i bedömning (Gustafsson et al., 2014; Thornberg 

& Jönsson, 2015).  

8.4 Slutsatser  

Musiklärare använder i sitt bedömningsarbete olika referenspunkter för att forma konkreta krav 

utifrån kunskapskraven och dessa referenspunkter utgör en betydande del av de generativa 

mekanismer som under ytan orsakar det fenomen som yttrar sig i form av kravgränser. Varje 

individ har en unik uppsättning referenspunkter som bildar en komplex väv. Därför krävs för 

ökad likvärdighet i bedömning och betygsättning ett införande av gemensamma referens-

punkter som kan fungera som kalibreringsverktyg gentemot musiklärares individuella referens-

punkter.  

För ökad likvärdighet i bedömning lyfts även kollegialt samarbete fram av tidigare forskning 

som en potentiell nyckelkomponent. Också musiklärarna som ingick i undersökningen önskar 

ett utökat kollegialt samarbete, men uttrycker samtidigt en viss skepsis mot delar av yrkeskåren. 

Dessutom anser flera av lärarna att de inte är i en tillfredställande situation angående kollegialt 

samarbete, även om de strävar efter det. Det finns självfallet ingen anledning att sluta eftersträva 

ökat kollegialt samarbete, men frågan bör samtidigt ställas hur stort hopp som i praktiken kan 

sättas till det för musiklärare, som lösning för ökad likvärdighet i bedömning. Lärarna lägger 

stor vikt vid att Skolverket utifrån sin position i strukturen ska göra en starkare insats för att 

musiklärare ska få verktyg att kalibrera sina referenspunkter mot.  

Denna undersökning belyser även att trots kravgränssättningens stora inverkan på utfallet i 

betygsgrundande bedömning är det en till vissa delar oreflekterad process. På individnivå kan 

en ökad reflexivitet i kravgränssättningsprocessen ha möjlighet att ge bättre insikt och förståelse 

för det egna arbetet. Detta kan vara särskilt viktigt för just musiklärare med tanke på att denna 

undersökning visar hur olika musikerbakgrunder hos lärarna har en stark inverkan på bedöm-

ningsarbetet.  

En utgångspunkt för denna undersökning var likvärdighet i bedömning. Den kunskap som 

denna undersökning har genererat kan bidra med ökad förståelse kring hur musiklärares krav i 

bedömning varierar och förklara varför de varierar. Det resultat som har redovisats i denna 

studie utgör en aspekt som kan bidra till ökad likvärdighet i bedömning och hjälper till att bygga 

en förståelse för förändringsarbete både för individer och organisationer på olika nivåer. 

Eftersom lärares tolkningar av kunskapskraven har en stor inverkan på elevers framtida livs-

chanser, blir denna undersöknings kunskapsbidrag betydelsefullt för dem som faktiskt påverkas 

av utfallet av dessa tolkningar.  
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8.5 Vidare forskning  

Undersökningen öppnar för vidare forskning kring lärares arbete med att utifrån betygskriterier 

skapa konkreta krav på vad elever ska uppvisa för att nå olika betygsnivåer. I kriterierelaterade 

bedömningar blir det i synnerhet viktigt att lärare ställer lika höga krav på alla elever som be-

döms utifrån samma kriterier. Samtidigt kommer kriterier alltid att innebära ett visst tolknings-

arbete när de används.  

Värdefull kunskap skulle kunna utvinnas genom att studera hur lärare kalibrerar sina 

referenspunkter i olika sammanhang. Till exempel hur lärares referenspunkter för bedömning 

kalibreras genom sambedömning med andra lärare och vilka effekter det sedan har på lärarnas 

individuella framtida bedömningsarbete. Liksom denna undersökning skulle en sådan studie 

med fördel kunna genomföras som en fallstudie där en grupp lärare som sambedömer utgör 

fallet.  
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