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SAMMANFATTNING 

Titel: Ett lätt mätt sätt – Fyra musiklärares syn på betyg och bedömning i musik, med 

anledning av införandet av betyg från årskurs 6 

 

Title: A piece of cake, the road to take for assessment – Four music teachers views on grading 

and assessment in music, due to the introduction of grades from school year 6 

 

Författare: Annika Benzinger 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur musiklärare ser på betyg, bedömning och 

betygssättning i musikämnet. Detta görs med anledning av införandet av betyg från årskurs 6, 

lärarna som intervjuas i studien undervisar alla i årskurs 6. Hur införandet gått till, hur det 

påverkar undervisningens innehåll, hur lärarna upplever att det påverkar eleverna samt hur det 

upplevs av lärarna själva är frågor som berörs.  

 

Med utgångspunkt i ramfaktorteorin visar analysen av undersökningen hur yttre ramar som 

tid, resurser och styrdokument påverkar undervisningens innehåll och lärarens arbetssituation. 

Detta synliggörs på ett tydligt sätt i och med de förändringar som införandet av betyg från 

årskurs 6 medfört, framför allt bristen på tid visar sig ha negativ påverkan för en rättvis 

bedömning i musikämnet. Undersökningen visar att tydligare krav kan komma att ha inverkan 

på musikämnets status, och även att de bidrar till en musikundervisning med mer 

kontrollerande och skriftliga uppgifter. En risk för att förändringen innebär ett ökat fokus på 

det enkelt mätbara identifieras och problematiseras. Vidare berör undersökningen det 

spänningsfält mellan politiska beslut och den egna professionen som lärare verkar i och dess 

påverkan på undervisningen. 

 

Ämnesord: Betygssättning, musikundervisning, grundskola 
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INLEDNING 

Jag gick i en stökig klass i mellanstadiet. Så stökig att vår nyutexaminerade lärare sökte sig 

till en annan skola istället. Vi ansågs behöva hårdare tag, mer struktur och tydligare krav. Till 

läsårsstarten i årskurs 5 kom han som skulle förverkliga detta, vi kan kalla honom Tore, vår 

nya lärare. Tore var sträng och bestämd. Han införde stenhård disciplin och skriftliga prov på 

alla moment i undervisningen. Varje felstavat ord, varje felräknat tal och varje missförstådd 

fakta fick du som elev skriva om fem gånger i din skrivbok. Och i slutet av terminen skulle vi 

få inofficiella betyg. Tore fick ordning på vår klass, i alla fall innanför klassrummets fyra 

väggar. Skolledningen och föräldrarna var glada och tacksamma, äntligen fick eleverna 

arbetsro och kunde lära sig saker.  

 

Jag var en sådan där som brukar benämnas som ”duktig flicka”. Jag hade höga krav på mig 

själv, jag skulle helst ha alla rätt på proven och högsta betyg i allt. När vi fick Tore som lärare 

började jag sitta uppe sent på kvällarna för att plugga. Jag hade magknip inför proven och när 

terminsslutet närmade sig var stressen total inför de stundande betygen. Det gick så långt att 

jag till årskurs 6 bytte klass för att komma bort från Tores undervisningsmetoder och allt vad 

de innebar. Och jag minns att jag tänkte då, under sommarlovet mellan femman och sexan, att 

trots mina fina betyg så känns det inte som att jag har lärt mig något. Jag var duktig på att lära 

mig utantill till proven men efteråt hade jag glömt alltihop.  

 

Där i årskurs 5 började jag för första gången reflektera över betygens vara eller icke vara i 

undervisningen och jag kan inte hymla med att jag blev skeptisk till deras funktion. Under 

årens lopp har min syn på betyg kommit att nyanseras och fått fler bottnar, inte minst under 

mina studier vid lärarprogrammet, men grundfrågan finns ändå kvar: vilken funktion fyller 

betygen? Som blivande musiklärare och med anledning av mitt intresse av och mina 

funderingar kring betygens funktion i skolan kändes detta som ett givet område att undersöka 

i denna uppsats. 
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PROBLEMOMRÅDE  

Från och med hösten 2012 ska elever i den svenska grundskolan få betyg från årskurs 6. I 

regeringens proposition 2009/10:219, som låg till grund för införandet av betyg från årskurs 6, 

diskuteras de sjunkande resultaten i den svenska skolan. Regeringen framhåller att det måste 

satsas på utbildningen så att Sverige kan hävda sig i en värld med allt tuffare internationell 

konkurrens:  

 

För att ytterligare förbättra uppföljningen och utvärderingen av skolans arbete, och därmed 

möjligheten att tidigt sätta in extra stöd till de elever som är i behov av detta, är det regeringens 

uppfattning att betyg ska införas från och med årskurs 6 i grundskolan och motsvarande 

skolformer. Betygen bidrar till att elever som har svårigheter att uppnå kunskapsmålen 

uppmärksammas av rektor och lärare. För att en elev ska nå utbildningens mål och utvecklas till 

sin fulla potential behövs uppmuntran, stöd och hjälp såväl i skolan som i hemmet. Med tidigare 

betyg förbättras även informationen till föräldrarna om hur det går för deras barn i skolarbetet 

(Prop 2009/10:219, s 10-11). 

 

På Skolverkets hemsida framförs att införandet av betyg från årskurs 6 kommer att bidra till 

att elevernas resultat synliggörs i så pass god tid att det går att sätta in effektiva åtgärder. Det 

står att de tidigare betygen ger bättre information om och verkar för en systematisk 

uppföljning av elevernas resultat samt att de medför en tydligare överblick av elevernas 

resultat för skolans huvudmän, så att dessa kan sätta in åtgärder när detta behövs (Skolverket 

2012a). 

 

De som i praktiken ska verkställa dessa politiska reformer är lärarna. I musikämnet är det 

således musiklärarna. Höstterminen 2012 bjuder på ett ypperligt tillfälle att undersöka hur 

yrkesverksamma musiklärare i ett tidigt skede ser på denna reform. Vad tänker de kring 

införandet av betyg? Vad tycker de att betygen fyller för funktion? Vad får betygen för 

konsekvenser för deras undervisning och yrkesutövning? Och vad upplever musiklärarna att 

betygen får för konsekvenser för eleverna? 
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Syfte  

Uppsatsens syfte är att med anledning av införandet av betyg från årskurs 6 undersöka hur 

fyra musiklärare ser på betyg, bedömning och betygssättning i musikämnet. 

 

Frågeställningar  

 Vad anser de fyra musiklärarna om bedömning i musik?  

 Hur har införandet av betyg kommit att påverka de fyra musiklärarnas undervisning? 

 Hur upplever de fyra musiklärarna att införandet av betyg påverkar eleverna? 
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BAKGRUND 

Som bakgrund till undersökningen ges i detta kapitel en historisk beskrivning av betyg och 

bedömning i den svenska grundskolan. Sedan följer en redogörelse för yrkesrollen som lärare. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av musiklärarrollen samt ett avsnitt om betyg och 

bedömning i musikämnet. 

 

Betyg i den svenska grundskolan – en kort historik 

Att värdera och bedöma varandra är något vi människor ständigt gör, det har kommit att bli ett 

utmärkande drag för dagens moderna samhälle, men skolan har som ingen annan institution 

fått göra detta till sitt signum (Lundahl och Folke-Fichtelius 2010). Betygens roll, funktion 

och utformning har sedan införandet av den obligatoriska grundskolan ständigt varit föremål 

för diskussion. Nedan följer en redogörelse för hur diskussionen har förts under de senaste 

decennierna och hur detta i sin tur har kommit att förändra skolans betygssystem. 

 

Från ett relativt till ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem 

Under 1990-talet gick vi i och med införandet av Lpo94 över från ett relativt betygssystem till 

ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem. I det relativa betygssystemet hade bedömningen 

en sorterande och rangordnande funktion (Jönsson 2010). Betygens syfte var att fungera som 

ett urvalsinstrument inför högre studier. Systemet infördes under 1960-talet, en tid då antalet 

sökande till högskolor och universitet väntades öka markant (Samuelsson 2008). I det relativa 

betygssystemet bedömdes eleverna utifrån en normkurva, alltså i förhållande till hur de andra 

i årskullen presterade. En elevs prestation kunde följaktligen komma att bedömas olika 

beroende på hur de andra i gruppen presterade. Systemet förutsatte därmed även att det fanns 

en skillnad mellan eleverna (Jönsson 2010). Det kom att kritiseras av många då det inte 

ansågs visa den enskilde elevens kunskap och resultat utan endast hur denne presterat i 

relation till andra elever. Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet medförde en 

förändring i synen på kunskap och lärande, visionen med det nya systemet var att minska 

konkurrensen och att sätta större fokus på läroplanens mål om solidaritet och samverkan 

(Samuelsson 2008). Jönsson (2010) beskriver systemet som mer inriktat på att stödja elevens 

lärande. I det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet bedömdes eleven utifrån de mål 
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och kriterier som fanns beslutade, inte i relation till andra elever. Det skulle vara möjligt för 

alla elever att nå alla betygssteg. Christian Lundahl och Eva Forsberg (2006) skriver att det 

huvudsakliga syftet med betyg i det nya betygssystemet var att ge information till den 

enskilde eleven och dennes föräldrar om elevens valmöjligheter inför framtiden och om 

eventuella behov av extra insatser. De lyfter fram att övergången till det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet föranleddes av en diskussion om huruvida betygen syftade 

till ”främjande av lärande mot kontroll av lärande, information till föräldrar och elever om den 

enskilda elevens utveckling kontra möjligheten att jämföra elevers kunskaper” (ibid, s 30).  

 

Lgr 11 och kunskapskrav 

Även det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet kom att ge upphov till en hel del kritik. 

Systemet ansågs vara otydligt för både lärare, elever och föräldrar. Målen i Lpo94 var 

uppdelade i Mål att uppnå och Mål att sträva mot och förhållandet mellan dessa samt deras 

relation till betyg och kriterier skapade förvirring vid bedömningen. Genom granskningar av 

Skolverket framkom att eleverna inte visste vad som låg till grund för deras betyg, att betygen 

gav upphov till stress och att det fanns en föreställning om att det var enklare att få högre 

betyg vid vissa skolor. Betygen ansågs, till följd av detta, vara bristfälliga när det gällde 

likvärdighet. Betygens funktion som urvalsinstrument kom att kvarstå även i detta 

betygssystem och bristande likvärdighet sågs då som särskilt problematiskt ur ett 

rättviseperspektiv (Lundahl & Forsberg 2006). Det är framför allt dessa argument för en 

förändring gällande läroplanen och betygssystemet som förs fram i regeringens proposition 

2008/09:87: Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan. Denna proposition, 

som sedermera bifölls av riksdagen, låg till grund för Lgr 11 och införandet av kunskapskrav.  

 

Skolverket (2012b) skriver att även Lgr 11 och den nya betygsskalan hör till det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet. I Lgr 11 används emellertid inte längre formuleringen 

mål utan istället benämns det som krav. Kunskapskraven för musik är mer specifikt 

formulerade än de mål som fanns för ämnet i Lpo94. I Lgr 11 anges även ämnets centrala 

innehåll och tillsammans med kunskapskraven definierar detta vad undervisningen ska 

innehålla på ett mer utförligt och tydligt sätt än tidigare. I och med Lgr 11 har även en ny 

betygsskala införts, med de sex betygsstegen A-F istället för de något färre stegen IG, G, VG 
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och MVG. Nytt är även att en elev måste uppnå alla kunskapskrav för ett betygssteg för att 

erhålla betyget. Ännu en förändring som införts gällande betyg är att från och med den 1 juli 

2015 får, enligt den nya skollagen (SFS 2010:800), endast behöriga lärare sätta betyg.  

 

Läraryrkets möjligheter och begränsningar 

Den svenska skolan styrs utifrån en komplex organisation. Staten anger genom skollag, 

läroplan och förordningar målen med skolan. Skolverket fungerar som en utvärderande 

myndighet utifrån de av staten uppsatta riktlinjerna. Kommunerna står för det övergripande 

ansvaret samt den ekonomiska fördelningen. Därtill tillkommer professionen: lärarna som 

verkar i skolan och gör detta utifrån sin yrkesroll och med de normer, mål och värderingar de 

erhållit under sin lärarutbildning samt genom sin professionella yrkesorganisation (Pierre 

2007).  

 

Lärarprofessionen 

Anna-Lena Rostvall och Tore West (1998) menar att det är en mångfasetterad och komplex 

process att bedriva undervisning. De visar att lärarrollen är mångdimensionell och att läraren i 

undervisningsprocessen rör sig mellan flera olika faser: 

 

 

 

 

 

 

 

(Rostvall & West 1998, s 13). 

 

I modellen lyfter de fram att lärarens värderingar, lärarens kunskaps-, människo- och 

kultursyn utgör en grund för dessa faser. De val läraren gör i de olika faserna, exempelvis hur 

läraren väljer att kommunicera med eleverna, hur läraren reflekterar kring valet av 

undervisningsinnehåll, hur läraren hanterar oförutsedda situationer påverkas av lärarens 

värderingar. Begreppet ”Närvaro” använder Rostvall och West för att sammanfatta de olika 

NÄRVARO 

VÄRDERINGAR 

Problematisering Analys 

Planering 

Flexibilitet Kommunikation 

Reflektion 
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faserna i den faktiska undervisningssituationen: att läraren utifrån sig själv, sina tidigare 

erfarenheter och värderingar undervisar med öppenhet för den information som framkommer 

och de känslostämningar som råder i den specifika undervisningssituationen (Rostvall & West 

1998). 

 

Den tid då det relativa betygssystemet rådde brukar beskrivas som en tid då lärarna 

”deprofessionaliserades” (Samuelsson 2008, s 26). Lärarnas yrkesutövning kom att styras allt 

mer av staten, genom externa verktyg som exempelvis nationella prov. Dock genomfördes 

under denna period även förändringar som kom att stärka lärarnas professionella ställning, 

exempelvis att lärarna blev de som skulle sätta betyg i och med avskaffandet av censorerna 

(censorerna var externa bedömare som avskaffades samtidigt med studentexamen under 1960-

talet). För att främja likvärdighet vid betygssättningen kom även det kollegiala samarbetet att 

framhållas i läroplanerna under denna period. Genom införandet av Lpo94 gavs lärarna större 

tolkningsutrymme vad gäller läroplanen och undervisningsinnehållet. Betygssättningen 

sammankopplades med lärarens professionalitet och den professionella tolkningen utifrån en 

kollegial samverkan lyftes än mer fram. Lärarna skulle nu även skriva lokala kursplaner och 

betygskriterier, något som emellertid kom att kritiseras då lärarna ofta inte fick någon 

vidareutbildning för detta (ibid). Anders Jönsson (2010) skriver att trots att införandet av 

Lpo94 innebar en förändring i synen på kunskap finns fortfarande spår av den kunskapssyn 

som följde med det relativa betygssystemet kvar i skolan. Det fortsatt stora användandet av 

konventionella prov menar han är ett tydligt bevis på att ”sorteringsskolan” fortfarande lever 

kvar (ibid). Under senare år har statens kontroll återigen tilltagit genom ökade inspektioner 

och styrning i form av nationella prov, i syfte att stärka likvärdigheten. Införandet av Lgr 11 

och kunskapskraven kan ses som ett led i denna utveckling (Samuelsson 2008).  

 

Eva Månsson (2004) för fram att de förändringar och reformer som genomförts i skolan under 

de senaste decennierna kommit att innebära en ökad arbetsbelastning för lärarna. Dessa 

förändringar sammanföll även med en decentralisering av skolan vilket innebar att 

kommunerna fick det övergripande ansvaret för skolan och med en ekonomisk kris vilken 

medförde besparingar i den offentliga sektorn (Houmann 2010). Kraven som ställs på lärarna 

uppfattas som större samtidigt som den mediala debatten kring skolan varit stor, och i många 

fall både onyanserad och negativt laddad. En bild av en skola i katastrofläge har utropats och 
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lärarna har i flera fall varit de som i media fått stå till svars för detta (Månsson 2004). 

Månsson (2004) lyfter fram undersökningar genomförda av både Arbetsmiljöverket och 

kommuner om lärares arbetssituation där lärarna vittnar om att den totala arbetsbördan blivit 

allt för stor, att tiden inte räcker till. Lärarna upplever ett ökat socialt ansvar samtidigt som 

kraven på dokumentation och rent administrativa sysslor blivit större, att allt större klasser 

försvårar undervisningen samt att mindre möjlighet för kollegialt samarbete ges. De upplever 

att direktiven uppifrån förändras i för snabb takt, utan att de får tid att sätta sig in i de nya 

riktlinjerna. Månsson (2004) visar på att lärarna är en av de yrkesgrupper som i störst 

utsträckning sammankopplas med både fysiskt och psykiskt stressrelaterade besvär och högst 

sjukskrivningsfrekvens. 

 

Lärarens handlingsutrymme 

För att utöva sitt yrke och tillämpa olika delar av sin yrkeskunskap beroende på situationen, 

behöver lärare handlingsutrymme. Kraven på just handlingsutrymme är vanligen höga i denna typ 

av yrken, just för att arbetet utförs relativt självständigt både när det gäller planering och 

genomförande av arbetsuppgifter (Parding & Ringarp 2008, s 209). 

 

Anna Houmann (2010) definierar begreppet handlingsutrymme som: ”att ha möjligheter och 

kunskap att göra egna professionella bedömningar och val i det dagliga arbetet” (ibid, s 1). 

Hon beskriver lärarens handlingsutrymme som en ”professionssfär” mellan skolans på 

förhand givna uppdrag och elevernas och föräldrarnas intressen (ibid, s 50), där läraren ska 

arbeta utifrån sin egen övertygelse om vad som är rätt och fel och sin egen kunskap, fantasi 

och kreativitet. Anders Fredriksson (2007) använder istället begreppet ”frontlinjebyråkrater” 

om lärarna och skriver att frontlinjebyråkrater ”villkoras av det faktum att de befinner sig mitt 

emellan den offentliga institutionen och de medborgare som institutionen är inrättad för att 

stödja” (ibid, s 172). Vidare menar han att en frontlinjebyråkrats arbetsmiljö kännetecknas av 

komplexitet och därför inte på detaljnivå kan styras från politiskt håll. Detta innebär att 

frontlinjebyråkraten inom ramen för handlingsutrymmet fattar en rad beslut som i praktiken är 

politiska.  

 

Houmann (2010) redogör för hur lärarens uppdrag genom de senaste decennierna har 

förändrats från att ha en förmedlande roll till att fokusera på den enskilde eleven och dennes 

behov. Denna förändring av uppdraget menar hon har inneburit att läraren nu ska redogöra för 
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kunskapsmålen på ett tydligare sätt för eleverna och tydligare ge eleverna de förutsättningar 

som krävs för att de ska kunna uppnå dem. Detta menar hon i sin tur innebär att ramarna för 

undervisningen kommer att påverka elevernas och skolans resultat än mer.  Houmann (2010) 

visar på att samtidigt som förändringarna i organisationen har givit läraren större ansvar och 

handlingsutrymme har läraren i många fall även givits sämre förutsättningar för att genomföra 

sitt arbete. Fredriksson (2007) menar att frontlinjebyråkraterna ständigt tampas med 

resursbrister, vilket kan ses som ett sätt att från politiskt håll styra och kontrollera deras 

verksamhet.  

 

Musikundervisning i den svenska grundskolan 

Musikläraren 

Houmann (2010) lyfter fram att det i vissa professionella yrkesgrupper finns bestämda idéer 

om hur en verksamhet ska utövas och att dessa idéer fokuseras oavsett vilken organisation 

arbetet genomförs i. Hon skriver att musikläraren i tidigare forskning ofta beskrivs ha en 

tydlig konstnärsidentitet och att denna identifikation i skolans värld kommit att legitimera en 

friare inställning till styrdokument och regelsystem än vad andra lärargrupper kanske har. Det 

kreativa arbetet i musikämnet beskrivs ha skapat en frizon för ämnet. I den nationella 

utvärderingen som genomfördes av grundskolan 2003 (Sandberg, Heiling & Modin 2005) 

framkommer att musiklärarna till liten del använder sig av styrdokumenten när det gäller 

undervisningen. Undervisningsinnehållet styrs ofta i högre grad av lärarens, och elevernas, 

kompetens och intressen.  

 

Den tydliga konstnärsidentiteten visar Houmann (2010) även medför att musiklärarna har en 

bestämd föreställning om standard och kravnivå för undervisningen och en idé om att 

elevernas prestationer är avhängiga lärarens kunnande. För att läraren ska kunna bedriva en 

undervisning som når upp till den upplevda kravnivån krävs vissa resurser, om dessa resurser 

saknas får det i sin tur konsekvenser för lärarens arbetssituation. Läraren kompenserar för de 

otillräckliga resurserna med att till exempel ta av sin egen fritid för att kunna uppvisa 

tillfredsställande resultat och på så sätt bevara sin yrkesstolthet (ibid). Den nationella 

utvärderingen av grundskolan (Sandberg, Heiling & Modin 2005) visar att musiklärarna 

upplever att resurserna och tiden är otillräckliga. Som musiklärare är du i grundskolan ofta 
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ensam representant för ditt ämne, något som Rostvall och West (1998) anser försvårar 

lärarens egen utveckling i sin yrkesroll. De skriver att det hos musiklärarna finns ett behov av 

ett kollegialt stöd och utbyte av erfarenheter. 

 

Betyg och bedömning i musikämnet 

Bengt Olsson (2010) menar att det är vanligt med en stark motvilja mot betyg och bedömning 

hos lärare i estetiska ämnen eftersom att en bedömning av konstens obestämda och komplexa 

form anses riskera att bli allt för förenklande och reducerande. Han menar att bedömning och 

betygssättning ofta framhålls som något som legitimerar ett skolämne, att det enkelt 

bedömningsbara ger legitimitet till ämnet och menar att detta argument även används av 

estetiska lärare för att visa på olämpligheten i att bedöma och betygssätta de estetiska ämnena. 

Bedömning och betygssättning anses av många inte höra hemma inom de estetiska ämnena i 

skolvärlden. Detta kan upplevas något paradoxalt eftersom arbetsmarknaden inom dessa 

områden särskilt kännetecknas av ett stort fokus på bedömning. En musiker eller en 

bildkonstnär utsätts ständigt för bedömning från både publik och kritiker.  

 

Olsson (2010) tar upp att de tidigare kriterier och mål som funnits för de estetiska ämnena har 

varit svårtydda. Kraven i kriterierna har lämnat mycket till egen tolkning vilket har resulterat i 

att de kan få väldigt olika betydelse beroende på vilken lärare som tillämpar dem. I den 

nationella utvärderingen av musikämnet från 2003 lyftes detta fram och en översyn av 

kursplanen i musik föreslogs (Sandberg, Heiling & Modin 2005). I och med Lgr 11 har det nu 

skett förändringar i läroplanen för musikämnet. 

 

Inom den estetiska undervisningen har det historiskt sett funnits en stark tradition av läraren 

som mästare och eleven som lärling och denna har kommit att förstärkas än mer i och med de 

otydliga kriterierna. När det är otydligt för läraren vad som ska bedömas blir det detsamma 

för eleven. De estetiska ämnena brukar oftast heller inte kännetecknas av traditionellt 

examinerande moment såsom uppsatser och prov, vilket kan bidra till att det blir än mer oklart 

för eleverna vad det är som bedöms (Olsson 2010). I Musik - En samtalsguide om kunskap, 

arbetsätt och bedömning (Myndigheten för skolutveckling 2007) konstateras att det krävs ett 

omfattande utvecklingsarbete och fortbildning för lärare kring betygssättning i musik. Där 
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lyfts det även fram att det finns tydliga mönster som visar att barn och ungdomar från 

akademiska och kulturintresserade hem oftare får högre betyg i musikämnet, allra helst om de 

musicerar även på fritiden. Detta är något som även framhålls i den nationella utvärderingen 

av musikämnet från 2003 (Sandberg, Heiling & Modin 2005) där elever till resursstarka 

föräldrar säger att de lärt sig ”allt eller det mesta vid sidan av musiklektionerna” (ibid, s 10). 

Klapp Lekholm (2010) skriver att det är vanligare att lärare i praktiska ämnen, som 

exempelvis musik, tar mer hänsyn till elevernas personliga egenskaper och ansträngningar i 

bedömningen. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

Som teoretisk utgångspunkt för analysen av undersökningens resultat har jag valt att använda 

mig av ramfaktorteorin, då jag tror att den utgör ett relevant verktyg. Nedan följer en närmare 

beskrivning av denna teori. Även två centrala begrepp inom den pedagogiska forskningen om 

bedömning idag, summativ och formativ bedömning, tror jag utgör goda verktyg i den 

kommande analysen. Dessa begrepp beskrivs också närmre nedan. 

 

Ramfaktorteorin 

Teorin grundar sig i en syn på att utbildningssystemet styrs av vilka resurser det tilldelas och 

av de regler som styr användandet av dessa. Undervisningsprocessen formas utifrån dessa 

ramar, olika ramar möjliggör olika undervisningsprocesser (Lundgren 1999). ”Ramfaktor-

teorins grundläggande utgångspunkt är att studera vad som hindrar och begränsar 

förverkligandet av läroplanens intentioner” (Houmann 2010, s 31). Houmann anser dock att 

det behövs en mer nyanserad bild för att förklara förhållandet mellan de yttre faktorerna och 

lärarens handlingsutrymme i skolan och lyfter fram Ralf Sandbergs (1996) modell där det 

ramfaktorteoretiska perspektivet utvidgas med ett aktörsperspektiv. Sandberg beskriver det 

som att läraren i sin yrkesroll rör sig i ett spänningsfält mellan restriktioner och möjligheter. 

Genom att anlägga även ett aktörsperspektiv går det att synliggöra individens möjlighet att 

överträda inbyggda ramfaktorer.  

 

Sandberg (1996) visar att exempel på ramfaktorer som kan vara betydande för skolans 

musikundervisning är: den tid som anges i timplanen, klassens storlek och sammansättning 

och tillgången till lokaler och utrustning. Även styrdokument som läroplanen och hur 

musiklärarna förhåller sig till denna utifrån sin pedagogiska grundsyn menar han är faktorer 

som utgör ramar för undervisningen.  

 

Summativ och formativ bedömning 

Det görs ofta en åtskillnad mellan summativ och formativ bedömning. Summativ bedömning 

används för att kontrollera var eleven befinner sig i relation till målen och kunskapskraven. 
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Den fungerar som ett kontrollinstrument och ett vanligt exempel på en summativ bedömning 

är poängssättning vid skriftliga prov. Ett betyg är i sig självt en summativ bedömning 

(Jönsson 2010). Formativ bedömning brukar beskrivas som bedömning för lärande och kan 

utföras genom att läraren ställer sig tre frågor: 

 

1. Vart ska eleven? 

2. Var befinner sig eleven i förhållande till målet? 

3. Hur ska eleven göra för att komma vidare mot målet? (Jönsson 2010, s 6). 

 

Den formativa bedömningen syftar till att eleven självständigt ska kunna ta ansvar för sitt 

lärande. Den bör ske kontinuerligt under terminen och genom bedömningen ska eleven få svar 

på de tre frågorna ovan. Detta för att eleven, under eget ansvar men med lärarens vägledning, 

ska kunna ta sig till det mål den önskar nå i ämnet (Jönsson 2010). 

 

Under 1990-talet växte ny forskning fram som visade att formativ bedömning tydligt kom att 

förbättra elevers kunnande. Kunskapens mängd och kvalitet förbättrades avsevärt hos 

eleverna på de skolor där lärarna arbetade med formativ bedömning (Lundahl & Folke-

Fichtelius 2010). Gerrevall (2008) menar dock att summativa och formativa bedömningar inte 

ska ses som två helt skilda inriktningar av utvärdering, utan att de ofta verkar i samspel med 

varandra. En summativ bedömning kan i en annan kontext komma att verka formativt. 
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METOD 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett samtal 

mellan två personer där kunskap konstrueras kring ett delat intresse. Syftet med denna uppsats 

är att undersöka hur musiklärare ser på betyg, bedömning och betygssättning i musikämnet 

med anledning av införandet av betyg från årskurs 6, därför har jag som undersökningsmetod 

valt att genomföra kvalitativa intervjuer.  

 

Urval 

För att hitta informanter till denna uppsats sökte jag, genom kommuners webbsidor, upp F-6-

skolor och tog via mail kontakt med musiklärarna där. Några lärare fick jag även tips om 

genom bekanta, även dessa kontaktades via mail. I mailen presenterades undersökningens 

innehåll kortfattat. Att lärarna skulle behandlas konfidentiellt i undersökningen var något som 

särskilt betonades (Patel & Davidson 2011). Från början var min vision att intervjua 

musiklärare som endast undervisat i årskurs F-6, eftersom det nu skulle bli första gången 

dessa sätter betyg, därför kontaktade jag inledningsvis endast lärare på skolor som undervisar 

upp till årskurs 6. Det var dock väldigt svårt att få tag på musiklärare som endast undervisat 

upp till årskurs 6, så jag fick snart vidga urvalet och söka lärare som idag undervisar i årskurs 

6 men även undervisat i högre årskurser. Utifrån uppsatsens omfattning valde jag att intervjua 

fyra musiklärare, att det blev just dessa fyra berodde på att det var de första som svarade ja på 

min förfrågan om deltagande.  

 

Genomförande 

Tre av intervjuerna genomfördes i musiksalarna på skolorna där lärarna arbetar. Den fjärde 

intervjun genomfördes i ett studierum på ett universitet. Lärarna fick själva föreslå tid och 

plats för intervjuerna för att det skulle bli enklare och bekvämare för dem att ta sig tid att vara 

med. Samtalen utgick från en intervjuguide (Kvale & Brinkmann 2009) som jag sammanställt 

inför intervjuerna, denna återges i Bilaga 1. Intervjuguiden användes som utgångspunkt, men 

intervjuerna kom att färgas av samtalens progression, frågorna i intervjuguiden ställdes inte 

alltid i den följd de har där eller med de formuleringar som anges där. Således är de olika 
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informanternas svar inte alltid svar på samma fråga. Patel och Davidson (2011) menar att hur 

strukturerad en intervju är avgör det ”svarsutrymme” den intervjuade får (ibid, s 76-77). De 

intervjuer jag genomförde var semistrukturerade då de lämnade ganska stort utrymme för den 

intervjuade att tolka och svara på intervjufrågorna. Detta menar Patel och Davidson (2011) är 

att föredra då forskaren önskar att kunna göra en kvalitativ analys i sin undersökning, vilket 

var min avsikt. 

 

Intervjuerna var mellan 30-50 minuter långa. De spelades in och ljudinspelningen 

transkriberades sedan i sin helhet. Det är oundvikligt att transkriberingen kommer att präglas 

av transkriberarens tolkande. En medvetenhet om konsekvenserna av övergången från det 

talade språket till det skriftliga språket ökar känsligheten för utskriftsstadiet (Kvale & 

Brinkmann 2009). I transkriberingen angavs betonade ord med kursiv stil och sådant som 

skratt, suckar och liknande inom parantes, detta för att jag vid min genomgång av materialet 

skulle minnas även dessa dimensioner av samtalet. 

 

Därefter genomfördes en kategorisering av materialet, med utgångspunkt i de områden som 

intervjuguiden berör (Kvale & Brinkmann 2009). Informanterna gavs i detta skede fingerade 

namn för att deras konfidentialitet ska bevaras (Patel & Davidson 2011). Utifrån 

kategoriseringen av materialet växte en tematisk presentation fram. En analys av resultatet 

genomfördes med utgångspunkt i ramfaktorteorin och begreppen summativ och formativ 

bedömning. 
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RESULTAT 

Undersökningens deltagare 

I undersökningen har jag intervjuat fyra yrkesverksamma musiklärare, som alla har läst en 

lärarutbildning vid någon av Sveriges musikhögskolor och enligt skollagen (SFS 2010:800) är 

behöriga att sätta betyg. De har arbetat som musiklärare mellan 8-20 år. 

 

Håkan har tidigare arbetat som musiklärare i grundskolans senare år, gymnasieskolan och 

kulturskolan. Sedan drygt ett år tillbaka arbetar han i årskurs F-6. Jonas har arbetat som 

musiklärare i årskurs 2-9, det är även dessa årskurser som han undervisar vid tidpunkten för 

intervjun. Nina arbetar som musiklärare i årskurs F-6 och har så gjort under hela sin tid som 

musiklärare. Ola har arbetat som musiklärare i grundskolan, gymnasieskolan och kulturskolan 

och undervisar idag i årskurs 1-6. 

 

Håkan, Jonas och Ola har således tidigare erfarenhet av betygssättning då de arbetat i högre 

årskurser, för Nina är det första gången som hon sätter betyg. 

 

Resultatpresentation 

Med utgångspunkt i intervjuguiden har jag funnit fyra olika teman för att kategorisera 

informanternas svar, dessa är Förändringen, Kunskapskraven och verkligheten, Betygen och 

undervisningen samt Synen på betyg. Undersökningens resultat presenteras här utifrån dessa 

teman. 

 

Förändringen 

Införandet av betyg från årskurs 6 sker höstterminen 2012, vid tidpunkten för intervjuerna har 

dessa lärare alltså ännu inte satt några betyg på sina sexor. Däremot har de alla varit med i 

processen kring införandet av betyg. Nedan följer deras tankar kring detta. 



 

17 

 

 

  

Allt är ju så nytt nu när det är betyg! 

 

Ninas kommentar ovan kännetecknar den bild som alla lärarna ger kring införandet av betyg, 

det är mycket nytt att sätta sig in i för lärarna och många frågor som väcks. De har alla i och 

med införandet träffat andra musiklärare för att diskutera de frågor som väckts, några på eget 

initiativ på fritiden, några har fått arbetstid avsatt till detta. Håkan, Nina och Ola lyfter fram 

detta som positivt, men Nina menar att det skulle behövas mycket mer tid. På frågan om han 

har fått någon möjlighet att prata med andra lärare svarar Jonas så här: 

 

Ja det har jag. Och vi är ju lika frågande (skratt) allihopa, så det är ju absolut ingen (skratt) hjälp, 

man blir ju bara mer virrig. Nej, det är ju alltid trevligt att se hur andra gör. 

 

Ola beskriver det som ett ”skarpt läge”, lärarna har inte fått tid att förbereda sig utan allt har 

gått väldigt fort. Även Nina tycker att det har gått alltför fort, att lärarna inte fått tid att sätta 

sig in i de nya styrdokumenten ordentligt. Hon menar att detta har medfört en väldig stress för 

lärarna, vilket i sin tur kommer att påverka eleverna: 

 

Det är ju stressigt. Även läroplanen kom plötsligt och skulle liksom in bara efter ett och ett halvt 

år, det beslutet kom bara schwosh, nu ska vi ha en ny läroplan. Oj, den implementeringen gick 

fort. Ja, men så är det väl när det kommer uppifrån, de har tänkt länge och vi ska (skratt) plötsligt 

tänka likadant. 

 

Håkan säger att betyg är det enda som diskuterats på arbetsplatsträffarna under hösten, han 

beskriver det som en jättestor fråga hos lärarna i åk 4-6 och menar att det är både spännande 

och ångestfyllt. Jonas säger att det finns mycket negativa tankar kring införandet av betyg hos 

hans lärarkollegor men att han ser det som att det bara är att gilla läget och försöka hitta det 

som är positivt, annars är det egentligen bara att byta jobb. Men både Håkan och Nina tycker 

att det känns roligt att få sätta betyg, Nina betonar dock att hon inte har en definitiv syn på 

betygssättning och allt vad det innebär då det fortfarande är så nytt för henne. På min fråga 

om vad han tycker om att det nu är betyg från årskurs 6 svarar Ola däremot ”Nej, jag tycker 

inte om det alls faktiskt”. 
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Kunskapskraven och verkligheten 

Håkan, Jonas och Ola betonar att de nya kunskapskraven är mycket tydligare än de mål och 

betygskriterier som fanns i Lpo94 och tycker att de är bra då de ger en bättre och mer konkret 

riktlinje om vad undervisningen ska innehålla och syfta till. Nina använder inte ordet bra om 

kunskapskraven men hon menar att de innebär att läraren måste skärpa till sig, vilket hon 

lyfter fram som positivt. Även Ola menar att kunskapskraven ställer större krav på struktur, 

tydlighet och dokumentation hos läraren, vilket han tycker är bra. Både Håkan och Nina tror 

att de tydligare kraven kan innebära att statusen för musikämnet höjs då det tydligare går att 

påvisa vad som förväntas och krävs i ämnet, Håkan menar att tydligare krav tvättar bort den 

flumstämpel som musikämnet tidigare har haft. Han menar att det finns något paradoxalt i att 

musikämnet har så låg status trots att musik bevisats vara bra för så mycket och tror att 

tydligare krav är ett steg framåt för att höja ämnets status. Vidare framhåller han att 

kunskapskraven även ställer krav på kompetenta lärare och tror att anledningen till att han 

anställdes på den skola han arbetar på nu kan ha varit just på grund av detta. Han säger att 

införandet av betyg och de nya kunskapskraven kräver att skolan har en utbildad musiklärare, 

något som skolan han nu arbetar på inte hade tidigare.  

 

Alla lärarna anser att kunskapskraven ändå lämnar mycket öppet för läraren att tolka själv vad 

gäller innebörden av de värdeord som används för att visa progressionen som krävs för att nå 

de olika betygsstegen. Nina tycker att det egentligen inte är så stor skillnad i nivå mellan de 

olika betygsstegen, hon tänker att stegen nästan är för många och att det skulle ha räckt med 

exempelvis ett A-betyg och ett E-betyg. Ola tycker däremot att formuleringarna som beskriver 

progressionen tyder på en stor skillnad mellan vad som krävs för de olika betygen, men att det 

är oklart vilken nivå som faktiskt krävs för de högre betygen. Han menar att formuleringarna 

får olika innebörd beroende av vem de berör:  

 

Att följa med säkerhet rytm och tonhöjd i sång, ackord med flyt, god timing och med passande 

karaktär, hur ska man tolka det liksom? Det går ju att tolka det som att du då måste vara Timbuktu 

för att fixa det fullt ut, eller räcker det att vara en elev i sjätte klass liksom? 

 

Jonas menar att vissa formuleringar är tydligare än andra och konstaterar att de otydliga 

formuleringarna bidrar till att det området förstås blir svårare att bedöma, vilket får 

konsekvensen att han väljer att inte lägga lika stort fokus vid detta i undervisningen. Håkan 
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säger att det är viktigt att lärarna lyfter fram sin yrkeskunnighet i frågan om att tolka 

progressionen i kunskapskraven, kraven lämnar en del åt lärarna att tolka och detta har 

utbildade lärare kompetens för. Nina återkommer flera gånger till vikten av att lärare måste 

träffas och diskutera synen på formuleringarnas innebörd, så att eleverna bedöms på ett så 

rättvist sätt som möjligt.  

 

Lärarna är över lag nöjda med innehållet i kunskapskraven, de tycker att de får med vad 

eleverna bör lära sig i musikämnet. Men Håkan, Jonas och Ola tycker att det är väldigt 

mycket innehåll i kunskapskraven, att kraven är höga, och menar att det kan bli svårt att hinna 

med allt. Håkan säger: 

 

Jag känner ärligt talat viss panik över hur jag ska hinna med. … Det är otroligt mycket som ska 

med. 

 

Särskilt lyfter han fram kraven på spelkunskaper, han säger att det tar tid att lära sig att spela 

instrument och att den tiden inte finns. För att klara dessa krav bör eleverna börja spela redan 

i årskurs 4 menar Håkan. Håkan har bara arbetat på sin skola i drygt ett år, innan han började 

hade eleverna där ingen ordnad musikundervisning. Han uttrycker oro för att hans elever 

därför ligger efter när det gäller spelandet, att de inte fått möjlighet att på skoltid lära sig så 

mycket som krävs för de högre betygen. Både Håkan och Ola tror att det blir ganska svårt för 

en elev att uppnå ett A på speldelen om denne inte ägnar sig åt musik på fritiden. Nina lyfter 

fram en liknande problematik när det gäller kraven om passande karaktär för ett A. Hon 

menar att elever i årskurs 6 generellt har alldeles för lite musikalisk erfarenhet för att kunna 

detta, att det i så fall oftast krävs att de spelat på kulturskolan sedan årskurs 2-3. Ola resonerar 

kring att kunskapskraven fokuserar mer på tekniska spelkunskaper än musikaliska, något som 

kan vara en svårighet för vissa elever i årskurs 6 då de ännu inte utvecklat den finmotorik som 

krävs för att utveckla spelteknik. Han säger att teknik förstås är nödvändigt för musik och 

musikalitet, men återkommer till att det är tråkigt att tekniken får större fokus än det 

musikaliska.  

 

Håkan och Nina tycker båda att kraven på E-nivå är väldigt lågt satta, men de har olika tankar 

kring detta. Håkan tycker det är synd att kraven inte är högre: 
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Däremot så tycker jag att det är lite synd på sätt och vis att det har blivit så att inom musik kan 

man inte säga till någon att nej det där är inte bra. … Samtidigt så har man ju Idol och X-factor 

och alla de där, där de sitter och verkligen säger att folk sjunger dåligt liksom. Så det är konstigt. 

Lite synd också på sätt och vis, det tar ju lite ner vårt ämne, som att jaja det är inte så himla noga 

med hur det är liksom. Man ställer så låga krav. Så för att öka statusen för musikämnet så skulle 

man ju tuffa till det. 

 

Nina säger att det är viktigt att nivån för E är sådan att eleverna har en möjlighet att uppnå 

kraven, att hon försöker skapa undervisningsinnehåll som alla kan hänga med på så att alla 

kan få minst ett E trots olika förutsättningar och förkunskaper.  

 

Nina och Ola tycker det är svårt att ge ett samlat betyg i musik, såsom systemet kräver idag. 

De visar på exempel där elever uppfyller kraven på A i vissa moment, men knappt kraven för 

E i andra. Nina säger: 

  

När man tittar på de här estetiska ämnena som, eller det finns väl andra ämnen också, men där man 

faktiskt mäter förmågor så finns det en del som har jättesvårt att sjunga på A-nivå, alltså kunna 

verkligen följa med god timing och med flyt och med rätt karaktärsdrag, men de är jättebra 

gitarrister. Och då är det kanske inte lätt att få ett A liksom. Så att det här att man verkligen ska 

kunna på bredden för att få ett A, det tycker jag är lite knepigt, jag har inte riktigt sett än i och med 

att det är första terminen nu, men kommer det att funka, kommer någon att kunna få A (skratt) 

liksom? 

 

Vidare frågar hon sig huruvida vissa krav väger tyngre än andra. Hon tänker att olika lärare 

säkerligen betonar olika kunskapskrav beroende på vad de anser är viktigt, vilket skulle kunna 

bidra till orättvisa när det kommer till elevens möjlighet att nå ett visst betyg. Hon tycker att 

det är otydligt vad som gäller kring detta. Detta är något som även Jonas tar upp: 

 

I ärlighetens namn då, av de musiklärare jag har pratat med, inklusive mig själv, så väger ju inte 

alla de här kriterierna kanske lika tungt i praktiken. Man sätter ju mer fokus på vad eleverna, eller 

jag sätter mer fokus i mina betyg på hur eleverna musicerar och spelar än om de kan föra 

välutvecklade eller utvecklade resonemang om eget och andras musicerande. För att man håller ju 

på att musicera en större del av lektionstiden. 

 

Betygen och undervisningen 

Lärarna är som framgått ovan över lag nöjda med innehållet i läroplanen och kunskapskraven, 

de tycker att dessa tar med det som de anser att musikämnet ska innehålla. Ola säger: 
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Man kan göra väldigt mycket med utgångspunkt från de här kunskapskraven, faktiskt. Du kan 

jobba med musikhistoria, du kan jobba med instrumentkännedom och du kan jobba med sång och 

spel i olika former, vad som helst. Och du kan fortfarande använda dig av traditionella 

högtidssånger och du kan jobba med Lucia, och utgår du från kunskapskraven så kan du applicera 

det på det material du har. Så jag tycker att du kan göra väldigt mycket med de här, faktiskt. Och 

det är det jag tycker är bra med dem. Jag är (skratt) rätt så nöjd med hur det ser ut, faktiskt. 

 

Även Jonas menar att det går att göra mycket med utgångspunkt i kunskapskraven. I sin 

planering tänker han först ut vad han tycker att eleverna ska få med sig från 

musikundervisningen och sen hittar han ett sätt att koppla detta till kunskapskraven, han 

menar att det ofta går att hitta uppgifter där det är möjligt att arbeta med flera krav samtidigt, 

något han framhåller som bra. Själva kärnan i musikundervisningen tycker han är 

musicerandet i grupp, att öva sig i att samarbeta och att finna sin roll i ett större sammanhang. 

Detta är även något han menar är tydligt formulerat i kunskapskraven och således lätt att 

bedöma, därför väljer han att lägga stort fokus på detta i sin undervisning. Håkan menar också 

att spelandet är det viktigaste i musikundervisningen, men lyfter även fram kunskap om 

musikhistoria och musikteori. Även Ola och Nina framhåller spelandet som det centrala i 

musikundervisningen, Ola ser helst att spelandet genomsyrar även de andra områdena som 

ämnet ska beröra:  

 

Jag tycker det är mycket roligare att spela igenom musikhistorian än att man kanske liksom ska 

läsa om den och lyssna, det är klart att vi gör det också, men jag tror att det kan vara mer 

inspirerande om man kan spela igenom det också. Spela och sjunga förstås. 

 

Håkan och Nina saknar kunskapskrav gällande musikteori, ett moment som finns med i det 

centrala innehållet. Nina menar att musikteoretiska kunskaper kan komma att vara avgörande 

för andra kunskapskrav, men tycker ändå att det är konstigt att det inte finns några specifika 

krav kring just detta. Både Håkan och Ola poängterar att det för dem är kunskapskraven som 

först och främst kommit att styra undervisningsinnehållet i årskurs 6, det övriga som anges 

under centralt innehåll i Lgr 11 kan endast tas upp i mån av tid. Fokus är på det som är 

avgörande för elevernas betyg, tiden räcker oftast inte till mer. Detta menar de då innebär att 

exempelvis musikteorin får mindre utrymme i och med de nya kraven. Ola anser dock att 

kunskapskraven ändå är så pass öppna att du med utgångspunkt från dem kan planera och 

bedriva en undervisning med hyfsat stor frihet. 
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Lärarna tycker inte att införandet av Lgr 11 och betyg från årskurs 6 har medfört att de har 

ändrat innehållet i undervisningen. Däremot menar de att det har inneburit att de måste skärpa 

kraven på eleverna och kanske framförallt kraven på att hitta uppgifter och metoder som gör 

att de själva kan kontrollera att eleverna når upp till kunskapskraven. På frågan om vad hon 

tycker om detta svara Nina: 

 

Jag tycker nog att det inte enbart har blivit bra, men det har blivit bra därför att nu jag har fått 

tänka efter gör jag det jag ska? Och redovisningen, då har jag verkligen fått tänka efter har jag en 

bra redovisningsmetod, ser jag det jag behöver se? 

 

Lärarna lyfter alla fram en problematik kring att finna sätt att samla in bedömningsunderlag. 

De är eniga om att stora klasser och få lektionstillfällen gör det svårt att kunna se och höra 

alla, de menar att detta blir särskilt problematiskt i musikämnet där det för vissa av kraven är 

det klingande som utförs under lektionerna som utgör bedömningsunderlaget. ”Så fort 

lektionen är slut då försvinner ju bevismaterialet” som Håkan uttrycker det. Håkan drar en 

parallell till sin tid som musiklärare på gymnasiet, då han hade betydligt mindre grupper och 

dessutom längre lektioner: 

 

De största grupperna var 15 personer och då var de stora tyckte vi. Ibland var de tio, åtta och så var 

det tre sjuka liksom. … Så satte jag ett litet betyg efter varje lektion och då kunde jag se, det var 

ju ganska lätt sen när jag hade betygssamtalet också att se. … Och då, då hade jag bra underlag, 

men då var det som sagt färre klasser och lektionerna var längre och eftersom det var längre 

lektioner så blev det också längre mellanrum emellan lektionerna. Nu har jag ju två minuter eller 

fem minuter emellan, jag hinner ju inte sätta mig och skriva då, det är ju en omöjlighet. 

 

Både Håkan och Nina talar om att videofilma lektionerna för att kunna använda inspelningen 

som bedömningsunderlag, men menar att det ändå skulle vara omöjligt tidsmässigt att gå 

igenom allt det videomaterial de då skulle samla på sig. Nina kommer dock att göra detta, 

men endast för att ha som underlag i bedömningen av de elever som hon är särskilt osäker på 

hur de har presterat. Många av undervisningsmomenten i musikämnet sker i grupp vilket 

lärarna anser försvårar möjligheten att se och bedöma den enskilde eleven. Ola lyfter fram 

grupparbetet som något positivt för undervisningen, han säger att eleverna ofta är självkritiska 

i sitt musicerande och att arbetet i grupp inte blir lika självutlämnande. Men han tycker även 

att arbetet i grupp gör att det är lätt att undervisningen ”fastnar på en E-nivå”, att det blir svårt 

att ta undervisningen ett steg vidare. Jonas menar som nämnts ovan att spelandet i grupp är 

musikämnets kärna då han anser att det bjuder på bra möjligheter att utveckla kunskaper om 
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samarbete, ”att se sin egen lilla roll i ett större sammanhang”. Men han, liksom Håkan och 

Nina, visar på att införandet av betyg kommer att innebära fler skriftliga, individuella 

uppgifter och/eller redovisningar i mindre grupper för att de som lärare ska kunna få 

bedömningsunderlag. Håkan tror att ökningen av skriftliga uppgifter är ett sätt att höja 

ämnesstatusen. Han menar att prov är det bästa sättet han kan finna för att mäta elevernas 

kunskaper: 

 

Jag såg det mer som att men vad bra, det här är någonting som jag kan mäta på ett lätt mätt sätt om 

man säger så. … Vi hade ett prov då man får poäng och så ser man att så här och så här bra var 

han på att lyssna och känna igen låtar och så där. Det är ju mycket lättare att få ner det på papper 

och kunna bevisa sen om det skulle komma någon sur förälder eller någon elev som tycker att ”ja 

men varför får jag ett sådant där dåligt betyg”, då kan jag ju bara säga det. 

 

Jonas tycker att det är svårt att kunna bedöma den enskilde elevens prestation när 

undervisningen sker i grupp. Men även bristande resurser, framför allt gällande lokalernas 

utformning, menar han försvårar inbringandet av nödvändigt bedömningsunderlag. Jonas har 

inga bord i sin musiksal och inte heller någon möjlighet att dela upp klassen i mindre grupper 

i olika rum då han endast har tillgång till en sal. Han säger: 

 

Det kan vara ganska svårt att bedöma vilka som gör vad. Det lättaste skulle ju vara om alla fick 

göra något individuellt, men det blir (suck) lite för svårt att genomföra rent praktiskt, jag har 

faktiskt funderat på det men jag kommer inte på någonting bra. 

 

På skolan där Ola arbetar finns få instrument, eleverna får idag öva trummor på knäna och 

spela både melodi, ackord och basgångar på medhavda gitarrer eller de få som skolan har. 

Han anser att kunskapskravens utformning ställer krav på att skolan ska tillhandahålla 

resurser: 

 

Jag tror att skolan nog kommer att få det ganska svårt, till att börja med i varje fall, att uppnå vissa 

saker i kursplanen. Det kommer inte vara riktigt mätbart kan jag tycka, därför att det inte finns 

teknisk möjlighet och resurser att utföra det. 

 

Nina säger att de nya kunskapskraven kan fungera som en argumentation för ökade resurser 

till musikämnet:  
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Till min rektor känner jag att på längre sikt, nu har jag inte gjort det än, så kan man ändå verkligen 

säga att det här ska den här eleven kunna och jag kan inte ge den det med de här resurserna, eller 

att jag behöver ha det här för att kunna nå de här målen.  

 

Lärarna tycker att den stundande betygssättningen har medfört en känsla av ”avbetnings-

systematik”, att undervisningen präglas av att kraven ska betas av ett efter ett så att de i 

slutändan kan göra en bedömning. Nina säger att det finns risk att undervisningen blir tradig 

då alla elever måste beta av alla moment, till exempel att alla måste få öva på att spela både 

ackordsinstrument, bas, trummor och melodispel.  

 

Synen på betyg 

Håkan, Jonas och Nina tror att betygen kan hjälpa de elever som redan är drivna att bli 

sporrade för att satsa på att nå kraven för högre betyg. Men både Håkan och Nina menar att 

omdömena redan har den funktionen idag, Nina tycker att omdömena är bättre för detta då de 

tydligare får eleverna att reflektera kring sitt skolarbete och att ta eget ansvar för sin 

utveckling. Hon tycker att betygen mer betonar vad eleverna ska kunna och inte vad de 

behöver kunna, att syftet med undervisningen glöms bort när kravet på kontroll får så stort 

fokus. Även Jonas och Ola tar upp detta och säger att fokus blir på att nå ett visst betyg istället 

för att nå en viss kunskap. Jonas och Nina är överens om att betygen får en motsatt effekt för 

de elever som har det svårare för sig och kanske inte är lika motiverade, Nina säger: 

 

De som inte orkar med skolan släpper det ännu mer tror jag, liksom: ”Nej men jag orkar inte, jag 

tycker det här är jobbigt så det här orkar jag inte bry mig om”, hos några elever ser jag sådana 

tendenser. 

 

Hon menar att betygen sätter en stämpel på eleverna, både i deras egna och i andras ögon och 

att denna stämpel kan bli svår att tvätta bort, därför måste läraren hantera betygssättningen 

med försiktighet. Även Håkan säger att betygen för eleverna blir ett mått på hur bra de är. 

Nina tycker inte att omdömena bidrar till detta på samma sätt då betoningen där är på vad 

eleverna behöver, inte på vad de kan. Hon säger att det är bra med kunskapskrav därför att det 

får lärarna att skärpa sig, men för eleverna skulle det egentligen räcka med bara omdömen. 

Håkan tycker att det blir ett dubbelarbete med att både sätta betyg och omdömen (eleverna i 

årskurs 6 ska få bådadera), han menar att betyget egentligen redan är ”inbakat” i omdömet 

men att ”det ska skrivas lik förbaskat”. 
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Ola är mycket skeptisk till betyg, han menar att de är ”hämmande”, ”försvårande” och att de 

allt för mycket bidrar till att eleverna jämför sig med varandra och inte ser till sin egen 

utveckling. Han framhåller att betygen endast ger en summativ bedömning och att 

bedömningen i skolan istället borde ske formativt. Han säger: 

 

Jag har ju alltid varit motståndare till betyg överhuvudtaget, beroende på att vi måste kunna ha en 

dialog med elever, vi måste kunna förmedla, jag måste kunna säga till en elev att du ligger på den 

här nivån och de måste också kunna förstå vad det är de ska kunna för någonting utan att ha betyg. 

Det måste vi kunna prata om.  

 

Han säger att betygen förvisso kan fungera som ett kvitto på en prestation, men frågar sig om 

det inte är ett bättre kvitto att till exempel ha lärt sig att spela en låt? Både Ola och Nina 

menar att betygen medför en negativ stress för eleverna, Nina märker av en tydlig skillnad 

från tidigare. Håkan säger att hans elever inte är särskilt intresserade av de stundande betygen, 

att de är trötta på allt prat om krav och han frågar sig hur viktiga betygen i årskurs 6 

egentligen är då det är betygen i nian som gäller. 

 

Jonas säger att han skulle vilja befria musiken från betyg, han ser en fara i att 

betygssättningen i konstnärliga ämnen blir utifrån smak. Samtidigt säger han att det då finns 

en risk för att ämnets status sjunker, även om han inte tror att det kommer att bli så. Han 

resonerar vidare kring betyg i just musikämnet: 

 

Det jag tycker det fallerar lite på i musik då, det sämsta det är just det att en elev som kämpar och 

tränar och verkligen gör sitt bästa på varje lektion, och den eleven då inte når upp till någon 

speciellt hög nivå, den kanske har större vinning av det senare i livet än en elev som har ganska 

lätt för sig i musik men som inte jobbar speciellt mycket, som är nöjd med det den kan. Då blir ju 

betygssystemet lite snedvridet för att man bedömer ju den slutgiltiga kunskapen. En elev som är 

jättebra när den börjar och inte lär sig speciellt mycket kanske ändå får högre betyg än en elev som 

börjar från noll och verkligen lär sig jättemycket men inte når upp till samma nivå, och det är väl 

kanske det då jag känner att man skulle vilja betygsätta även (skratt) hur pass väl man försöker, i 

just musik då och kanske i andra praktiska ämnen. 

 

Ola delar Jonas resonemang och menar att det är viktigt att tydliggöra skillnaden på ett högt 

betyg och ett bra betyg för eleverna, att poängtera att eleverna ska ha sig själva som 

”mätpunkt”.  Han menar även att det är av största vikt att läraren tydliggör vad som krävs av 

eleverna för de olika betygen, så att eleverna får möjlighet att nå ett betyg de känner sig nöjda 

med och tycker är rättvist när de slutar årskurs 9. Han betonar att läraren har ett ansvar för att 
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se till att eleverna har möjlighet att nå kraven, men menar att bristen på tid och resurser gör 

detta svårt. Därför bör läraren också tydliggöra svårigheten i att sätta rättvisa betyg för 

eleverna. Håkan säger också att betygen inte kan vara ”rättvisa rakt av”, men att de är 

nödvändiga som ett urvalsinstrument för exempelvis vidare utbildning, han ser inte hur detta 

skulle kunna göras på något annat sätt. Vid brist på bedömningsunderlag på grund av 

omständigheter som tid och resurser säger han att han hellre friar än fäller.  

 

Resultatanalys 

Jag har i mitt analysarbete, med utgångspunkt i ramfaktorteorin, urskiljt fyra nya teman i 

musiklärarnas svar. Dessa är Tid och resurser, Status, Kunskapskravens utformning och 

Lärarens professionalitet. Utifrån denna nya kategorisering av materialet, och med hjälp av 

begreppen summativ och formativ bedömning, följer här en resultatanalys. 

 

Tid och resurser 

Något som lärarna återkommer till ett flertal gånger under intervjuerna är hur bristen på tid 

och resurser påverkar undervisningen. De upplever att kunskapskraven medför stora krav, 

särskilt för de högre betygsstegen som, enligt två av lärarna, för att uppnås i stort sett kräver 

att eleven ägnar sig åt musik även på fritiden. Detta stämmer väl överens med den bild som 

gavs i både Myndigheten för skolutvecklings samtalsguide om musikämnet (2007) och den 

nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Sandberg, Heiling & Modin 2005), att elever 

med resursstarka föräldrar och som utövar musik på fritiden oftare får högre betyg i musik.  

Lärarna menar att det är svårt att finna fungerande metoder för att samla in 

bedömningsunderlag med den tid och de resurser som tillhandahålls och att detta i sin tur 

innebär en svårighet i att sätta rättvisa betyg. Lärarna lyfter fram det som positivt att 

kunskapskraven öppnar upp för olika undervisningsinnehåll och lämnar ett hyfsat stort 

tolkningsutrymme åt dem. Samtidigt uttrycker de att bristen på tid och resurser innebär att 

fokus ändå blir på det som är avgörande för elevernas betyg, att något annat inte hinns med. 

Likaså är undervisningen i grupp något som flera av lärarna lyfter fram som positivt för 

musikämnet, men brist på tid gör att det i gruppundervisningen blir svårt att se den enskilde 

eleven. I sin tur innebär detta att det blir svårt för musikläraren att bedöma den enskilde 

elevens prestation. Detta bekräftar den bild som Houmann (2010) ger, att det nu ställs större 
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krav på att lärare ska fokusera på den enskilde elevens utveckling och behov men att läraren 

inte givits förutsättningar för att kunna göra detta.  

 

Lärarna berättar att de försöker finna sätt att genomföra en fungerande undervisning där 

bedömningsunderlag kan insamlas trots bristen på tid och resurser, men att de tycker att det är 

svårt. Ramarna påverkar så starkt att lärarna får svårt att finna vägar för att hantera dem. Detta 

kan sättas i relation till Fredrikssons (2007) beskrivning av att frontlinjebyråkraten ständigt 

måste kämpa med resursbrist, vilket han menar kan vara ett sätt att från politiskt håll få än 

mer inflytande över verksamheten. Tre av lärarna menar att införandet av betyg kommer att 

innebära mer skriftliga och kontrollerande uppgifter, uppgifter av summativ karaktär (jämför 

Jönsson 2010), för att de ska kunna få underlag för bedömningen. Men en av dem säger att 

bristen på resurser, som lokaler, instrument, stolar och bord, hindrar även detta. Två av lärarna 

menar dock på att de nya kunskapskraven i längden kan fungera som ett argument för ökade 

resurser, men detta blir i så fall en förändring på längre sikt. 

 

Lärarna upplever de stora kraven i relation till bristen på tid och resurser som stressande. De 

ställer sig frågande till om betygssättningen kommer att kunna bli rättvis på grund av de 

rådande omständigheterna. Denna stress kan sättas i förhållande till Månssons (2004) 

beskrivning av lärarna som en yrkesgrupp där många på grund av arbetssituationen har 

psykiska och fysiska besvär och där antalet sjukskrivningar är högt. 

 

Status 

Musikämnets status, eller snarare brist på status, är något som tre av lärarna tar upp och sätter 

i relation till kunskapskrav och betyg. Två av lärarna menar att tydligare krav kan innebära en 

ökad status för ämnet, en annan av dem säger att ett avskaffande av betyg i musikämnet skulle 

kunna bidra till att statusen för ämnet sjunker. Lärarna menar som sagt att de tydligare kraven 

kommer att innebära fler kontrollerande uppgifter och lyfter fram skriftliga prov som ett 

exempel på detta, en typ av summativ bedömning (Jönsson 2010), då de ger ett enklare 

mätbart bedömningsunderlag. Även traditionellt har det enkelt mätbara fungerat som en 

”statushöjare” (Olsson 2010). Samtidigt anser lärarna att det är spelandet och den musikaliska 

upplevelsen som utgör musikämnets kärna, något som Olsson beskriver kännetecknas av att 
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inte vara lika enkelt att mäta. Lärarna menar att undervisningen koncentreras på det som är 

avgörande för elevernas betyg, då tiden oftast inte räcker till mer. Detta kan indikera ett ökat 

fokus på det enkelt mätbara, vilket i sin tur innebär risk för att det som lärarna framhåller som 

musikämnets kärna ges mindre utrymme i undervisningen. En fokusering på enklare mätbara 

resultat kan på sikt höja ämnets status, både enligt två av lärarna och enligt hur det 

traditionellt sett har varit (Olsson 2010). Samtidigt riskerar det även att flytta fokus från 

ämnets kärna då mindre tid och utrymme ges till detta.  

 

Kunskapskravens utformning 

Lärarna tycker att de nya kunskapskraven är mycket tydligare än de som fanns innan, vilket 

stämmer överens med de diskussioner som fördes inför införandet av Lgr 11 (jämför Lundahl 

& Forsberg 2006; Prop 2008/09:87). Det är något som de framhåller som mycket positivt. 

Men de menar att det fortfarande finns en del oklarheter i fram för allt progressionen mellan 

de olika betygsstegen. De säger att vissa formuleringar lämnar ett stort tolkningsutrymme åt 

lärarna. En av lärarna väljer att inte lägga så stor vikt vid de områden som han menar har 

kravformuleringar som är svåra att tolka, en annan menar att lärare måste prata ihop sig med 

sina lärarkollegor för att bedömningen ska bli så rättvis som möjligt. Lärarna upplever att de, 

främst på grund av för lite tid men även i och med de otydliga formuleringarna, riskerar att 

inte kunna bedöma eleverna på ett rättvist sätt. Detta kan sättas i relation till att de nya 

kunskapskraven infördes med argumentet att de skulle bidra till att stärka likvärdigheten i 

utbildningen (Prop 2008/09:87), en målsättning som undersökningen visar endast till viss del 

uppnås.  

 

Två av lärarna upplever att införandet av betyg har gett upphov till en ökad stress hos 

eleverna, en annan av lärarna säger i stället att eleverna är trötta på allt ”tjat” om betyg. Även 

Lundahl och Forsberg (2006) visar på att betyg kan medföra en negativ stress för elever. En 

av lärarna påpekar att betygen i årskurs 6 egentligen inte spelar så stor roll då det är betygen i 

årskurs 9 som får betydelse för exempelvis elevernas framtida utbildningsmöjligheter. I 

regeringens proposition 2009/10:219 förväntas betygen verka formativt, som ett sätt att fånga 

upp de elever som inte uppnår den kunskap de enligt läroplanen ska ha. Samtidigt säger 

lärarna att betygen har en stämplande funktion för eleverna och gör att eleverna kanske inte 
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tror sig om att kunna nå högre betyg eller kanske ens ett godkänt betyg. Undersökningen visar 

på att kunskapskraven är bra för lärarna men att det eleverna behöver för att veta vad de ska 

utveckla och lära sig är omdömen, en typ av formativ bedömning.  

 

Undersökningen visar även att det finns en risk för att eleverna tänker kring betygen och 

värderar betygen för dess egen skull, framför värdet i att ha tillägnat sig kunskapen som bör 

finnas bakom betyget. Det skulle kunna peka på att eleverna främst ser betygen som ett 

urvalsinstrument. Det kan jämföras med det skifte i kunskapssyn som kommit med de olika 

betygssystemen (Jönsson 2010; Lundahl & Forsberg 2006; Samuelsson 2008) och tyder då på 

att den urvalsfunktion betygen hade i det relativa betygssystemet fortfarande är av stor vikt, 

något även Lundahl och Forsberg (2006) bekräftar.  

 

Lärarens professionalitet 

Lärarna menar att kunskapskraven lämnar ett stort tolkningsutrymme åt dem, att de kan finna 

sätt att tolka kraven utifrån vad de anser att lektionerna ska innehålla. Samtidigt säger de att 

det i praktiken först och främst är kunskapskraven som styr undervisningsinnehållet, då 

tidsbrist råder, och att detta i sin tur medför en känsla av avbetningssystematik. Lärarna anser 

att kunskapskraven tilldelar dem ett stort handlingsutrymme (jämför Houmann 2010), att 

kraven utgör en ram som påverkar deras undervisningsprocess genom att de får dem att 

”skärpa sig”, men att kraven inte inkräktar på deras professionalitet. De ges fortfarande 

utrymme att utifrån sin profession avgöra vad eleverna behöver få med sig från 

undervisningen. Men känslan av avbetningssystematik som kunskapskraven och betygs-

sättningen medför bidrar, till följd av tidsbristen, till att handlingsutrymmet begränsas. 

 

Undersökningen visar att lärarna upplever att implementeringen av den nya läroplanen och 

det faktum att de nu ska sätta betyg från årskurs 6 har gått för fort, att de inte fått tid till att 

sätta sig in i de nya dokumenten och reglerna. Detta exemplifierar även hur politik kan utgöra 

en ramfaktor som kommer att begränsa lärarnas professionalitet. Lärarna kan liknas vid front-

linjebyråkrater (jämför Fredriksson 2007) och ska verkställa politiska beslut. Samtidigt tillhör 

de även ett professionsyrke, dock ges de inte tid och möjlighet att sätta sig in i de nya bestäm-

melserna med ett lärarprofessionellt perspektiv utan får under stress realisera dem rakt av.  
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DISKUSSION 

Syftet med denna uppsats är att, med anledning av införandet av betyg från årskurs 6, 

undersöka musiklärares syn på betyg, bedömning och betygssättning i musikämnet. 

Undersökningen har visat att lärarna har en förhållandevis splittrad syn på detta. Utmärkande 

drag utifrån undersökningens resultat är dock: att lärarna upplever att införandet av betyg och 

kunskapskrav (vilket åtföljts av tydligare styrdokument) bidrar till att de ”skärper sig” i sitt 

yrkesutövande, utan att de tydligare styrdokumenten verkar begränsande för deras 

handlingsutrymme. Att lärarna upplever att yttre ramar som framför allt bristen på tid dock 

medför en begränsning av handlingsutrymmet samtidigt som det även ger upphov till en 

stressad arbetssituation. Detta innebär i sin tur att lärarna upplever att det kommer att bli svårt 

att bedöma elevernas kunskaper i ämnet, men även för eleverna att uppnå kunskapskraven. 

Att tydliga kunskapskrav indelade efter betygsnivåer utgör ett gott instrument i lärarens 

yrkesutövning, men att eleverna gynnas bäst av formativa bedömningsformer med syfte att 

främja elevens utveckling. En summativ bedömning som betyg anses i stället ha en 

stämplande effekt. Vidare visar undersökningen även på att den senaste reformen gällande 

betyg och bedömning inom grundskolan kommer att innebära en ökning av kontrollerande 

och skriftliga undervisningsmetoder samt en risk för att undervisningen än mer inriktas på det 

som är enkelt att mäta.  

 

Lärarna menar att en av de stora vinsterna med införandet av Lgr 11 och betyg från årskurs 6 

är att den tydligare specificeringen av innehåll och krav gör att de skärper sin medvetenhet 

kring vad undervisningen ska innehålla och vilka metoder för att samla in bedömnings-

underlag som ska användas. Tidigare undersökningar (Sandberg, Heiling & Modin 2005) har 

visat att musiklärare ofta planerat och genomfört undervisningen utifrån den egna 

kompetensen och intresset snarare än styrdokumenten. I denna undersökning visar lärarna att 

de nu lägger större möda vid att följa läroplanens intentioner, vilket tyder på att införandet av 

Lgr 11 och betyg från årskurs 6 åtminstone för denna grupp lärare inneburit en förändring i 

den hos musiklärare tidigare avspända inställningen till styrdokument. I detta avseende kan 

således reformen sägas uppnå sitt syfte om en stärkt kontroll av utbildningens uppföljning och 

ökad likvärdighet (jämför Prop 2008/09:87; Prop 2009/10:219). Men lärarnas syn på att ökad 

politisk styrning innebär att lärarna ”skärper sig” ger också uttryck för en bristande tilltro till 
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den egna professionen, en syn på att lärarna inte själva kan avgöra vad eleverna behöver 

alternativt en osäkerhet kring vilken befogenhet lärarna har att avgöra detta. Detta visar på att 

den ökade kontrollen av skolan i syfte att stärka likvärdigheten kan komma att begränsa 

lärarens professionalitet. 

 

Den pedagogiska forskningen har visat att undervisning med formativ bedömning tydligt har 

kommit att förbättra elevers kunskaper när det gäller både mängd och kvalitet (Lundahl & 

Folke-Fichtelius 2010). För att stärka elevernas resultat införs från politiskt håll istället betyg, 

en summativ form av bedömning. Detta är ett tydligt exempel på hur lärarna i skolan ibland 

måste verka inom en konflikt mellan å ena sidan den politiska styrningen och å andra sidan 

den egna professionen. De tydligare styrdokumenten kan utgöra goda verktyg vid formativ 

bedömning (jämför Jönsson 2010) men i musikämnet ges inte tid för att detta ska kunna ske. 

Pierre (2007) menar att resursbrist kan vara ett medel för politisk styrning, vilket skulle kunna 

förklara det komplexa förhållandet mellan tids- och resursbrist och styrdokumenten i 

musikämnet. Lärarna i undersökningen menar att de nya kraven i relation till bristen på tid 

kommer att medföra mer kontrollerande och skriftliga uppgifter i musikämnet. En av lärarna 

säger att detta kan komma att verka positivt för att tvätta bort den ”flumstämpel” som 

musikämnet har hos många. Ordet ”flum” har även varit frekvent förekommande i den 

politiska debatten och införandet av Lgr 11 och betyg från årskurs 6 föranleddes av en önskan 

att minska ”flummet” i skolan. Att tids- och resursbristen får konsekvenser för undervisningen 

i musikämnet står fast. Införandet av kunskapskrav och betyg från årskurs 6 innebär en 

fokusering av det enkelt mätbara, vilket kan anses minska ”flummet”. Musikaliska kunskaper 

är inte enkelt mätbara. Därmed finns risken att ämnet reduceras till någonting det varken kan 

eller bör vara. Huruvida detta är en medveten politisk styrning eller om det är en oreflekterad 

konsekvens av den rådande politiska ideologin, där målet är att minska på ”flummet” i skolan, 

är svårt att svara på.  

 

I undersökningen framförs en förhoppning om att de tydligare kraven kan komma att medföra 

en högre status för musikämnet. Olsson (2010) skriver att det enkelt mätbara även brukar ge 

upphov till högre status, men att musikämnet ofta legitimeras med att det inte är enkelt 

mätbart, en bild som även återfinns i lärarnas svar i undersökningen. Om denna statushöjning 

sker på bekostnad av något som ger ämnet legitimitet finns risken att den in slutändan i stället 
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ger motsatt effekt. Om den dessutom sker med risk för att lärarens professionella status 

begränsas finns ytterligare anledning att ifrågasätta om det är en önskvärd utveckling. 

 

Att det ska ges ett samlat betyg i musik är något som ifrågasätts av lärarna i undersökningen, 

då musik är ett ämne som mäter förmågor som kräver mycket tid och övning för att utvecklas. 

Frågan väcks om en elev ens kan få ett A i ämnet. I och med Lgr 11 krävs att eleven uppnår 

alla kunskapskrav för ett betygssteg för att eleven ska kunna få det betyget, och detta gäller i 

alla ämnen. För ett färdighetsämne som musik kan detta ses som problematiskt, särskilt med 

tanke på den negativa påverkan som ramfaktorer som tid och resurser har för undervisningen. 

Ämnena i grundskolan är av olika karaktär och kanske är det därför inte optimalt att bedöma 

dem utifrån samma modell? Huruvida eleverna får störst behållning av att lära sig mycket om 

lite eller lite om mycket när det gäller musikämnet är en alltför stor och komplex fråga för att 

få rum att diskuteras här. Men i relation till betygssystemets utformning är det något som tål 

att reflekteras över.  

 

Undersökningen visar att eleverna på grund av brist på tid och resurser ges sämre 

förutsättningar för att nå kunskapskraven. Lärarna menar att kunskapskraven för musikämnet 

är högt satta, men att eleverna inte får tillräckligt med tid för att uppnå dem, att kravnivån inte 

står i proportion till den angivna tiden. Undersökningen visar även att betygen kan ha en 

stämplande funktion för eleverna, betygen utgör ett mått på hur ”bra” de är, och att denna 

”stämpel” kan bli svår att göra sig fri ifrån. Detta visar på en situation där eleverna inte ges 

möjlighet att nå de betyg de kanske skulle kunna ha kapacitet att nå och där det betyg de 

faktiskt får kan komma att upplevas som en stämpel på hur ”bra” de är. Musik brukar ofta ses 

som nära sammankopplat med känslolivet och i undersökningen framförs även att 

musicerandet ofta ger upphov till stark självkritik hos eleverna. Hur påverkar denna situation i 

slutändan elevernas självkänsla när det gäller musik och musicerande? Och vad får det i 

slutändan för konsekvenser för deras intresse för och kunskap om ämnet?  

 

Betygen införs med motiveringen att det ska bli tydligare att se hur det går för eleverna och att 

upptäcka när det finns behov av extra stöd (Prop 2009/10:219). Samtidigt har undersökningar 

(Houmann 2010; Månsson 2004; Sandberg, Heiling & Modin 2005) under de senaste 

decennierna visat att musiklärarna upplever att de inte kan ge eleverna det de behöver på 
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grund av för lite tid och bristande resurser, vilket borde indikera att eleverna inte ges 

förutsättningar för att kunna uppnå kraven och vilket även denna undersökning bekräftar. 

Musiklärarna upplever införandet av betyg från årskurs 6 som ytterligare en arbetsbörda, en 

börda som åläggs en yrkesgrupp som redan vittar om en arbetssituation där arbetsbördan är 

allt för stor (Månsson 2004), vilket även det rimligen bör innebära konsekvenser för 

undervisningen. De sjunkande resultaten i skolan möts av politikerna upp med ökade krav på 

kontroll (Prop 2009/10:219) vilket bidrar till en ökad arbetsbörda för lärarna, samtidigt som 

lärarna visar på en situation där just den stora arbetsbördan utgör en bidragande faktor till att 

eleverna inte uppnår utbildningens mål. 

 

Förslag till vidare forskning 

I denna uppsats har jag med anledning av införandet av betyg från årskurs 6 undersökt 

musiklärares syn på betyg, bedömning och betygssättning, detta under den första termin då 

betyg ska ges i årskurs 6. Skolan befinner sig, som så ofta, i en tid av förändring. 

Verksamheten i skolan bedrivs i ett spänningsfält mellan politiska beslut och 

lärarprofessionen, att frågorna i diskussionen ovan är många är därför knappast konstigt. Om 

några år, när betyg har givits från årskurs 6 under ett tag, vore det intressant att genomföra en 

uppföljande studie av denna. Vad har införandet av betyg då kommit att medföra och hur ser 

musiklärare på detta? Även en uppföljande och fördjupande studie kring kunskapskraven i 

relation till musikämnets resurser kan vara ett förslag till framtida forskning.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Börja med att berätta om dig 

 Hur länge har du arbetat som musiklärare? 

 I vilka årskurser har du undervisat? I vilka årskurser undervisar du nu? 

 Undervisar du i något annat ämne också? 

 Vad har du för utbildning? 

 

Hur ser musikundervisningen ut i årskurs 6? 

 Vad har ni gjort hittills denna termin? 

 Vad tycker du att eleverna ska lära sig? Hur? Varför? 

 

Hur påverkar införandet av betyg ditt val av undervisningsinnehåll? 

 Har du kommit att ändra innehållet i undervisningen?  

 Hur? 

 Vad anser du om det? 

 

Hur ser du på införandet av betyg i årskurs 6? 

 Både som företeelse överlag och i musikämnet specifikt? 

 Tycker du att betygen är till för att hjälpa eleverna i deras utveckling? Eller är det ett 

urvalsinstrument? Eller både och? 

 

Hur ser du på kunskapskraven? (Ta fram kunskapskraven) 
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Bilaga 2 

Kunskapskrav musik 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6  

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Eleven kan även 

spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt bidra till 

ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar 

eleven på något instrument i viss mån med tajming.  

 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av 

röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och 

pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.  

 

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig 

på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan 

påverka människor. Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på 

musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på 

instrument från olika instrumentgrupper.  

 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6  

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.  

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6  

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd. Eleven kan även 

spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt 

ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt. Dessutom sjunger 

eller spelar eleven på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande 

karaktär. 

 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument 

eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa 

kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.  

 

Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även 

uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur 

musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge 

exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god 

säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.  

 

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6  

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.  

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6  

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan även 

spela en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt ackompanjera på ett 

ackordinstrument och byter då ackord med flyt. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något 

instrument med god tajming och med passande karaktär.  

 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, 

eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa 

kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.  
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Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även 

uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på 

hur musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge 

exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge 

exempel på instrument från olika instrumentgrupper.  

     (Lgr 11, s 103-104). 


