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Sammanfattning 

Denna studie har haft som syfte att undersöka hur instrumentallärare bedömer elevers 
musikaliska prestationer utifrån styrdokumenten för kursen Instrument eller sång 2 på estetiska 
programmet, inriktning musik inom gymnasieskolan och att ta reda på hur instrumentlärare 
motiverar sin bedömning och vad de anser om betygskriterierna för kursen. 

Sex informanter som arbetar som instrumentallärare och undervisar i instrumentet elgitarr har 
bedömt lyssningsexempel och har deltagit i en intervju om betygskriterier. Ljudet från intervju 
och bedömningsmoment spelades in och materialet har transkriberats, beskrivits, analyserats 
och tolkats ur ett innehållsanalytiskt perspektiv. Utifrån materialet i denna undersökning 
framträder tre centrala teman: återkommande kvalitetsbegrepp, förhållningssätt till 
styrdokumenten och kommunikation.  

Slutsatsen är att lärarens autonomi och svårigheterna i att tolka styrdokumenten skapar en 
situation där godtycke kan uppstå och en ojämlikhet kan formas i hur en elevprestation bedöms. 
Det finns ett behov av fler undersökningar och diskussioner på lokal och nationell nivå för att 
öka transparensen i bedömningarna. Undersökningen väcker nya frågor om betygens funktion i 
de estetiska ämnena inom gymnasieskolan. 
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning  
En fiktiv, men inte otänkbar konversation om ett betyg i musik mellan elev och lärare 
 
-Varför får jag det här betyget? frågade eleven 
- Det känns liksom rätt, svarade läraren 
- Men det tycker inte jag. 
- Jo, men det är inte riktigt där än och det skulle behöva bli lite bättre 
- Hur ska jag bli bättre? 
- Du måste få en bättre känsla för det här 
- På vilket sätt är min känsla inte bra ? 
- Du har inte samma känsla. 
- Hur vet du det ? 
- Det känner jag, svarar läraren 
 
Att uppleva musik ses ofta som en personlig erfarenhet, där olika stilar och uttryck kan få fritt 
spelrum. Musiken lever i våra individuella känsloliv. Men det personliga kommer alltid i kontakt 
med det gemensamma och påverkar oss på det sättet oss som individer, ett slags kretslopp mellan 
personligt och gemensamt. Musik kan bli identitetsmarkörer och vissa stilar förknippas med vissa 
kulturer.  
 

”I vårt sätt att interagera i och med musik tar olika sociala roller gestalt och maktrelationer skapas och 

omskapas. Hur vi uppfattar och värderar musik är därmed knutet till vår sociala och kulturella bakgrund och 

till hur vi vill framstå inför varandra.” (s.5,Rostvall & West, 2001) 

Vad händer med konceptet musik när det placeras in i ett annat sammanhang, i ett 
utbildningssystem? Läraren befinner sig i detta utbildningssystems sociala och kulturella kontext, 
men samtidigt i andra strukturer utanför yrkesrollen. Utbildningssystemets krav på att kunna 
kategorisera, sortera och välja ut på ett rättssäkert sätt kan komma i konflikt med gruppspecifika eller 
personliga kvalitetsuppfattningar inom musik. Att bedöma elevers prestationer i ett professionellt 
utbildningssammanhang, där bedömningen påverkar en annan människas möjligheter, är ett 
ansvarsfullt uppdrag som borde grundas i kunskaper om bedömning och musik. Hur ska den 
individuella musikupplevelsen och den allmängiltiga bedömningen mötas i denna situation? I 
centrum står musikläraren som ska balansera mellan musik som upplevelse och musik som ett 
skolämne som ska bedömas. För att hjälpa läraren finns det styrdokument i form av t ex. 
kursbeskrivningar och betygskriterier formulerade av Skolverket, den förvaltningsmyndighet som 
har ansvar för bl. a. gymnasieskolan. I vissa ämnen finns det också nationella prov, men inte i musik. 
Det finns också material i form av bedömningsstöd utgivet av Skolverket, men inget specifikt för 
kursen Instrument eller sång 2 på estetiska programmet, inriktning musik. Läraren måste 
självständigt tolka och konkretisera myndighetens text, så att den blir användbar i undervisningen.  
 
Hur styrdokumentens text tolkas och hur dessa tolkningar används i bedömningar, kommer att 
påverkas av en mängd faktorer som t ex. kunskapssyn, ämneskunskaper, psyko-social yrkessituation 
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och utbildning. Om värdegrunden i samhället utgår från tanken om demokrati, blir det naturligt att 
tala om rättvisa och jämlikhet. Samma prestation borde ges samma värde oberoende av tid och plats, 
vilket kräver att bedömningen är likvärdig oavsett vilken lärare som värderar elevens insats. Om 
lärare är osäkra på hur de ska arbeta med bedömning, finns det risk för otydlighet och varierande 
omdömen för samma prestation. Förutom den rent formella funktionen som urvalsmetod, har 
bedömning också en påverkan på elevernas självuppfattning: Vad är jag bra på? Vad är jag inte bra 
på? Denna självuppfattning kommer vidare att definiera hur eleven agerar i ett socialt samspel med 
andra. Bedömningar av en elevs insats kan på ett avgörande sätt påverka individer och därför finns 
det anledning att intressera sig för detta fenomen. Den här studien fokuserar på hur lärare bedömer 
och hur de reflekterar över sin bedömning. 
 
För att närma oss lärares tolkningar, finns det anledning att titta närmare på det som ska uttolkas, 
nämligen styrdokumenten för den kurs som är föremål för denna undersökning: Instrument eller sång 
2 på estetiska programmet, inriktning musik inom gymnasieskolan enligt läroplanen för GY2011. 

Styrdokument/riktlinjer/policydokument 

I läroplanen för gymnasieskolan GY2011 beskrivs varje ämne övergripande med beskrivande 
punkter. Så här formuleras punkterna under ämnet musiks syfte i Skolverkets text för ämnet musik 
inom gymnasieskolan: 
”Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 
1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt 
färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. 
2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer. 
3. Förmåga att improvisera. 
4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin 
musikaliska färdighetsutveckling. 
5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård. 
6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper. 
7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och i 
kommunikation med publik. 
8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas 
och hanteras digitalt. 
9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor.” 
(Skolverket, elektronisk resurs 2013-05-07) 
 
Kursplan 
Varje ämne delas upp i ett antal kurser och i kursbeskrivningen framgår vilka punkter under ämnets 
syfte som betonas i kursen. Skolverkets kursplan för Instrument eller sång 2 innehåller en 
beskrivning hur kursen förhåller sig till punkterna som beskrivs i ämnet musik syfte och en 
beskrivning av kunskapskraven för betygsstegen A, C och E. (se bilaga 1 Instrument eller sång 2) 
 
Kunskapskrav 
I Gymnasieskola 2011 (Skolverket, 2011) beskrivs betygsskalan och den övergripande strukturen för 
kunskapskraven. Målbeskrivningarna för en kurs innehåller kunskapsuttryck som fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet och kunskapskraven kopplas till det centrala innehållet med hjälp av en 
progressionstabell som definierar skillnaderna mellan betygsstegen A, C och E. (se bilaga 2 
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Progressionstabell). I samma text av Skolverket (Skolverket, 2011) relateras de olika delarna i 
styrdokumentet (syfte, mål, centralt innehåll och kunskapskrav) ihop med varandra. 

Kunskapsområde  
Fenomenet kunskapsbedömning har studerats ur olika perspektiv och i forskningen kan man se 
historiska, sociologiska, läroplansteoretiska och kunskapsfilosofiska infallsvinklar. Bedömningens 
historiska utveckling i Sverige kan följas från katekesförhörens tid ända till våra dagars resonemang 
om summativ och formativ bedömning. I takt med samhällsutvecklingen, förändrades skolans roll i 
samhället och därmed också skolans sätt att använda bedömning i sin verksamhet. Sekularisering och 
demokratisering var två exempel på viktiga samhällsförändringar som har påverkat skolans 
utveckling, men också skriftspråket gav nya förutsättningar för undervisning och bedömning. Den 
muntliga traditionens ställning blev svagare och läroboken introducerades under senare hälften av 
1800-talet. (Forsberg och Lindberg, 2010 ). Synen på kunskap och kunskapsutveckling har 
formulerats i teorier av t.ex. Vygotskij, Piaget, Skinner och Dewey och dessa teorier har också 
format hur man kan se på lärande och bedömning i skolan. 
 
En lärare har många arbetsuppgifter: planera, undervisa, handleda, fortbilda sig, delta i 
arbetslagsarbete, vara delaktig i skolans utvecklingsarbete, skapa undervisningsmaterial och dessa 
arbetsuppgifter ska utföras på ett professionellt sätt utifrån en värdegrund som är förankrad i 
samhället. Allt detta arbete leder fram till ytterligare en arbetsuppgift, bedömningar av 
elevprestationer. Ansvaret för bedömning ligger på den enskilde läraren, ett ansvar som ställer krav 
på förståelse och tolkning av både själva elevprestationerna och av de nationella styrdokumenten. 
Lärarnas bedömningar synliggörs i betyg som fungerar som ett värde eller, som Bourdieu kallar det 
för, ett symboliskt kapital i utbildningsystemet.(Broady,1998) Höga betyg ger ett högt värde eller 
kapital och då får eleven en bättre möjlighet att välja önskad utbildning, medan låga betyg ger ett 
lågt värde som begränsar elevens valmöjligheter för vidare studier.  

Att hitta forskning på området bedömning i instrumentalundervisning inom gymnasieskolan har varit 
svårt. Det finns ett antal kandidat- eller examensuppsatser (C-uppsatser) som behandlar ämnet, men 
forskning på högre nivå har jag inte hittat. Det finns forskningsarbeten som har beröringspunkter 
med denna uppsats: bedömning i musik på grundskolan, F. Påhlsson (2011) , bedömning i ämnet 
ensemble på gymnasiet, O. Zandén (2010) och om instrumentalundervisning inom högre utbildning, 
P-H, Holgersson (2011). Forskning om instrumentalundervisning inom frivillig musikundervisning 
(musikskola kulturskola eller studieförbund) finns presenterat i en avhandling av Rostvall & West 
(2001). Det har således varit svårt att hitta kombinationen, bedömning-instrumentalundervisning-
gymnasieskola, så genomlysningen av tidigare forskning kommer att präglas av detta. 

 

Syfte och problem  
I de nationella styrdokumenten beskrivs att gymnasieskolans utbildning ska vara likvärdig.          

”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet 
den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen.” (s.6, Skolverket, 
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011). Utifrån 
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läroplanens beskrivning ovan, kan uppsatsens problembeskrivning formuleras som: Styrdokumenten 
ska vara vägledande för att skapa en likvärdig utbildning, men dessa styrdokument tolkas av lärare 
som utifrån sin tolkning vidare gör bedömningar av elevers skolprestationer. Därför är det relevant 
att studera denna myndighetsutövning som innehåller subjektiva tolkningar av nationella 
styrdokument. 

Syfte    

Studien syftar till att öka kunskaperna om vilka kvaliteter lärare lyfter fram och värderar när de 
lyssnar till exempel på inspelade elevprestationer hämtade från gymnasiets estetiska program, kursen 
Instrument eller sång 2 på estetiska programmet, inriktning musik inom gymnasieskolan. 

Forskningsfrågor 

1. Vilka kvaliteter lyfter elgitarrlärare på gymnasiet fram och värderar när de lyssnar till några 
elevers inspelade musicerande? Hur motiverar musiklärare sina bedömningar utifrån de 
centralt fastställda betygskriterierna i kursen Instrument eller sång 2?  

2. Vilka kvaliteter lyfter de inte fram i relation till skrivningarna i betygskriterierna och 
kursplan?  

3. Finns det några mönster i vilka argument som används i relation till värderingen av 
elevprestationen? 

4. Vilka uppfattningar har lärarna om betygssystemet och om möjligheterna att göra en 
likvärdig bedömning av elevers prestationer? 
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Kapitel 2 Tidigare forskning 

För att hitta litteratur som berör uppsatsens ämne, har jag använt flera olika sökord och sökt via flera 
databaser, Google Scholar, Libris, avhandlingar.se och Stockholms universitetsbiblioteks databas. 
Mina valda sökord har fokuserats kring områdena bedömning och musikundervisning. För att kunna 
smalna av antal träffar och hitta mer precist i informationsmängden har mer specifika sökord och 
kombinationer av sökord använts. Begreppet musikundervisning har preciserats till 
instrumentalundervisning, eftersom det är den typ av musikundervisning som detta arbete behandlar 
och sökorden har varit instrumentalundervisning och bedömning inom instrumentalundervisning. 
Sökordskombinationer som behandlar området bedömning har varit följande: bedömning i estetiska 
ämnen, bedömning i musik, bedömning i gymnasieskolan, bedömning på estetiska programmet 
inriktning musik, likvärdig bedömning i musik, kvalitetskriterier inom musikundervisning, 
musikalisk kvalité, formativ bedömning i instrumentalundervisning och elevers uppfattningar om 
bedömning i instrumentalundervisning. För sökning av engelskspråkig litteratur har kombinationen 
”assessement in music” använts.  
 
Målet har varit att hitta aktuell litteratur, högst tio år gammal, och att den är skriven på forskarnivå. 
Att uppfylla dessa kriterier fullt ut har inte varit möjligt, då det ibland finns relevant forskning som 
har varit äldre än tio år eller då t.ex. C-uppsatser har behandlat mitt uppsatsämne. Utifrån 
referenslistorna i dessa C-uppsatser har det varit möjligt att ytterligare hitta forskning som berör 
uppsatsämnet. I vissa fall behandlar litteraturen bedömning inom musikundervisning som inte 
befinner sig på gymnasienivå eller som fokuserar på en annan kurs inom musik, t.ex. ensemble. 
Resonemangen i den litteraturen har ändå haft ett värde för detta arbete, eftersom begrepp som 
bedömning och kvalité i ett musikpedagogiskt sammanhang har belysts.  
 
Bedömningsforskning i Sverige 
I en forskningsöversikt från Vetenskapsrådet ”Svensk forskning om bedömning- en kartläggning” 
(Forsberg och Lindberg, 2010) beskriver författarna den aktuella svenska forskningen och relaterar 
den till internationell forskning. Bedömning behandlas ur flera perspektiv, kunskapssociologiskt, 
läroplansteoretiskt och didaktiskt och ur ett historiskt perspektiv där bedömningskulturens funktion i 
olika tider förklaras. Denna text placerar in bedömning som fenomen i det svenska skolväsendet och 
behandlar hur olika samhällsnivåer påverkar bedömningskulturen och hur skolväsendet i sin tur 
påverkas av den aktuella bedömningskulturen. Inom ramen för denna uppsats har det varit särskilt 
intressant att fokusera på den enskilde lärarens roll och hur bedömning sker i estetiska ämnen, i 
synnerhet musik. Författarna pekar på att det i samband med kontroller av nationella prov och vid 
kontroller av betyg har visat sig att det finns systematiska skillnader i hur lärare bedömer. Detta 
väcker frågor om lärarens kompetens och hur lärarutbildningen tar sig an frågor om bedömning och 
betygsättning (s.29, Forsberg och Lindberg, 2010). 
 
Förändringar i synen på kunskap och därigenom nya läroplaner på 90-talet med en annan 
beskrivning av bedömning, ställer nya krav på läraren att kunna tolka kriterier för att kunna göra 
professionella bedömningar. Bedömning ses också som en viktig policy och utvecklingsfråga för 
skolväsendet, vilket också aktualiserar i vilket syfte bedömningen görs. Att bedöma och att utvärdera 
blir en allt viktigare uppgift för läraren och för skolan som institution. Resultaten används på olika 
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nivåer och i olika syften, som vägledning eller som ett urvalssystem eller som en utvärdering av 
utbildningssystemet i sig. Bedömning fokuserar ofta på elevers prestationer och kan anses ha 
kopplingar till en rad andra begrepp som, genus, socialgrupp och etnicitet. För estetiska ämnen finns 
särskilda frågeställningar som också påverkar hur lärare använder sig av kriterier. ”Ibland skapar 
(lärarna, min anm) egna kriterium alternativt förlitar sig på ett gemensamt ethos eller standard inom 
ett specifikt fält. De grundar sina bedömningar på ett professionellt utvecklat seende och vad de vet 
om själva processen.” (s.47, Forsberg och Lindberg, 2010). Ett sätt att placera in subjektivitet i 
bedömning utifrån en positivistisk tradition, en tradition som bygger på kunskap byggd på empiri 
och mätbara fakta, är att relatera det subjektiva till den professionella kunskapen och i praktik 
grundad kunskap. Detta i sin tur aktualiserar frågan om bedömningsforskning ur ett ämnesdidaktiskt 
perspektiv och hur bedömningsarbetet synliggörs på lärarnivå. 

Kunskapsbedömning - teori och 90-tal 

Helena Korp har fördjupat sig i bedömning som fenomen i kunskapsöversikten   
”Kunskapsbedömning, vad, hur och varför?” (Skolverket 2011). Hon påtalar vikten av att skapa en 
fördjupad förståelse för kunskapsbedömning genom att undersöka hur sammanhangen, både 
begreppsliga och ideologiska, ser ut. Begrepp som mål och kriterier har olika funktioner i 
kunskapsbedömningen, målen som en beskrivning av vad eleverna ska kunna och kriterierna som en 
beskrivning av hur kunskapen ska visas. Normrelaterad och kriterierelaterad bedömning är två olika 
sätt att arbeta med bedömning, där syftet för respektive bedömningsform skiljer sig. 
I normrelaterad bedömning handlar det om hur elevers prestationer förhåller sig till varandra och är 
ett redskap vid urval eller rangordning och kan användas i jämförelser mellan skolor eller 
utbildningssystem. På klassrumsnivå är den kriterierelaterade bedömningen nödvändig, eftersom 
elevernas kunskaper relateras till betygskriterier i en målrelaterad läroplan. Likvärdighet och 
reliabilitet blir viktiga faktorer för bedömning, men variationen mellan och inom skolor kan vara 
stor. Christian Lundahl beskriver i avhandlingen ”Viljan att veta vad andra vet-Kunskapsbedömning 
i tidigmodern, modern och senmodern skola” (Lundahl, 2006) bl. a. 90-talets förändringsprocess i 
utbildningssystemet och hur den påverkar bedömningen i skolan. I strävan efter effektivare 
förvaltning av skolan och en modernare syn på kunskap och lärande sker förändringar i form av 
decentralisering. Men det finns en spänning mellan det lokala och det nationella, mellan 
handlingsutrymme och krav, mellan lärande och likvärdighet. I det nya målrelaterade betygssystemet 
finns det argument för och förhoppningar på att betygen skulle spela en mindre roll vid urval till 
högre utbildning, men så blir inte fallet. I slutet av 90-talet genomförs inspektioner som mynnar ut i 
granskningsrapporter av Skolverket. Dessa rapporter visar att betyg inte sätts likvärdigt och att elever 
i vissa fall inte vetat på vilka grunder de har fått sina betyg. Frågan om likvärdighet hamnar i 
centrum och tanken om tydligare styrning i form av t ex. nationella prov och tydligare kriterier 
aktualiseras. Lundahl reflekterar över lärarens roll i bedömningskulturen.  
 

”Jag fann det märkligt att betygssystem aldrig verkade fungera tillfredställande, utan regelbundet behövde 

justeras och jag tyckte det var konstigt att lärare, som alltid bedömt elever, inte verkade kunna göra det utan 

exempelvis nationella prov, eller vetenskapsmän som lärde dem hur de skulle göra.” (s.407, Lundahl, 2006) 

I sin bok ”Betygen i skolan-kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis” från 2006, behandlar 
Bengt Selgehed frågor om betygsystemet. Övergången från ett normrelaterat betygssystem till 
målrelaterat betygsystem parallellt med en decentraliseringsreform ställer andra krav på läraren. I 
Sverige är situationen speciell såtillvida att lärare, den som undervisar, också är betygsättare, den 
som bedömer, vilket inte är fallet i många andra länder. Betygskriterierna har också en större tyngd 
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än själva målen för undervisningen, vilket är omvänt mot tanken att läraren ska arbeta mot målen och 
ha betygskriterierna som ett stöd. Betygskriterier som formulerats för övergripande i det nya 
systemet blir föremål för tolkningar av lärarna. Denna differentierade tolkningskultur motverkar 
strävan efter en likvärdighet i bedömning. 
 
Internationell bedömningsforskning om musikundervisning 
Kelly A. Parkes skriver i sin artikel, Performance Assessment: Lessons from Performers, hur 
konservatorietraditionen inom musikutbildning inte har tagit till sig den nyare bedömningskulturen. 
Synen på läraren som en mästare, fokuserad individuell undervisning och den kontinuerliga 
formativa återkopplingen är typiska kännetecken på denna tradition. Författaren hänvisar till andra 
forskare i frågan om kriteriebaserad bedömning.  
 

” By using criteria-based feedback, both Bergee (2003) and Ciorba & Smith (2009) make the case for 

improving faculty specificity and improving student performance. Oberlander’s (2000) suggestions also 

highlight the need for clarity in criteria. It is important to recognize these findings and seat them in the higher 

education literature as they represent valid and reliable ways to measure what can sometimes be seen as a 

‘subjective’ discipline.” (s.104, International Journal of Teaching and Learning in Higher Education 2010, 

Volume 22, Number 1, 98-106) 

I sin bok Assessment in Music Education fokuserar Martin Fautley på bedömning i musikutbildning. 
Han menar att musiklärare länge har sett bedömning som något som inte är integrerat i 
undervisningen, men påpekar att undervisa är att bedöma. Skapandet av bedömningskriterier för 
musik kan vara problematiskt, eftersom kriterier som ska utgå från bedömning av text är annorlunda 
än de kriterier som ska behandla praktiskt musicerande. Fautley visar på exempel som visar att 
musiklärare ibland bedömer utan hänsyn till kriterier, utan utgår från sin egen personliga uppfattning 
och detta väcker frågan om ” inter-rater reliability”, bedömarreliabilitet, dvs. frågan om samma 
prestation kommer bedömas lika, oberoende av vem som bedömer. Ett av grundproblemen är hur 
man ska mäta musikalisk förmåga på samma sätt som något konkret mätbart som t ex. ett 
höjdhoppsresultat. I samband med detta kan man även tala om validitet, att ett bedömningsförfarande 
bedömer det som det är tänkt att bedöma och vidare kriterierelaterad validitet, dvs. att formella 
kriterier och andra, t ex. personliga kriterier, stämmer överens. Men bedömning ska inte ses som en 
exakt vetenskap och ska inte framställas så, för det kan leda till att man bedömer sådant som är lätt 
att bedöma, men som egentligen inte är intressant ur validitetssynpunkt att bedöma. Det finns en 
interaktion mellan reliabilitet och validitet som kallas dependability (tillförlitlighet). (s.26-27, 
Fautley, 2010) Att bedöma musik beskrivs ibland av musiklärare som åtskild från musikupplevelsens 
realiteter och har som enda syfte att följa lagstiftningen och att bedömning är subjektivt och det går 
inte att vara objektiv vid denna bedömning. Men frågan är om det går att undervisa utan att bedöma. 
(s.3-4, 59-60, Fautley, 2010) Lärarens krav och kraven som kommer utifrån har lett till en 
sammanblandning av olika syften med bedömning och som i sin tur har skapat en otydlighet kring 
intentioner och distinktioner mellan bedömningar. Progression är ett centralt begrepp i 
bedömningssammanhang och kan användas som ett sätt att beskriva kunskapsutveckling. Men 
begreppet progression kan misstolkas, eftersom kriterierna har formulerats så att det finns utrymme 
för olika tolkningar. Själva bedömningssystemen kan också utformas så att de utgår från ett linjärt 
synsätt på progression och att progressionen kan delas upp i många, mindre, steg. ”Being told that 
pupils must progress by, say, two sublevels a term can result in the most pointless assessment data, 
where teachers simply add two sublevels to every pupil´s last result.” (s.76, Fautley, 2010) 
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Begreppet kvalité används regelbundet i bedömningssammanhang, men vad betyder det för 
bedömning i musik? Fautley menar att man kan tänka utifrån tre områden som knyts ihop till 
varandra: teknisk kvalité, konceptuell kvalité och estetisk kvalité. 

Bedömning, värdering och nyanser 

Att bedöma musik och att värdera musik är två företeelser som kan blandas ihop med varandra och 
värderingar av musik kan ibland presenteras som en bedömning av musik.  Att ha en värdering om 
musik kan utgå från uppfattningar som existerar på olika nivåer, personnivå, gruppnivå, kulturell 
nivå osv. I det här sammanhanget har musik en identitetsskapande eller kulturellt sammanhållande 
funktion. Syftet med bedömning av musik är att kunna ställa omdömen mot fastställda kriterier för 
att kunna ge rättvisa betyg. Den affektiva, känslomässiga, aspekten av musik är själva kärnan, men 
hur ska den aspekten placeras in i ett bedömningssystem? ”It is about being musical, and assessing 
musical values from a standpoint which is reliable and valid is going to be problematic.” (s.89, 
Fautley, 2010). Att hitta en noggrannhet i bedömning av musik kräver att man kan dela upp 
prestationer i mer än bara bra eller dåligt, att hitta fler än två nyanser. Vad skiljer en perfekt 
prestation från en nästan perfekt prestation? Det skulle kunna vara möjligt att se detta ur ett 
kvantitativt perspektiv, men Fautley menar att kvantifiering inte alltid behöver innebära exakt 
mätbarhet, utan man kan säga om något finns eller inte finns i t.ex. en musikalisk prestation. 
 
Vad är kriterierna för ett kriterium? Det ska innehålla exklusivitet (fokuserar på en företeelse utan för 
många andra variabler), bedömningsbarhet och ha en relation till helheten. 
Bedömningar kan göras analytiskt-atomistiskt eller holistiskt och den sistnämnda kan tydligare ge 
svar om kvalitén på en prestation. Men är det prestationen eller lärandeprocessen som ska bedömas? 
I samband med detta kan summativ och formativ bedömning få olika funktioner under hela 
bedömningsprocessen. Den formativa bedömningen kan fungera som ett sätt att bedöma 
lärandeprocessen och den summativa som ett sätt att granska förvärvandet av förmågor. Den 
summativa bedömningen kan beskrivas som top-down eller bottom-up. 
 

”Top-down assessment begins from an overview of musical attainment, and grades are awarded based upon 

the subjective understanding of the expert connoisseur, with little by way of criteria. Bottom-up assessment 

involves atomistically dividing musical attainment into a series of competencies or concepts. Both these 

approaches are problematic.” (s.188, Fautley, 2010) 

Det problematiska är att top-down betonar lärarens suveränitet som expert, men en subjektiv expert, 
vars personliga åsikter kan komma att styra bedömningen. Bottom-up bygger på en uppdelning som 
kan medföra att detaljerna blir större än helheten, vilket kan göra att man bedömer detaljerna, men 
inte helheten. 
 
Svensk bedömningsforskning om musikundervisning 
I kunskapsöversikten En kulturskola för alla – estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt 
och medieneutralt perspektiv av Anders Marner och Hans Örtegren (2003) problematiseras 
bedömning i estetiska ämnen. Undervisning i estetiska ämnen kan ses som en konflikt mellan å ena 
sida det individuella, personliga, originella och å andra sidan tydliga kriterier som strävar efter 
mätbarhet. Men den pedagogiska utvecklingen är beroende av utvärdering och det intellektuella 
vakuum som skulle uppstå vid avsaknad av bedömning skulle i sin tur förhindra en pedagogisk 
utveckling. 
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Bengt Olsson (2010) beskriver en motvilja från musiklärares och bildlärares sida att sätta betyg. De 
estetiska ämnenas icke-verbala karaktär kan ha en inverkan på hur bedömning genomförs och det 
kan ta sig i uttryck informella och privata tyckanden utan förankring i tydliga kriterier och med 
avsaknad av transparens i hur tillämpningen av kriterierna går till. 
Författaren resonerar kring begreppen gestaltning och personlighet i en musikalisk situation. 
 

”Gestaltning rör vilka kunskaper och insikter den sökande visar i sitt musikaliska framförande. Kunskaper som 

stilkänsla och interpretation värderas högt. När det gäller parametern personlighet gäller det vad som närmast 

kan karaktäriseras som det personliga uttrycket, dvs förmågan att tillföra musiken något eget eller personligt. I 

vissa fall kan rent utav ett starkt musikaliskt uttryck kompensera bristande gestaltning” (s.48, Olsson et al, 

2010). 

Att bedöma ser Olsson som kärnan i den professionella kompetensen, där läraren i praktiken visar 
sina explicita, men också latenta värderingar, kvalitetsuppfattningar och föreställningar. 

Fem nivåer och likvärdighet 

I Olle Zandéns avhandling, Samtal om samspel- kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om 
ensemblespel på gymnasiet (2010), finns det en del beröringspunkter, även om den fokuserar på en 
annan musikkurs. Utifrån styrdokumenten menar författaren att undervisningen kan beskrivas som 
en dialogisk process, där bedömningskriterier är en del av denna dialog och då måste bedömningarna 
relateras till kriterierna. Det finns enligt Zandén flera faktorer som har påverkat bedömningskulturen 
hos musiklärare: svårigheten i att objektivt bedöma estetiska prestationer, ovilja bland lärare att ägna 
sig åt bedömning, decentralisering av skolsystemet, kraven på effektivitet och saklig bedömning av 
elevers prestationer, ingen samlad offentlig utvärdering om hur gymnasieskolan följer 
styrdokumenten, lärarens autonomi gentemot styrdokumenten, problemet med att översätta 
klingande resultat till språklig kommunikation och avsaknaden av ett musikpedagogiskt fundament 
grundat i forskning. För att hitta bättre sätt att bedöma ett estetiskt ämne som musik, resonerar 
Zandén om teorier om bedömning och musikalisk kompetens av bl a Mills och Stefani. Mills menar 
att en holistisk bedömning är mer förankrad i musikvärlden utanför utbildningssystemen och Stefani 
formulerar fem nivåer av musikalisk förståelse.  
 

”Han beskriver fem nivåer av musikaliskt meningsskapande. De två mest allmänna kompetensnivåerna 

tillägnar vi oss genom att leva bland människor och appropriera sociala praktiker som innefattar ljud och 

musik. Praktikerna kan vara smala (som körsång) eller närmast globala (som att använda och förstå meningen 

med en bils signalhorn). På den tredje nivån återfinns musikteoretisk och spelteknisk kompetens, nivå fyra 

handlar om stilförtrogenhet, och den sista nivån omfattar förmågor som är relaterade till enskilda verk, till 

exempel att känna igen en låt eller att kunna skapa ett musikstycke.”(s.55-56, Zandén, 2010) 

I licentiatuppsatsen Likvärdig bedömning i musik beskriver Fredrik Påhlsson att 90-talets 
decentralisering har fått ge plats åt ett mer centraliserat system. Lärarna har stor tilltro till de 
nationella styrdokumenten, när det gäller möjligheten att skapa en likvärdig bedömning, men man 
kan se på likvärdighet utifrån olika perspektiv, en nationell likvärdighet, men också som en lokal, 
intern, likvärdighet på den egna skolan. Det kan alltså existera en situation som präglas av 
likvärdighet på lokal nivå som samtidigt inte är likvärdig på en nationell nivå. En del lärare anser att 
man inte kan uppnå likvärdighet i bedömning, men Påhlsson menar att musiklärare ska ta hänsyn till 
styrdokumenten och att det finns ett behov av gemensamma verktyg, i form av sambedömning och 
samtal om bedömning för att skapa en enhetlighet och en likvärdighet. 
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Forskning om instrumentalundervisning  
Inom svensk forskning om instrumentalundervisning har det genomförts arbeten om hur elever och 
lärare kommunicerar med varandra. I en doktorsavhandling har Rostvall och West (2001) undersökt 
hur instrumentlärare interagerar med sina elever under individuella instrumentallektioner. Denna 
studie är gjord inom den frivilliga musikundervisningen, på musik-/kulturskolor eller studieförbund. 
Resultaten visar att läraren definierar och kontrollerar undervisningssituationen och att det finns ett 
begränsat utrymme för diskussion och reflektion. Man kan i detta sammanhang tala om en mästarlära 
som utgår från lärarens/mästarens perspektiv. P-H Holgersson resonerar om lärarens och elevens roll 
i högre musikutbildning och menar att elevens/studentens perspektiv inom instrumentalundervisning 
inte har uppmärksammats inom forskningen i någon högre grad (s.17, Holgersson, 2011). Denna 
uppfattning bekräftas i en uppsats av Maria Pemsel. (s.4, Pemsel, 2012).  
Johan Nyberg beskriver forskningsläget om gymnasieskolans estetiska program som en fokusering 
på interaktionen mellan lärare/elev och att själva elevperspektivet inte behandlas i första hand. (s.52, 
Nyberg, 2011). Forskning om bedömning inom instrumentalundervisning på gymnasienivå har varit 
svår att finna. Bolin och Wallin som i en uppsats har intervjuat sång-och instrumentallärare på 
gymnasiet, beskriver detta. 
 

”Tidigare forskning om betyg, bedömning och lärarens villkor saknas allts1å inte. Däremot finner vi inget som 

beskriver den lärarroll och den arbetssituation vi själva utbildat oss till - sång- respektive gitarrlärare. Finns en 

speciell problematik i bedömningen av sång- och instrumentalelever? Har betygssättning och bedömning i ett 

estetiskt/konstnärligt ämne ytterligare dimensioner som inte berörts?” (s.5, Bolin & Wallin, 2008) 

 

Kvaliteter och objektivitet 
När man diskuterar bedömning, finns det anledning att ställa sig frågor om vilka uppfattningar om 
kvalitet som ska stå som grund för en bedömning. Dessa utgångspunkter kan vara olika eller tolkas 
olika beroende på i vilket utbildningssystem eller i vilken del av ett utbildningssystem man befinner 
sig. Karin Johansson ger ett exempel på en kvalitetsbeskrivning inom utbildning på en 
musikhögskola. 
 

”Ett viktigt kvalitetskriterium är att koralförspelet ska inspirera psalmsången. Ett annat viktigt 

kvalitetskriterium som kan urskiljas är att det ska gå lätt för församlingen att sjunga till psalmspelet.” (s.25 

Johansson, 2003) 

Anton Larsson lyfter fram hur en ensemblelärare inom gymnasieskolan uppfattar grunder för 
bedömning och dessa grunder kan ses fungera som kvalitetskriterier i bedömningssituation. 
 

”Under intervjuns gång tar informant C upp många bedömningsgrunder som hen använder sig av. Hur aktiva 

och engagerade eleverna är på lektionerna, att de kommer med egna initiativ, att de har övat och har lärt sig det 

de skulle spela/sjunga, samt att de kommer förberedda till lektionen är några av dessa.”(s.32, Larsson, 2012) 

Det pedagogiska sammanhanget, kontexten, formar synen på kvalité och vidare påverkar hur 
bedömningar görs och varje musikinstitution kommer att utveckla sin egen bedömningstradition som 
inte alltid direkt kan överföras mellan olika delar i utbildningssystemet. (s. 30, Rostvall & West, 
2001). Zandén problematiserar över subjektivitet och objektivitet vid bedömning i estetiska 
sammanhang och menar att frågan om objektivitet är en återkommande frågeställning, där det är 
svårt att definiera huruvida en bedömning är objektiv eller om det går att synliggöra graden av 
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objektivitet (s.59, Zandén, 2010). Han hänvisar vidare till två studier, en av Koiranen från 1992 och 
en av Widestedt från 2001, som har behandlat hur musik har bedömts i en annan kontext, i form av 
musikkritik eller recensioner i massmedia. Dessa visar också att bedömningar påverkas av sin 
historiska och genrespecifika kontext och Zandén anser att dessa kulturella uppfattningar borde i viss 
utsträckning kunna hittas i kvalitetsuppfattningar inom musikundervisning. (s.63, Zandén, 2010) 
 
Formativ bedömning och betygsättning 
I kontrast till en musikrecension, som skulle kunna beskrivas som en summativ bedömning, en 
bedömning av ett slutresultat, finns i skolvärlden en diskussion om formativ bedömning.  
Att använda sig av formativ bedömning inbegriper att kontinuerligt återkoppla till eleven för att 
stärka elevens lärande under själva lärandeprocessen. Samma bedömning kan användas både 
summativt och formativt, så det råder inget motsatsförhållande mellan dessa. Exempel på summativ 
bedömning i urvalssyfte i ett utbildningssystem kan vara antagningsprov till högre musikutbildning 
eller högskoleprov. Den formativa bedömningen sätter dialogen i fokus och interaktionen mellan 
lärare och elev blir en viktig faktor i lärandeprocessen.  
 

 ”Syftet med en summativ bedömning är ofta att den ska ligga till grund för urval. Om bedömningen används 

formativt sker återkoppling under lärprocessen med syftet att förbättra elevens lärande.” (s.52, Zandén, 2010) 

 
Att använda bedömning för att kunna betygsätta den musikaliska kompetensen, blir aktuellt för en 
lärare på gymnasieskolans estetiska program och det finns av Skolverket fastställda styrdokument 
som beskriver kursinnehåll och definierar kunskapskrav. Då dessa betyg fungerar som en 
urvalsprincip inför vidare studier, finns en tanke om likvärdighet. Roger Fjellström beskriver i en 
artikel detta ur ett grundskoleperspektiv, men samma kan sägas gälla för övergången från 
gymnasieskola till högre utbildning. 
 

”Genom prestationerna i grundskolan bestäms exempelvis vilka program i gymnasiet eleverna ska komma in 

på, vilket i sin tur påverkar vilken ekonomisk och social ’division’ de kommer att spela i. Därför bör den 

sakligt och rättvist konstaterande aspekten härska, kan tyckas.”(s.81, Fjellström, 2002) 

I samspelet mellan elevers resultat/prestationer och styrdokumenten, befinner sig läraren som 
uttolkare av dessa båda. Denna roll kombineras med rollen som verkställande tjänsteman som har till 
uppdrag att formulera betygsomdömen. Hur denna myndighetsutövning kan gå till inom 
instrumentalundervisningen beskrivs av Åman. 
 

”När man försöker bena ut vad intervjupersonerna egentligen bygger sin betygsättning på, blir bilden något 

diffus, jag tycker inte att det framgår klart vilken slags elevprestation man iakttar och, fast än att alla 

intervjupersoner säger sig utgå ifrån kursplan och betygskriterier i sin betygsbedömning, slås jag av att flera av 

pedagogerna har en något godtycklig inställning till kursplanen, att man kan lägga till och dra ifrån lite som 

man behagar för att anpassa till sin undervisning.” (s.11, Åman, 2008) 

Det finns flera frågor om lärarens roll i samband med betygsättning och hur detta förhåller sig till 
skolans övergripande uppdrag att fostra nya individer in i samhället. Kan skolans olika uppdrag, att 
fostra och att lära, komma i konflikt med varandra? Finns det lojalitetskonflikter i en lärares uppdrag 
att bedöma elevers prestationer? Kan lärare frångå ett betygskriterium? (s.85, Fjellström, 2002) 
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Olika typer av definitioner 

De senaste 20 åren har gymnasieskolan genomgått förändringar i hur kursplaner och betygsskalan 
har formulerats. För lärarna innebär detta att det har funnits flera definitioner på kursinnehåll och 
kunskapskrav. Kursen Instrument eller sång 2 i läroplanen för gymnasieskolan 2011 (GY2011) hade 
annat namn i Lgy94: Instrument/sång, nivå 2. Det går inte att översätta enbart genom att ändra namn, 
eftersom beskrivningar av innehåll och poängomfattning har ändrats. Tidigare har 
instrumentkurserna benämnts Instrument/Sång A, Instrument/Sång B och Instrument/Sång C och var 
på vardera 30 p, men dagens Instrument eller sång 2 omfattar 100 p. På samma sätt har själva 
definitionen av betygsskalan genomgått förändringar från sifferbetyg 1-5 till förkortningar IG, G, 
VG, MVG till dagens bokstavsbetyg A-F. I den här undersökningen har lärare bedömt en 
elevprestation och i sina diskussioner relaterar de den prestationen till både nya och gamla 
kursstrukturer och betygskriterier. Den gamla kursen Instrument/Sång A beskriver den första 
(enklaste) kursnivån medan dagens betyg A definierar den högsta kunskapsnivån i en kurs. Det 
existerar en översättnings och definitionsproblematik, när en lärare ska beskriva nivåer och ta stöd 
från både styrdokument och sin egen erfarenhet, en erfarenhet som har skapats under gamla system. 
 

Att sätta betyg eller betygsliknande omdömen 

Enligt skollagen (15 kap, 22§, 23§ och 24§) ska betyg inom gymnasieskolan sättas efter varje 
avslutad kurs och betygen ska betecknas med A, B, C, D, E eller F. Dessa betyg ska sättas utifrån 
kunskapskraven för kursen. Om läraren kan använda betygsbeteckningarna för enskilda uppgifter, 
prov eller redovisningar och hur detta ska gå till, är inte reglerat i lagtexten. 
På Skolverkets hemsida finns frågor och svar om betygsättning och där formuleras förutsättningar 
för betygsliknande omdömen: 

”En förutsättning för att använda betygsbeteckningar eller betygsliknande omdömen är att uppgiften ska vara 

tillräckligt omfattande för att på ett relevant sätt kunna knytas till kunskapskraven … Författningarna är 

mycket tydliga med att eleverna görs medvetna om vad bedömningen utgår ifrån och hur deras kunskaper har 

bedömts i förhållande till kunskapskraven. Därför är det viktigt att en lärare som ger betygsliknande omdömen 

i samband med enskilda arbeten eller i en skriftlig individuell utvecklingsplan samtidigt är tydlig med vilka 

delar av kunskapskraven och kursplanen som bedömningen avser.” 

(Skolverket, elektronisk resurs 2013-07-12) 
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Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel kommer jag att beskriva urval, utförande och materialbearbetning för denna 
undersökning. 

Urval  

I detta avsnitt kommer jag att beskriva urvalet för denna undersökning gällande informanter, 
lyssningsexempel, bedömning och intervju. 

Informanter  

För att samla in mitt material har jag kontaktat gymnasieskolor med estetiskt program, inriktning 
musik, där det finns en musiklärare som undervisar i elgitarr. Skolan ska också erbjuda kursen 
Instrument eller sång 2. Att välja lärare som undervisar samma instrument motiverar att 
lyssningsexemplen kan innehålla just detta instrument (elgitarr) och informanterna kan bedöma 
något som kan anses ligga inom deras kompetensområde, vilket i sin tur borde innebära att 
bedömningarna grundas i en relevant yrkesroll. Eftersom lyssningsexemplen är ljudexempel och inte 
t.ex. videoinspelning med både ljud och bild, blir det en fokusering på det klingande resultatet, vilket 
får anses vara det centrala i ett musiksammanhang. Att lyssna på ljudexempel eller titta på 
videoinspelningar är båda former som passar i ett forskningssammanhang, där bedömda exempel 
måste kunna återskapas på samma sätt inför olika informanter. Men i en praktisk 
bedömningssituation på t.ex. en musikutbildning framförs ofta musiken live, d.v.s. på samma plats 
och vid samma tidpunkt. Då finns alla de som ska bedöma och bedömas fysiskt på plats och upplever 
samma situation samtidigt. Om man hade genomfört undersökningen på detta sätt, hade det gett 
andra förutsättningar. Den typen av experimentsituation har inte varit möjlig att skapa p.g.a. det 
omfattande arbete det skulle innebära att samla elever och informanter till ett enda tillfälle och 
intervjumomentet hade försvårats.  
 
Begränsningen till just instrumentet elgitarr baserar jag på att det är där min egen förförståelse är 
störst och det har varit möjligt för mig att hitta och välja ut lämpliga lyssningsexempel på just detta 
instrument (s.122-124, Kvale & Brinkmann, 2012). Om jag hade valt att låta undersökningen 
innehålla lyssningsexempel med fokus på olika instrument och intervjuat instrumentlärare som inte 
hade undervisat samma instrument, hade materialet blivit mer differentierat och att välja ut 
lyssningsexempel hade blivit mer komplext. Att låta instrumentlärare bedöma lyssningsexempel som 
ligger utanför deras kompetensområde, hade påverkat uppsatsens koppling till lärarprofessionen 
negativt, eftersom bedömningen i undersökningen hade haft en svagare förankring i lärarens vardag. 
På grund av begränsade ekonomiska resurser och av tidsmässiga skäl har jag varit tvungen att göra 
en geografisk avgränsning, men de forskningsetiska kraven medför att jag inte närmare beskriver hur 
denna avgränsning ser ut. 29 skolor har kontaktats och jag har fått svar från 9 lärare varav 6 har ställt 
upp och deltagit i undersökningen. Detta antal informanter medför att det inte går att dra några 
generella slutsatser om instrumentlärares sätt att värdera elevers musicerande, men denna studie kan 
ändå bidra till att öka kunskapen om detta. (s.129-130, Kvale & Brinkmann, 2012) 
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Lyssningsexempel 

Jag har samlat in ljudinspelningar av gymnasieelever som går på estetiskt program, musik. 
Det har varit viktigt att hitta en jämförbarhet där förutsättningarna för varje exempel är så lika som 
möjligt. Elevernas framföranden har gjorts inom ramen för samma kurs och alla elever går i samma 
årskurs och läser samma instrumentkurs. Varje ljudexempel innehåller en gymnasieelev på estetiskt 
program, inriktning musik som tillsammans med en ensemble framför ett musikstycke, där elgitarren 
har en framträdande roll. Det har varit viktigt eftersom det är elgitarrelevens musikaliska insats som 
står i centrum för värderingen. Det är olika musikstycken som framförs i exemplen och alla stycken 
innehåller ett improvisationsmoment. Om det hade varit samma musikstycke, finns det en möjlighet 
att exemplen hade varit så lika varandra att informanternas bedömningar hade hamnat i ett smalare 
område i värderingsskalan. Eleverna som spelar i exemplen och informanterna känner inte till 
varandra och jag har inte gett någon förhandsinformation om lyssningsexemplen i form av t.ex. 
genre eller låttitel. De som spelar i exemplen har godkänt sin medverkan i undersökningen (se bilaga 
4 Godkännande av medverkan i undersökning). Ytterligare information om de medverkande i 
ljudexemplen kommer inte att ges med hänsyn till de forskningsetiska kraven.  

Bedömning av lyssningsexemplen 

För att kunna jämföra bedömningarna, har alla informanter lyssnat på samma ljudexempel där en 
gymnasieelev spelar ett stycke på elgitarr. Sedan har de blivit ombedda att bedöma och värdera 
prestationen utifrån betygskriterierna för kursen Instrument eller sång 2. Detta upprepas ytterligare 
två gånger, så det blir sammanlagt tre olika ljudexempel som informanterna bedömer. Att värdera en 
enda elevprestation kan inte jämföras med att sätta betyg på en hel kurs där läraren har en helhet att 
bedöma. I Skollagen beskrivs betygssättning inom gymnasieskolan så här: 
 

”Betyg ska sättas på varje avslutad kurs och efter genomfört gymnasiearbete samt i grundskolans ämnen i de 

fall undervisning i dessa får förekomma i gymnasieskolan.”  

(15.kap 22 §) 

”Som betyg på en kurs ska någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F användas. Betyg ska bestämmas med 

hjälp av de kunskapskrav som har föreskrivits för en kurs. Regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer meddelar föreskrifter om kunskapskrav. 

 (15.kap 24 §) 

 
Detta kan förstås som att betyget är en helhetsbedömning i en kurs och ges utifrån definierade 
kunskapskrav och presenteras som en bokstav A, B, C, D, E eller F. 
I lärarens vardag kan det ibland vara aktuellt att under en kurs tydliggöra elevers insatser i 
förhållande till betygskriterier och hur läraren kan använda betygsbeteckningar för annat än ett 
slutbetyg i en kurs beskrivs av Skolverket: 
 

”Hur lärare använder betygsbeteckningar vid andra tillfällen än vid betygssättning, till exempel för enskilda 

prov och redovisningar, är inte reglerat. En förutsättning för att använda betygsbeteckningar eller 

betygsliknande omdömen är att uppgiften ska vara tillräckligt omfattande för att på ett relevant sätt kunna 

knytas till kunskapskraven.” 

Skolverket, (elektronisk resurs 2013-07-12) 
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Frågan är om man kan relatera lyssning av en ljudfil till betygsbokstäverna A-F. En förutsättning är 
att det inte är reglerat, vilket innebär att lärarens eget omdöme kan styra om man vill använda 
betygsbeteckningar för ett enskilt arbete. Arbetet ska också vara tillräckligt omfattande för att 
motivera användandet av betygsbeteckningar. Det väcker en del frågor. Vad är tillräckligt 
omfattande i kursen Instrument eller sång 2? Vem bedömer det? Kan ett ljudexempel anses 
representera ett omfattande kursinnehåll för den här kursen? Definieras omfattning som antalet 
punkter som uppfylls eller väger vissa punkter i det centrala innehållet/kunskapskraven tyngre än 
andra? Finns det enskilda arbeten som kan tillämpa alla eller nästan alla betygskriterier? Vad betyder 
det för transparensen i bedömningarna om eleven får ett betygsliknande omdöme på ett enskilt 
arbete? Är det relevant att använda betygsbeteckningar för enskilda arbeten?  
 
Inom ramen för denna uppsats har det inte varit möjligt av tidsmässiga skäl att ha en jämförande 
undersökning om bedömning i hela kursen Instrument eller sång 2. Det betyder att informanterna 
inte kan tillämpa alla betygskriterier på lyssningsexemplen. Informanternas omdömen är inte en 
betygsättning utan ett betygsliknande omdöme i en del av en kurs. Att bedöma ett enda 
lyssningsexempel är inte det samma som att sätta betyg på en hel kurs, där läraren under en längre tid 
kan bedöma flera musikaliska elevinsatser. Kursen Instrument eller sång 2 innehåller flera andra 
betygskriterier som inte går att bedöma genom att lyssna på ett enda elevexempel, t.ex. notläsning 
och instudering. Att sätta ett betyg inbegriper för läraren att ta hänsyn till alla betygskriterier och ha 
ett underlag som representerar en hel kurs. Det går alltså inte att jämställa informanternas 
värderingsomdömen i denna undersökning med en betygsättning för en avslutad kurs. Eftersom 
informanterna har relaterat till betygskriterierna i sin värdering, men det är oklart om 
lyssningsexemplet kan anses som tillräckligt omfattande för ett betygsliknande omdöme, har jag 
översatt deras värderingsomdömen. Informanterna har ombetts att värdera prestationen utifrån 
betygskriterierna för A-F och dessa omdömen presenteras som en sifferskala 1-6, där 1 är det lägsta 
omdömet och 6 är det högsta (bästa) omdömet. 
 
Bedömningsmomentet kan sägas innehålla tre parametrar: ljudexemplet, betygskriterierna och 
läraren. Ljudexemplen och betygskriterierna är konstanta i den bemärkelsen att de inte förändras, 
medan det som varierar är vilken lärare som lyssnar och bedömer. Med denna metod har jag kunnat 
få en bild över hur lärarna värderar dessa ljudexempel. Det kan finnas flera parametrar som kan 
påverka bedömningsmomentet och min strävan har varit att få förutsättningarna att bli så lika som 
möjligt. Samma tekniska utrustning har använts vid alla möten med informanterna och 
betygskriterierna har funnits med så att informanten kan ha texten framför sig. Intervjuguiden 
(Bilaga 6) har fungerat som en checklista och manus för mig som intervjuare. 

Intervju om betygskriterier 

Intervjun kan beskrivas som halvstrukturerad, dvs ”den är varken ett vardagssamtal eller ett slutet 
frågeformulär.”(s.43, Kvale och Brinkmann 2012). Intervjuerna skedde i två steg, det första i 
anslutning till bedömningen av lyssningsexemplen. Lärarna blev då ombedda att motivera sina 
omdömen. Följdfrågor jag ställde var: varför satte du det här betyget? Vad saknades för ett högre 
betyg?  Informanterna får efter dessa följdfrågor en mer öppen fråga: har du något du vill tillägga? 
Tanken med denna sista fråga är att fånga upp andra associationer som kan vara värdefulla för 
studien som helhet. För att få en djupare förståelse för lärarnas bedömningar, har jag i det andra 
steget av intervjun ställt frågor om betygskriterierna. Hur en lärare uppfattar och förstår 
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betygskriterierna kan påverka själva bedömningen och därför ligger det i linje med denna studie att 
undersöka detta. De inledande frågorna handlade om vad informanten anser om betygskriterierna, 
om vilka moment i kriterierna som är viktiga eller svårbedömda. Varje lärare befinner sig i ett 
yrkesmässigt sammanhang med kollegor, elever och skolledning. Hur en skola arbetar med 
styrdokumenten eller hur kollegorna uppfattar betygskriterierna kan påverka hur läraren bedömer 
och intervjun har innehållit frågor som behandlar dessa områden. Intervjun avslutades med en öppen 
fråga: har du något du vill tillägga? Informanten har då fått en möjlighet att resonera mer fritt om 
bedömning utan att det är kopplat till ett exempel eller till en fråga. (se bilaga 6 Intervjuguide)  

Uppläggning och genomförande 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva uppläggning och genomförande som inför undersökningen, 
själva undersökningen samt förklara min egen roll och förförståelse. 
 
Inför undersökningen 
Jag har använt e-post och telefon (samtal och sms) som kommunikationsverktyg med informanterna 
och i vissa fall webbformulär, eftersom vissa skolor använder det istället för e-post vid en första 
kontakt (se bilaga 1 Mailförfrågan). 
När en informant har tackat ja till att medverka, har jag skickat ytterligare information. (se bilaga 3 
Brev till informanter) I brevet beskriver jag hur undersökningen går till och går igenom praktiska 
detaljer gällande tidsåtgång och den fysiska miljön. De forskningsetiska kraven och tydliggörande 
vad dessa krav innebär för informanten redovisas också. I samband med detta utskick bestämmer vi 
tid och plats för genomförande av själva undersökningen. För att tydliggöra själva 
undersökningsmomentet för mig själv, har jag formulerat en intervjuguide där jag definierar 
förberedelser och själva intervjun (se bilaga 6 Intervjuguide). Denna guide fungerar som en 
checklista vid intervjun, så att jag inte glömmer någon fråga. 
 
Undersökningen 
Själva undersökningen bestod av två olika typer av data, bedömning av ljudexempel och en intervju 
om betygskriterier. Innan intervjun började, kopplade jag upp och kontrollerade den tekniska 
utrustningen: dator och ljudhögtalare för lyssning av ljudexemplen och en digital bandspelare för 
inspelning av själva bedömningarna och intervjun. Det har alltid varit samma utrustning vid alla 
intervjuer för att ljudkvalitén ska vara identisk för alla informanter. Om jag hade valt 
videoinspelning som dokumentationsmetod för intervjuerna, hade materialet varit rikare på icke-
verbal information, men samtidigt mer komplext och eventuellt ohanterligt för denna undersökning 
(s.194-195. Kvale & Brinkmann, 2012). 
 
Informanten lyssnade först på lyssningsexempel nr.1 och gav därefter sitt omdöme i form av ett 
betyg enligt betygsskalan för GY2011, A-F, där A är det högsta vitsordet och F är underkänt. 
Sedan motiverade informanten sin bedömning. Undersökningen fortsatte på samma sätt med 
lyssningsexempel nr.2 och nr.3. Efter alla bedömning och motivering av alla exempel, fick 
informanten en möjlighet att reflektera över alla tre exemplen. Det andra momentet, intervjun om 
betygskriterier, bestod av 7 huvudfrågor och varje huvudfråga följdes upp med följdfrågor vid behov. 
Följdfrågorna kunde ha olika funktioner. De kunde vara klargörande eller fördjupande, men kunde 
också användas för att ge en annan infallsvinkel på frågeställningen i fall huvudfrågan upplevdes 
som otydlig eller svår att svara på (s.154-156, Kvale & Brinkmann, 2012). 
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Min egen roll och förförståelse 
Min strävan har varit att skapa en öppen situation där informanten känner sig trygg i att bedöma 
ljudexempel och svara på intervjufrågor och dessutom att jag själv ska vara en skicklig intervjuare 
(s.182-184, Kvale & Brinkmann, 2012). Jag har varit öppen med att jag arbetar på ett estetiskt 
program i samma yrke som informanterna. Hur detta påverkar informanterna i 
undersökningssituationen vet jag inte. En fördel kan vara att de vet att jag är förtrogen med deras 
arbetssituation och kan upplevas vara på deras sida, som en yrkeskollega. En nackdel kan vara att de 
ser mig som en kollega som också deltar i undersökningen. Detta kan framkomma i att informanten 
frågar hur jag skulle ha bedömt lyssningsexemplen eller att de vill stämma av en åsikt med mig med 
frågor av typen ” Hur har ni tänkt på er skola?” En möjlighet är också att de kopplar själva 
lyssningsexemplen till mig i min roll som elgitarrlärare och på så vis kanske uppfattar att de som 
spelar i exemplen är mina egna elever, vilket skulle kunna påverka informantens bedömningar av 
lyssningsexemplen. Då detta har framkommit, har jag påpekat att dessa exempel kan vara hämtade 
från vilken skola som helst och att de inte med automatik är kopplade till mig i min yrkesroll. Av 
forskningsetiska skäl har jag inte gett någon information till informanterna om de som spelar i 
lyssningsexemplen. Eftersom jag i denna situation var både forskare och yrkeskollega, har det varit 
nödvändigt för mig att hitta en balans mellan dessa roller. 
 
Materialbearbetning 
I detta avsnitt beskriver jag bearbetningen av materialet från ljudfil till text och analysmetoden för 
undersökningen. 
 
Bearbetning från ljudfil till text 
Efter intervjun har jag fört över det inspelade materialet till en dator för att kunna lyssna och 
transkribera svaren till text. Att transkribera ett resonerande samtal till text är ett tidskrävande arbete. 
För att få ett läsbart skriftspråk har jag inte skapat något kodsystem för att kunna transkribera verbala 
händelser som inte finns i skrift, t.ex. harklingar och tonfall. Jag har heller inte kodifierat tvekan eller 
gester. Det är möjligt att intervjupersonernas svar kan uppfattas som säkra utsagor utan tvekan eller 
tonfall i sin skriftliga form, men det är viktigt att förstå att så inte är fallet. Målet har varit att få ett 
begripligt skriftspråk och samtidigt beskriva intervjupersonernas svar så objektivt och neutralt som 
möjligt, men utan att komplicera texten med koder om t.ex. icke-verbal kommunikation. Det finns 
alltid en risk att jag som intervjuare och transkriberare gör feltolkningar, speciellt i de fall då ett 
bärande ord i en mening inte sägs eller förmedlas via en gest som inte går att transkribera. Ibland kan 
en informant syfta på betygskriterierna, men pekar ner på pappret med betygskriterierna och säger 
”det här”. För läsaren blir det svårt att förstå vad ”det här” betyder eftersom det finns icke-verbal 
kommunikation som ersätter det bärande ordet (i det här fallet ordet ”betygskriterierna”). Det 
bärande ordet i denna mening blir ”betygskriterierna”, även om ordet inte har uttalats av 
informanten. I de fall då det har varit viktigt att transkribera ett avsnitt som innehåller denna typ av 
kommunikation, har jag kursiverat inom parentes det ord som jag tolkar att intervjupersonen menar. 
Det ser ut så här: (min tolkning). Ibland kan informanter använda ett verbalt uttryck tillsammans med 
en gest. Om jag uppfattar att det blir svårförståeligt med endast det verbala uttrycket, har jag gjort ett 
förtydligande enligt samma modell med kursiv text inom parentes (mitt förtydligande). När 
intervjupersonen citerar betygskriterier, har jag använt citattecken. Ljudfiler och transkriptioner finns 
sparade hos mig som författare av denna uppsats. 
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Analysmetod 
I den här uppsatsen har kvalitativ innehållsanalys med meningskoncentration använts som 
analysmetod. Begreppet innehållsanalys beskrivs av Kvale och Brinkmann som en teknik för att 
åskådliggöra datamaterial kvantitativt, medan meningskoncentrering beskrivs som ett sätt att 
analysera material genom att hitta meningsenheter och skapa teman (s.219-223, Kvale & Brinkmann, 
2012). Kvalitativ innehållsanalys beskrivs av Therese Wirback i ett dokument publicerat via 
Karolinska Institutets hemsida. (Wirback, elektronisk resurs 2013-07-28). Jag har i denna 
undersökning arbetat enligt en metodanvisning ” Att analysera innehållet i intervjuer och 
textmaterial ur ett kvalitativt perspektiv” (Adamson, 2001) baserad på Miles & Huberman (1994), 
som också finns omtalad i en artikel (s.334, Adamson och Meister, 2005). Denna process kan 
beskrivas i 5 steg. 
 
Steg 1. 
Först har jag transkriberat ordagrant informanternas svar och för att kunna orientera mig i det 
transkriberade materialet, följer transkriptionerna intervjuguidens (se bilaga 6 Intervjuguide) struktur 
med bedömning av ljudexempel och svar på intervjufrågor.  
 
Steg 2. 
Sedan har jag sammanfattat svaret utifrån följande kriterier: uteslut allt som inte är relevant för 
frågeställningen, inkludera allt som är relevant för frågeställningen, formulera inga egna (mina) 
personliga tolkningar och använd ordagranna formuleringar. Resultatet av detta steg beskrivs i 
tabellerna 1- 13 som finns i Bilaga 7 Beskrivning av data. Att denna redovisning placeras som en 
bilaga och inte i den löpande texten är för att det skulle tynga ner texten för mycket. I detta moment 
har inte medbedömning varit möjligt, då materialet har varit omfattande (29 sidor transkriberad text) 
och tidsbrist har medfört att medbedömare inte har haft möjlighet att delta i detta steg. 
 
Steg 3. 
Nästa steg innebär att materialet i tabellerna under Beskrivning av data (Bilaga 7) koncentrerats till 
sammanfattande ord i Matris 1a och Matris 1b. I denna del av processen har medbedömare varit 
delaktiga, i steget från Beskrivning av data (bilaga 7) till Matris 1a, Bedömning av lyssningsexempel 
och Matris 1b, Intervju om betygskriterier. Varje matris har strukturerats utifrån intervjufrågorna och 
presenteras i form av en tabell för varje bedömning och för varje fråga. Matris 1a behandlar 
tabellerna 1- 4 och Matris 1b tabellerna 5 – 13. Medbedömarnas uppgift har varit att läsa 
Beskrivning av data och följa koncentreringen till Matris 1a och 1b. Deras kommentarer handlar ofta 
om förtydliganden, när koncentreringen har blivit alltför hård, d.v.s. det har blivit för få ord i 
matriserna, vilket delvis har gjort innehållet i matrisen svårt att förstå. I dessa fall har jag tagit till 
mig medbedömarnas kommentarer och lagt till fler förklarande ord i Matris 1a och 1b. Ibland har 
medbedömarna gjort egna, ibland värderande, kommentarer om vad informanterna har uttryckt. 
Dessa kommentarer har jag inte tagit hänsyn till i beaktandet av hur koncentreringen är utförd, 
eftersom dessa kommentarer speglar medbedömarnas egna åsikter om innehållet i informanternas 
svar och inte koncentreringen i sig. I vissa fall kan medbedömarna vilja ha en förtydligande av ett 
sammanfattande begrepp som t.ex. ”bra kontroll” och i dessa fall har jag formulerat om till mer 
specifika begrepp som t.ex. ”bra teknik och timing”. I tabell 9, lärare 5, har medbedömarna önskat att 
lägga till formuleringen ”Strävar efter likvärdighet och rättvisa.” och i detta fall har jag en annan 
åsikt än medbedömarna: Att det finns en diskussion på skolan innebär inte automatiskt att det är en 
strävan efter likvärdighet och rättvisa, även om det kan vara troligt att anta det.  
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Steg 4. 
I nästa steg har materialet analyserats utifrån de olika tabellerna (bedömningar och intervjufrågor) 
och beskrivits som kategorier (Analys av resultat). Medbedömare har inte varit delaktiga i detta steg 
p.g.a. tidsbrist. I följande exempel beskrivs processen från transkription till kategori. 
 
Exempel 1. Beskrivning av analysprocess 
Transkription Beskrivning av data Meningskoncentration Kategori 

Ibland försvann jag, men 
ibland kom jag tillbaka, 
eftersom det svängde om 
honom. 
Jag kan inte hålla mig till det 
här (kriterierna), känner jag… 

Jag kan inte hålla mig till 
det här (kriterierna), 
känner jag…  

 

Relaterar ej till kriterier Förhållningssätt 
till 
styrdokumenten 

Tillförlitlighetsfrågor 

I en artikel beskriver Staffan Larsson flera kvalitetskriterier för kvalitativa studier (Om kvalitet i 
kvalitativa studier., 2005, Nordisk Pedagogik, (25), 1, 16-35.). Dessa kan sammanfattas som 
kvaliteter i framställningen som helhet, kvaliteter i resultaten och validitetskriterier. Vart och ett av 
dessa begrepp har flera underbegrepp som ytterligare preciserar delar av kvalitetsbegreppet i 
kvalitativa studier. Perspektivmedvetenhet, intern logik och etiskt värde beskriver kvalitetsaspekter 
som gäller för framställningen i helhet. Innebördsrikedom, struktur och teoritillskott ingår som 
kriterier för att bedöma resultatet av en kvalitativ studie. Validitetskriterierna förtydligas av Staffan 
Larsson som diskurskriteriet, heuristiskt värde, empirisk förankring, konsistens och det pragmatiska 
värdet. Alla kriterier har inte samma tyngd i alla undersökningar och ibland kan kriterierna vara 
trubbiga, vilket gör att kriterierna inte kan ses som absoluta i den meningen att de kan fånga in allt 
som kan betecknas som kvaliteter. Vissa kriterier, t.ex. perspektivmedvetenhet, förklaras på olika sätt 
av olika forskningstraditioner, vilket komplicerar hur ett begrepp kan förstås. Det betyder inte att 
man kan vara utan föreställningar om kvalité, eftersom man då inte kan bedöma kvalité på ett 
transparent sätt överhuvudtaget. 
 
I det här arbetet står en musikalisk prestation som utgångpunkt för undersökningen om lärares 
bedömningar, vilket gör att jag har anledning att fokusera på bedömning i allmänhet och på 
bedömning i ett estetiskt ämne, musik, i synnerhet. Inom ramen för detta arbete finns det ingen 
möjlighet att göra en omfattande studie, där man skulle undersöka bedömning i en kurs ur ett 
helhetsperspektiv, där alla betygskriterier skulle beaktas. Jag har valt att studera bedömning av en 
enda musikalisk prestation, vilket måste ses som en del i en helhetsbedömning. Det här medför att 
informanterna måste fokusera på några kriterier, de kriterierna som är tillämpbara i bedömningen av 
ett ljudexempel. Det är t.ex. omöjligt för informanterna att bedöma förarbetet, moment som spel efter 
noter eller elevens reflektioner över den egna prestationen. Studien kan ses som en detaljstudie där 
jag har valt ut en del i bedömningen genom att välja ut en aspekt, musikalisk prestation, och en 
disciplin, instrumentet elgitarr, som fokusområde. För att få en mer övergripande bild av bedömning 
i den här kursen, skulle man behöva ta alla betygskriterier i beaktande. Dessutom är kursen 
differentierad såtillvida att instrument inte är ett instrument utan många olika instrument. Att ha 
samma betygskriterier, men bedöma prestationer på olika musikinstrument, hade krävt att läraren 
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tolkar och konkretiserar kriterierna utifrån sin ämnesdidaktiska kompetens för att sedan applicera 
dessa tolkningar på instrument som ligger utanför det direkta kompetensområdet. Men detta hade 
komplicerat genomförandet och gjort undersökningen mindre relevant i ett pragmatiskt perspektiv.   
4 andra studenter har fungerat som medbedömare i analyssteg 3 och har gett synpunkter på hur 
kondenseringen har gjorts, t.ex. om något har blivit otydligt eller att något viktigt har fallit bort från 
resultatbeskrivning till analys. Det hade varit önskvärt med medbedömare i fler analyssteg, men detta 
har inte varit möjligt av tidsskäl. 

Om en bedömning kan vara likvärdig ur ett objektivt perspektiv, har inte stått som utgångspunkt för 
denna studie. Det finns ingen sådan hypotes formulerad, utan undersökningens relevans bygger på 
det faktum att det i dokument från Skolverket, som är den styrande förvaltningsmyndigheten, finns 
en uttalad strävan att betygssättning och därmed också bedömning ska vara likvärdig. 

”Att betygssättningen ska vara likvärdig över landet är en viktig rättssäkerhetsaspekt. Betygssättning är 

myndighetsutövning. Därför är lärarens ansvar stort.” (s.24,Skolverket, 2012) 

I den professionella yrkesrollen har alltså läraren ett ansvar för att bedömning sker på ett rättssäkert 
sätt, vilket enligt Skolverket inbegriper att bedömningen är likvärdig. Att undersöka själva 
styrdokumenten i sig är ett intressant forskningsområde, men det har inte varit fokus för denna 
undersökning, utan målet har varit att undersöka hur lärare bedömer utifrån de aktuella 
styrdokumenten. 

Etiska aspekter  

I Vetenskapsrådets text Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning, (1990) beskrivs fyra etiska huvudkrav: samtyckeskravet, informationskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla informanter är myndiga och har själva godkänt att 
medverka i undersökningen och detta motsvarar samtyckeskravet. Informationskravet har uppfyllts 
genom att de har informerats om undersökningen och om de forskningsetiska kraven (se bilaga 5 
Brev till informanter). Jag har träffat några av informanterna tidigare i andra sammanhang, men jag 
uppfattar att denna tidigare kontakt inte påverkar min strävan efter en objektiv undersökning. Alla 
informanter och spelande elever är lovade anonymitet och jag nämner inga namn varken skriftligt 
eller muntligt i min kommunikation med andra för att som forskare leva upp till 
konfidentialitetskravet. Hur informanterna kan komma att påverkas av denna undersökning är svårt 
att förutse. Min egen roll i den här situationen har varit att vara en forskare som gör en undersökning. 
Men jag är samtidigt en yrkeskollega som får ta del av en annan kollegas tankar om bedömning och 
den kunskapen bär jag med mig, både som forskare och som musiklärare. Vad betyder det här för 
mitt etiska förhållningssätt? Vad jag berättar för mina kollegor eller andra måste gå i linje med hur 
jag har presenterat undersökningen för informanterna. Jag kan alltså inte nämna namn på skolor, 
lärare eller spelande gymnasieelever i några andra sammanhang heller. Efter uppsatsen är klar och 
jag fortsätter att arbeta som musiklärare, är jag ur den här undersökningens perspektiv fortfarande 
forskaren som ska följa de forskningsetiska kraven. De forskningsetiska kraven gäller även i min 
yrkesroll. Om jag skulle vilja använda materialet igen, måste jag be om ett nytt godkännande, 
eftersom nyttjandekravet medför att jag inte kan använda något insamlat material i andra 
sammanhang än i denna uppsats.  
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Kapitel 4 Resultat  

Beskrivning av data/empiri  
I min beskrivning och analys har jag följt en metodanvisning (Adamson, 2001) baserad på Miles and 
Huberman (1994) och sammanställningen baseras på transkriptionerna av intervjuerna och redovisas 
i olika tabeller. Denna redovisning placeras som en bilaga (Bilaga 7, Beskrivning av data) och inte i 
den löpande texten eftersom omfattningen av detta material skulle tynga ner texten för mycket. 
Tabellerna 1-3 redovisar informanternas bedömningar av lyssningsexempel och tabell 4-12 visar svar 
på intervjufrågor. 

Analys av data/empiri  
Resultatet som redovisas i tabell 1-13 (se bilaga 7 Beskrivning av data) kondenseras i Matris 1a och 
1b nedan. Målet är att med ett fåtal ord fånga in essensen i informanternas svar och ge en mer 
översiktlig bild över materialet. I tabellerna 1- 4 redogör jag för resultaten som svarar mot 
forskningsfråga 1,2 och 3: 
 

1. Vilka kvaliteter lyfter elgitarrlärare på gymnasiet fram och värderar när de lyssnar till några 
elevers inspelade musicerande? Hur motiverar musiklärare sina bedömningar utifrån de 
centralt fastställda betygskriterierna i kursen Instrument eller sång 2?  

2. Vilka kvaliteter lyfter de inte fram i relation till skrivningarna i betygskriterierna och 
kursplan?  

3. Finns det några mönster i vilka argument som används i relation till värderingen av 
elevprestationen? 

Matris 1a Bedömning av lyssningsexempel 

Tabell 1. Lyssningsexempel 1 
 Hur värderar 

du exemplet? 
Varför gav du detta 
omdöme? 

Vad saknades för ett 
högre omdöme? 

Har du något du 
vill tillägga?  

Lärare 1 2-3  

 

spelglädje, men detaljbrister  Outvecklad ton, onyanserat, 

ofokuserat och orytmiskt 

Har publikkontakt 

 

Lärare 2 4 Stilenligt 

 

 

Inget personligt uttryck.  Relaterar ej till kriterier 

Lärare 3 5-6 snyggt spelat  Tappar formen och ibland 

inövat 

 

Lärare 4 6 Stilenligt, nyanserat lite slarvig teknik och timing 

ibland.  

man bedömer olika 

Lärare 5 4 Bra frasering och timing 

Uttrycksvilja 

Ovan i genren svårt med betyg  

 

Lärare 6 4 Framåtanda  

 

Ovan i genren svårt med betyg  
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Tabell 2. Lyssningsexempel 2 
 Hur värderar 

du exemplet? 
Varför gav du detta 
omdöme? 

Vad saknades för ett 
högre omdöme? 

Har du något du 
vill tillägga ?  
 

Lärare 1 2 Tekniska brister Teknik   

Lärare 2 2 Orytmiskt och falskt 

 

Spela mer  

Lärare 3 1 

 

skalan i endast ett läge 

slutfrasen inövad 

 haft elever som har 

låtit så här genom hela 

gymnasiet 

Lärare 4 4 Bra uttryck 
 

Bristfällig teknik  

Lärare 5 2 ”Hade gjort läxan”, engagerat ska inte kännas inövat 

brister i uttrycksmedel 

 

Lärare 6 3 Kontroll på tempo Outvecklad ton och frasering Skolsystemet har fel 

krav på eleven 

 
 
Tabell 3. Lyssningsexempel 3 
 Hur värderar 

du exemplet? 
Varför gav du detta 
omdöme? 

Vad saknades för ett 
högre omdöme? 

Har du något du 
vill tillägga?  
 

Lärare 1 5 bra fraseringsförmåga och teknik Mer avslappnat och 

soundmedvetenhet 

avancerad nivå, nyans 

 

Lärare 2 6 Teknik, variation, frasering  Säker på betyget 

Lärare 3 6 naturlig gitarrkänsla och bra 

teknik 

 Behöver ingen lärare. 

Lärare 4 6  soundmedvetenhet, dynamik, 

spelteknik, konstnärliga beslut 

 Över gymnasienivå 

Lärare 5 6 Bra sound, närvaro, time, varierat  Över gymnasienivå 

Lärare 6 6  Bra ton och teknik. Harmoniskt 

medveten 

 

Mer bestämt spel. 

 

Vad är nästa nivå i 

GY11? 
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Tabell 4. Har du något du vill tillägga efter att ha hört alla tre lyssningsexempel? 
Lärare 1 Svårighetsgraden och att jämföra exemplen 

Lärare 2 Bestämde mig direkt för vilket omdöme 

Lärare 3 Stor nivåspridning på gymnasiet. Avråda om INSÅ 2 eftersom gymnasiet är till för att få bra betyg. 
 

Lärare 4 Exempel 1 och 2 representativt för gymnasiet och exempel 3 är över gymnasienivå.  
 

Lärare 5 nöjd med min bedömning och förhållandet mellan dem 

 

Lärare 6 fel saker lyfts fram i kriterierna 

 

Matris 1b Intervju om betygskriterier 

I tabellerna 5-13 redogör jag för resultaten som syftar att besvara forskningsfråga 4: 
Vilka uppfattningar har lärarna om betygssystemet och om möjligheterna att göra en likvärdig 
bedömning av elevers prestationer? 

 
Tabell 5. Vad anser du om de centralt fastställda betygskriterierna? 
Lärare 1 Användbara och begripliga kriterier, men man ska inte värdera konstnärlighet på E-nivå  

Lärare 2 Svårt att konkretisera och för höga krav 

Lärare 3 Bättre än de gamla kriterierna och kunde vara ännu mer detaljerat 

Lärare 4 Ganska bra och ska inte vara mer detaljerat. 

Lärare 5 Har lett till en bra diskussion på skolan. Svårt att konkretisera och för höga krav (vissa kriterier) 

Lärare 6 Svårt att konkretisera(vissa kriterier) och kunskaperna ska stå i centrum. 

 
Tabell 6. Är något moment i betygskriterierna viktigare? Vilket moment? Varför? 
Lärare 1 Repertoar. I övrigt är det individuellt vad som är viktigt. 

Lärare 2 Konstnärligt uttryck, genrekunskap, teknik 

Lärare 3 Spela inför publik, spel efter noter och gehör, konstnärligt uttryck, teknik. 

Lärare 4 Teknik 

Lärare 5 Musikaliskt resultat  

Lärare 6 Musikaliskt resultat  
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Tabell 7. Är något moment i betygskriterierna mer svårbedömt? Vilket moment? Varför? 
Lärare 1 Konstnärligt uttryck 

Lärare 2 Flera moment/aspekter och specifikt personligt uttryck 

Lärare 3 Vi måste tolka betygskriterierna och göra om det 

Lärare 4 Elevens kommunikation 

Lärare 5 Elevens kommunikation 

Lärare 6 Inget speciellt som sticker ut. Det som är svårt är att man inte hinner med det.  

 
 
Tabell 8. Vad skulle kunna underlätta bedömningen? 
Lärare 1 Titta på exempel på hur andra har gjort. 

Lärare 2 Att prata ihop sig lite kanske generellt  

Lärare 3 Ha en instrumentkurs som är speciellt formulerad för gitarr  

Lärare 4 Att vi dokumenterar det vi gör. Elever tillsammans med läraren diskuterar bedömning. 

 

Lärare 5 Ju tydligare kriterier man har, desto lättare blir det att bedöma.  

Lärare 6 Att det skulle vara en kurs i instrument, istället för flera kurser.  

Mindre av att eleven ska beskriva och diskutera, mer av att spela.  
 

 
 
Tabell 9. Hur använder ni, musiklärare, betygskriterierna på er skola? 
Lärare 1 Vi resonerar tillsammans, har haft gästlärare och kollar forskning.  

Lärare 2 Vi har spaltat upp momenten i kriterierna, det har vi gjort med alla våra kurser. 

Vid betygssättningen samarbetar jag framförallt med de andra gitarrlärarna. 

Lärare 3 Anpassat våra gamla matriser till nya kriterier. 

Lärare 4 Vi gitarrlärare har jobbat med de nya betygskriterierna och har diskuterat hur eleverna ska uppnå de här målen.  

Lärare 5 Kriterierna fungerar som diskussionsunderlag. 

Lärare 6 Arbete med matriser, där varje instrumentgrupp gör sin egen variant.  
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Tabell 10. Hur påverkar detta (se tabell 9) ditt eget sätt att bedöma? 
Lärare 1 Positiv trend när det blir högt i tak och man är inte rädd för att säga hur man bedömer och tycker.  

Lärare 2 Det kanske gör mig mer uppmärksam på vad vi måste hinna igenom innan eleverna slutar.  

Lärare 3 Jag kan styra arbetet kring bedömning och betygssättning, eftersom jag har mer erfarenhet än mina kollegor. 

Lärare 4 Ja. Det måste finnas någon slags gemensam grund för hur man bedömer. 

Lärare 5 Jag vet inte. Jag sätter så höga betyg jag kan, men jag tycker att jag sätter välmotiverade betyg.  

Lärare 6 Vi har alltid varit formativa, men det här att lyfta fram begreppet är bra. 

 

 
 
Tabell 11. Hur förklarar och diskuterar ni betygskriterierna med eleverna? 
Lärare 1 Vi gör det i olika portioner med diskussioner och exempel. 

 

Lärare 2 Vi har utvecklingssamtal och det är inför dem samtalen vi pratar om kriterierna, men det kan vara under resans 

gång också. 

Lärare 3 Pratar med eleven vid terminsstart. En bra lärare ska kommunicera kraven med eleven. En dålig lärare kör på 

känsla. 

Lärare 4 Vi diskuterar alltid detta i början på kursen, men sen har de alltid tillgång till dokumenten via sin dator.  

Lärare 5 Inte så mycket har jag gjort. Jag har betygssamtal, men det känns som att det är onödigt att slösa mer tid. 

Lärare 6 Eleverna läser betygskriterierna och vi pratar om hur kursen och om vår matris. Uppföljning efter ett halvår. 

 
 
Tabell 12. Hur upplever kollegorna betygskriterierna? 
Lärare 1 Det finns olika uppfattningar 

 

Lärare 2 Vissa kör väl efter det gamla 

Lärare 3 De är så orutinerade, så de kommer och frågar mig om hur de ska sätta betyg. 

Lärare 4 Vi har haft för lite diskussioner (i hela musiklärarlaget? min anm.)för att jag ska märka att vi skulle ha olika 

uppfattningar. 

Lärare 5 Våra diskussioner har inte varit så specifika, utan det har handlat mycket om vilka nivåer som betygskriterierna 

står för.  

Lärare 6 Det finns olika uppfattningar.  
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Tabell 13. Har du något du vill tillägga? 
Lärare 1 Borde diskutera på nationell nivå, men det kanske saknas rätt forum. 

Lärare 2 Jag tycker det är bra att vi tar upp detta lite här och var, att vi kollar över det. 

Kriteriernas relevans, definiera och exemplifiera nivåer.  

Lärare 3 Nej, men av rent intresse, vad hade du satt på ljudexemplen? 

Lärare 4 Bra att du kommer och gör sådana här undersökningar.  

Lärare 5 Nej, inget speciellt. 

Lärare 6 Styrdokumenten skapar inte likvärdighet. 

 

 

Analys av resultat  
Utifrån meningskoncentrationerna i tabellerna i matris 1a och 1b har jag letat efter genomgående 
mönster eller teman som inte är knutet till enskilda informanter. Denna tematisering är induktiv och 
själva temana är datastyrda d.v.s. det har inte funnits några förutbestämda teman innan själva 
undersökningen. Jag har funnit tre centrala teman eller kategorier i materialet: återkommande 
kvalitetsbegrepp, förhållningssätt till styrdokumenten och kommunikation. Alla hänvisningar 
till tabeller i detta avsnitt avser bilaga 7, Beskrivning av data. 
 
Återkommande kvalitetsbegrepp 
Följande begrepp har valts ut utifrån att de finns med i någon eller flera informanters bedömningar 
för alla tre lyssningsexempel. Ett återkommande begrepp är teknik (i betydelsen spelteknik på 
instrumentet) och den kan beskrivas av informanterna som bra, slarvig, eller bristfällig när man 
refererar till begreppet direkt. I bedömningarna kan andra påpekade brister i t.ex. rytmik och 
frasering indirekt bero på tekniska brister. Två av informanterna resonerar om teknikens betydelse 
för konstnärlighet och uttrycksförmåga (Tabell 6, lärare 4 och tabell 7, lärare 1). För 
lyssningsexempel 3 som får de högsta omdömena lyfts teknisk färdighet explicit fram som en 
bedömningsparameter. 
 
Ett annat återkommande begrepp som lyfts fram är timing eller time och detta kan kopplas till 
rytmisk medvetenhet, både som en pulsuppfattning och som en fraseringsförmåga. Ibland är det 
otydligt om informanterna menar timing som pulsuppfattning eller som fraseringsförmåga, men båda 
underbegreppen kan inrymmas under rytmisk medvetenhet. Informanterna säger alltså något om hur 
eleverna i lyssningsexemplen hanterar rytmiska aspekter av musiken. Sound och ton är två begrepp 
som kan sägas spegla klangfärgen och beskrivs som soundkänsla/medvetenhet eller som 
outvecklad/bra ton. Uttryck finns med i bedömningarna, men återges i form av andra begrepp som 
spelglädje, snyggt spelat eller beskrivs ibland som nyanserat, bra, naturligt eller som närvaro. 
 
Sammanfattningsvis är de återkommande begreppen teknik, timing, sound/ton och uttryck. 
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Förhållningssätt till styrdokumenten 
Det finns olika åsikter om hur konkret betygskriterierna ska formuleras, hur stort tolkningsutrymme 
det borde finnas för den enskilde läraren (Tabell 5, lärare 3 och 4). Det finns en farhåga att en för 
tydlig konkretisering skulle leda till att man inte kan möta eleven där den befinner sig och att 
musikglädjen förstörs. (Tabell 8, lärare 5 och tabell 5, lärare 4). Detta kan ses som en konflikt mellan 
kraven på tydlighet och likvärdighet gentemot den enskilda elevens utveckling utifrån sina 
förutsättningar. 
 
Utifrån bedömningarna av lyssningsexemplen kan man se att läraren gör egna konkretiseringar, 
vilket ibland upplevs som svårt och t.o.m. obehagligt. (Tabell 1, lärare 2 och 5) Dessa egna 
konkretiseringar är ibland inte tydligt kopplade till betygskriterierna och informanterna använder 
ibland egna begrepp som argument för en viss bedömning. Exempel på dessa typer av begrepp är 
framåtanda, naturlig gitarrkänsla, för många rundor, edge, flow och inövat (Tabell 1, 2 och 3). Hur 
dessa egna begrepp kopplas till betygskriterierna är otydligt. Styrdokumenten har i vissa fall fungerat 
som diskussionsunderlag för att spegla den egna verksamheten. Det finns olika uppfattningar om 
betygskriteriernas begriplighet och flera informanter reflekterar över enskilda formuleringar 
(delmoment i betygskriterierna) och deras tyngd gentemot andra formuleringar. (Tabell 5 och 6) Det 
finns här en antydan till rangordning av delmomenten i betygskriterierna. Det finns ingen entydig 
bild av vilket moment som är viktigast, men tre av informanterna lyfter fram det musikaliska 
resultatet som det allra viktigaste (Tabell 6). Vissa kriterier anses som svårbedömda (konstnärligt 
uttryck och elevens kommunikation) och andra som mindre betydelsefulla (musikens historiska och 
kulturella sammanhang) (Tabell 7). På detaljnivå blir olikheterna tydligare och en heterogen bild 
formas över informanternas uppfattningar om betygskriterierna. Ibland relaterar lärarna ett 
lyssningsexempel till ett annat lyssningsexempel, till sin egen erfarenhet av elevers musicerande eller 
till andra nivåer i utbildningssystemet (folkhögskola/musikhögskola). Här finns en indikation på att 
det finns ett behov hos informanterna att jämföra lyssningsexempel mot annat än styrdokumenten, ett 
sökande efter en norm att kalibrera sig emot (Tabell 3). En informant diskuterar betygens roll för 
urval till vidare studier på musikhögskola jämfört med studier på traditionell högskola/universitet 
(Tabell 4, lärare 3). 
 
 Det finns olika förhållningssätt gentemot styrdokumenten avseende konkretisering, begriplighet, 
momenthierarki, erfarenhetskoppling och relevans i utbildningssystemet. 
 
Kommunikation 
Hur informanterna kommunicerar kring betygskriterier kan beskrivas på flera olika nivåer. I 
materialet kan man se den egna reflektionen som en form av kommunikation, en egen inre dialog hos 
informanterna själva. Ibland tar detta sig i uttryck av tvekan eller vånda inför att sätta ett värderande 
omdöme och i andra fall kan det synas som resonemang om styrdokumenten eller som 
associationer/reflektioner över lyssningsexemplen. I vissa fall ställer informanten frågor till sig själv 
som denne också svarar på. Det finns en kommunikation mellan informantens egna tankar och 
frågeställningarna/lyssningsexemplen. I kontakten med eleverna finns det en uppfattning att man ska 
presentera styrdokumenten för eleverna. Men formerna för detta är olika och det finns speciella 
tillfällen då informanterna anser det vara särskilt lämpligt att ta upp betygskriterierna, vid 
terminsstart/kursstart och vid utvecklingssamtal. Några informanter hänvisar till Skolverkets 
hemsida och till den lokala digitala plattformen, där styrdokumenten alltid är tillgängliga och en 
informant har betygskriterierna uppsatta på väggen i lektionssalen. Det finns en uppfattning att inte 
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fokusera för mycket på betygskriterierna för att det skulle uppta för mycket lektionstid och att det 
skulle få eleverna för fokuserade på betyg (Tabell 11). När det gäller arbetet med betygskriterier i 
kollegiet, fokuseras detta arbete främst i den egna instrumentgruppen, gitarrlärarna. Ofta skapas egna 
matriser specifikt för gitarr utifrån styrdokumenten och det finns en kontinuerlig diskussion på denna 
nivå. På skolnivå har det hållits föreläsningar och konferenser har använts för diskussion om 
bedömningsfrågor, men dessa insatser uppfattas av en informant som att det oftast inte leder till 
något konkret. Om detta arbete påverkar den egna bedömningen har informanterna olika 
uppfattningar om. För en informant har det ökat öppenheten att diskutera, en annan har blivit mer 
uppmärksam på vad kursen borde innehålla och en tredje har en dominerande position i arbetslaget 
så denne får ta ett större ansvar att definiera bedömningsarbetet (Tabell 10, lärare 1, 2 och 3). 
Eftersom varje skola och arbetslag har en egen unik situation, finns det tecken på att informanternas 
kollegor också uppfattar bedömningsarbetet på olika sätt. En tydlig aspekt är att bedömningsfrågor 
hanteras i diskussioner, men hur dessa diskussioner genomförs kan se olika ut. Det kan vara att det 
har varit för lite diskussioner eller diskussioner som har varit för abstrakta. Några informanter 
uppfattar en trötthet hos kollegorna i dessa frågor eller att frågeställningarna har blivit för 
komplicerade. Hos flera informanter finns en strävan att arbeta vidare med dessa frågeställningar och 
hitta former för diskussioner om bedömning på t.ex. nationell nivå. 
 
Kommunikationen om bedömning sker framförallt hos lärarna själva, i form av egen reflektion och 
mellan lärare i den egna instrumentgruppen. På andra nivåer (elev, skola och nationellt) upplevs 
kommunikationen om bedömning som tidskrävande (och därför bortprioriterad), abstrakt eller 
bristfällig. 
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Kapitel 5 Diskussion 

Slutsatser 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera resultaten utifrån mina forskningsfrågor. Alla hänvisningar 
till tabeller i detta avsnitt avser bilaga 7, Beskrivning av data. 

Informanternas kvalitetsbeskrivningar 

Att beskriva musikalisk kvalité kan göras på olika sätt, t.ex. med begrepp som dynamik, frasering, 
artikulation, klangfärg och teknik. Vilka uttryck som används för att beskriva kvalitéer i 
lyssningsexemplen kan ses som kopplade till instrumentet elgitarr och till de genrer där instrumentet 
oftast förekommer, den sk afro-amerikanska traditionen med musikstilar som t.ex. blues, jazz och 
rock. Dessa genrer kan innehålla improvisatoriska moment och då finns det uttryck som speglar detta 
t.ex. kreativitet. Ibland kan begrepp vara inspirerade av engelska ord som t.ex. ”sound” och ”timing” 
och i andra fall använder informanterna mer allmänna musikaliska begrepp som dynamik och 
frasering. I ett fall används engelska begrepp som inte tydligt kan kopplas till enbart musik: ”flow” 
och ”edge”. Denna flora av begrepp visar att det inte finns ett enhetligt system för att beskriva 
kvalité utan informanterna skapar sin egen begreppsvärld utifrån sin position i musikkulturen. 
 
De kvalitéer som ofta lyfts fram är teknik, timing, sound/ton och uttryck. Genreförtrogenhet lyfts 
fram ett flertal gånger, men ändå inte i samma grad som de föregående begreppen. Det finns ett 
flertal betygskriterier som informanterna inte använder i någon större utsträckning i sina 
bedömningar av lyssningsexemplen: repertoar, instudering, spel efter noter och på gehör och 
instrumentets konstruktion, funktion och vård. Att dessa kriterier inte används har sin förklaring i att 
de inte går att tillämpa i den här undersökningssituationen d.v.s. informanterna kan inte uttala sig om 
dessa betygskriterier endast genom att lyssna på ett musikstycke framfört av en elev. 
När det gäller musikalisk kommunikation, är det mer oklart om man kan få information om detta 
genom att lyssna på ett lyssningsexempel. Några informanter uttalar sig om kommunikationen i 
lyssningsexempel 1 (Tabell 1, lärare 1 och lärare 5). Frågan är hur informanterna kan uppfatta denna 
kommunikation i lyssningsexemplet, speciellt när det handlar om kommunikation med publiken. 
Exemplen innehåller inte någon explicit verbal dialog, som en uppmaning till allsång eller liknande. 
I intervjun lyfter två av informanterna fram kommunikationen som ett svårbedömt moment i 
betygskriterierna och en menar att det finns olika uppfattningar om vad kommunikation är och den 
andra säger att ämnets individuella karaktär gör det svårare att bedöma elevens kommunikation med 
medmusiker och med en publik (Tabell 4, lärare 4 och lärare 5). 

Spridning och faktorer för bedömning 

Det finns en diskrepans i hur musiklärare bedömer musikalisk kvalité, och det blir tydligast när 
bedömningarna konkretiseras i betygsliknande omdömen. Alla informanter har placerat 
lyssningsexemplen lika i förhållande till varandra, dvs. ex3 får högsta omdömena och ex.2 får de 
lägsta. Detta skulle kunna tala för en kalibreringsproblematik som kan uppfattas som att 
informanterna ”mäter” rätt, men har ingen klar uppfattning om var skalan börjar och slutar. Det finns 
ingen fast mätpunkt motsvarande 0 i Celsiusskalan för temperatur, vilket gör att varje informant 
skapar sin egen utgångspunkt. Störst diskrepans finns i bedömningen av ex.1. Här kan man dessutom 
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finna helt motsatta uppfattningar om genreförtrogenhet, vilket inte kan ses som en kalibreringsfråga 
utan som ett exempel på olika bedömningar av samma exempel. På frågan ”Är det något moment i 
betygskriterierna mer svårbedömt? Vilket moment? Varför?” (Tabell 7.) har informanterna olika 
svar: personligt uttryck, konstnärligt uttryck, genrespecifika krav utifrån musikens historiska och 
kulturella sammanhang, eleven kommunicerar med, och anpassar sitt musikaliska uttryck med 
tillfredställande resultat gentemot en publik. En informant anser att inget speciellt moment är mer 
svårbedömt (Tabell 7, lärare 6). Det finns olikheter i vilket omdöme ett exempel får och hur 
betygskriterierna uppfattas. 
 
Lyssningsexempel nr 2 visar på minst spridning i informanternas bedömning och det finns anledning 
att fråga sig varför. Min tolkning är att det är mindre komplicerat att bedöma en prestation som 
befinner sig på en lägre nivå för det finns tydliga brister att peka på, brister som kan jämföras mot 
styrdokumenten. I den andra delen av spektrumet finns lyssningsexempel nr. 1 där det finns en stor 
spridning i informanternas bedömning. Vid bedömning av detta exempel framträder svårigheterna 
med att tolka betygskriterier allra tydligast. Svårigheterna består i att faktiskt sätta ett konkret 
bokstavsbetyg, att hålla sig till kriterierna, att bedöma en del (och inte en helhet) och att känna att 
den bedömning man gör verkligen är grundad i en gemensam tanke om betygsnivåer. Förutom 
diskrepans i betygsomdömet (E-A), finns det olikheter i hur informanterna bedömer utifrån aspekter 
som genrekunskap och timing. Genrekunskap kan beskrivas som den förmåga eleven har att följa 
stilmässiga drag för den aktuella genren och timing kan förstås som rytmisk kontroll, men också som 
en delförmåga i att frasera. En del informanter kallar spelet i lyssningsexempel nr 1 stilenligt, men 
andra uttalar att eleven är ovan i genren och timingen beskrivs ibland som ok, men ibland som 
slarvig. Eftersom alla informanter har hört samma ljudexempel, finns det anledning att fråga sig vad 
denna diskrepans kan bero på. Kan begreppen genrekunskap och timing tolkas olika? 
Hur informanterna förstår dessa begrepp i den här kontexten och vilken kunskap de har om 
begreppen, kommer antagligen att påverka deras bedömningar. 
Vissa resonemang innehåller andra parametrar som, t.ex. spelglädje, sväng, framåtanda, fantasilöst, 
edge, inövat, flow och naturlig känsla. Dessa termer är viktiga för informanterna för att de vill 
uttrycka något i bedömningarna, men de är också problematiska på så sätt att de kan vara svåra att 
relatera till styrdokumenten. Är begreppet inövat något som symboliserar något positivt eller 
negativt?  Hur kan man konkretisera framåtanda, edge och flow så att begreppen blir användbara 
(nivåbeskrivande) i en bedömningssituation? Lyssningsexempel nr 3 har egentligen den minsta 
spridningen (B-A), om vi endast har kursen Instrument eller sång 2 som referens. Men man kan säga 
att det exemplet slår i taket för kursen och informanterna resonerar om nivåer som ligger över kursen 
och t.o.m. över gymnasieskolan.  
 
Finns det något eller några kriterier som kan ses som avgörande för lärarnas värdering? Om man 
tittar närmare på ex.2 och ex.3 som kan sägas representera den lägsta respektive den högsta nivån, 
finns det en indikation på att spelteknik är en sådan parameter. Det finns också flera nivåbeskrivande 
aspekter som informanterna tar upp som är svårare att knyta direkt till kriterierna. Ord som 
”klumpigt”, ”outvecklat”, ”osäkert”, ”fantasilöst” å ena sidan och ”medvetenhet”, ”variation”, ”bra 
flow”, ”fin time” å andra sidan fungerar som värderande och nivåsättande. Hur dessa begrepp 
relaterar till kriterierna är mer otydligt och kräver att man som läsare tolkar och försöker sortera in 
under kunskapskraven för kursen. En möjlighet är att placera flera av dessa begrepp under det som 
handlar om konstnärligt och personligt uttryck. Då skulle man kunna uppfatta som de första orden 
som att vara något som beskriver ” ett visst konstnärligt uttryck” och den andra ordgruppen som 
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något som beskriver ”ett gott konstnärligt och personligt uttryck”.  Vad säger informanterna om 
teknik och personligt/konstnärligt uttryck gällande ex. 1 som kan beskrivas som mellannivån? 
Tekniken beskrivs som lite slarvig av en informant, men de flesta uttalar sig inte explicit om den 
tekniska nivån. Möjligen kan man tolka in begreppet teknik i uttryck som ”outvecklad ton” och 
”stolpigt”. Alla informanter har på något sätt formulerat sig om något som skulle kunna förstås som 
personligt/konstnärligt uttryck, men oftast med egna begrepp som ”spelglädje”, ”snyggt”, ”bra 
idéer”, ”vill berätta något”, ”framåtanda” och en informant använder ”välgrundat och nyanserat 
musikaliskt uttryck” något som liknar en formulering från styrdokumentet. Den exakta 
formuleringen i kunskapskraven för betyg A är ” välgrundade och nyanserade musikaliska tolkningar 
utifrån genre och praxis” (Bilaga 1, Kursplan för Instrument eller sång 2). Svårigheten är att se hur 
informanternas begrepp kan kopplas till styrdokumentens begrepp. Måste man visa ”spelglädje” 
eller ”framåtanda” för att anses ha ett konstnärligt och personligt uttryck? Om en elev 
spelar ”snyggt”, är det givet att det också finns ett personligt uttryck? Kan man ha ”bra idéer” men 
utan ett konstnärligt uttryck?  
 
I tabell 4 reflekterar informanterna mer övergripande över bedömning. Faktorer som stor spridning 
mellan elevernas kunskapsnivå, värdering av svårighetsgrad och värdering av genrer är något som 
påverkar bedömningen. Ibland jämför informanterna exemplen med elever de själva har haft och 
använder dessa erfarenheter som en hjälp vid bedömningen. Eftersom informanterna har olika 
erfarenheter tolkar jag det så att bedömningarna också kan bli olika, vilket kan tolkas som att det 
saknas en gemensam plattform för sambedömning t.ex. på nationell nivå. Kriterierna räcker inte till 
som stöd för informanternas bedömningar, vilket medför att de använder sig av andra parametrar, t. 
ex den egna erfarenheten. Att informanterna relaterar exemplen mot varandra eller exempel mot egna 
elever och inte mot formulerade mål kan bero på att målen är otydligt formulerade. Men hur tydligt 
kan målen och styrdokumenten formuleras?  
 

Konkretisering, konsensus och oenighet 

I intervjudelen finns en diskussion om hur kurserna för Instrument eller sång skulle vara 
organiserade och formulerade. Att ha en kurs istället för tre är en åsikt (tabell 8, lärare 6) eller att ha 
en speciell kurs för varje instrument är en annan (tabell 5 och 8, lärare 3) och faran i att ha för strikt 
formulerat innehåll är en tredje åsikt (tabell 5, lärare 4 och tabell 8, lärare 5). Vissa kriterier upplevs 
svåra att konkretisera eller svåra att förstå. En del informanter tycker att kriterierna är användbara 
och att kriterierna har blivit ett sätt att diskutera betyg, bedömning och innehållet i 
instrumentkurserna. Det tar sig i uttryck i form av kollegialt samarbete vid formulering av matriser 
och i diskussioner om bedömning, framför allt mellan gitarrlärarna på den egna skolan. Jag tolkar 
detta som att det finns en vilja till ökad konkretisering som går via diskussioner och via formulering 
av bedömningsmatriser. Men i denna strävan mot ökad tydlighet blir kriterier som konstnärligt 
uttryck och elevens kommunikation svåra att omforma till användbara bedömningsparametrar. 
Det finns olika åsikter om vilka kriterier som är svårbedömda. En informant tycker att det är svårt 
överhuvudtaget, medan en annan inte tycker att något speciellt sticker ut som svårbedömt. 
Konstnärligt uttryck beskrivs av en informant som ett problematiskt och outforskat begrepp i 
bedömningssammanhang och andra kriterier uppfattas som att ha lägre relevans, t.ex. historiskt och 
kulturellt sammanhang, notläsning och att man prövar någon strategi. 
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När informanterna tydliggör och konkretiserar betygskriterierna, mäts dessa nya konkretiseringar 
mot den pedagogiska verkligheten och det är möjligt att bedöma om den pedagogiska verksamheten 
går i linje med styrdokumenten. Detta kan ge anledning för lärarna att diskutera vad man faktiskt gör 
och en informant ger uttryck för detta i intervjun (Tabell 5, lärare 5). Arbetar lärarna i samklang med 
styrdokumenten?  Om då vissa kriterier är svåra att konkretisera eller andra kriterier anses mindre 
relevanta, finns det en risk för ett godtycke. En intressant aspekt är att dessa konkretiseringar blir 
unika för varje arbetslag eller skola, vilket kan ses som problematiskt ur ett likvärdighetsperspektiv. 
 
Läraren får en självständig roll, en autonomi, i sin roll som bedömare av kunskap. 

Styrdokument och lärarens autonomi 

När informanterna kommunicerar med eleverna om betygskriterierna är utgångspunkten Skolverkets 
formella formulering, men det finns en uppfattning att det är en nackdel att fokusera för mycket på 
betyg och diskussioner om betyg, så att det skulle överskugga hela undervisningen. Att bejaka lusten, 
att ha tid för annat på lektionerna, att det inte är så mycket diskussioner om betyg är några argument 
som informanterna för fram för att inte ägna mer lektionstid åt styrdokumenten. I kontrast till detta 
finns den stora allmänna diskussionen om formativ bedömning som karaktäriseras som bedömning 
för lärande. Två informanter (Tabell 10, lärare 5 och 6) resonerar om formativ bedömning som något 
naturligt och som något man alltid har använt. Det upplevs inte som något nytt, vilket jag tolkar som 
att individuell instrumentalundervisning kan bjuda in till ett system med formativ bedömning. 
Styrdokumenten fungerar inte i detta avseende som ett verktyg för läraren att forma sin dagliga 
undervisning. Kriterier och mål är för abstrakt formulerade och måste tolkas och konkretiseras för att 
de ska bli användbara i vardagen. Hur denna tolkning och konkretisering går till, blir en fråga för den 
lokala arbetsplatsen. Om läraren är den enda gitarrläraren på sin skola, finns det ingen att diskutera 
med. Vilken position som läraren har på sin arbetsplats kan påverka vilket utrymme lärarens 
tolkningar får. Hur skolan och arbetslaget arbetar med styrdokumenten, både ämnesspecifikt och 
generellt, placerar in lärarens egna tolkningar i ett yrkesprofessionellt sammanhang. 
 
När den kriterierelaterade bedömningen inte går att använda, kan konsekvensen bli att läraren 
försöker forma sin egen bedömningsgrund utifrån styrdokumenten och skapar ett eget normrelaterat 
bedömningssystem. Detta fenomen är enligt Forsberg och Lindberg (2010) förekommande i 
bedömning i estetiska ämnen och grunden för bedömningen kan finnas i lärarens egna kriterier eller i 
en standard som utformats inom ett ämne. Normen för bedömning kan skapas utifrån lärarens egna 
erfarenheter, t.ex. vilka elever läraren tidigare har haft eller vilken utbildning läraren har. Den bästa 
eleven blir en symbol för det högsta betyget och den sämsta eleven blir symbol för det lägsta betyget. 
För läraren blir det konkret, verklighetsförankrat och rättvist, men rättvist endast mellan den lärarens 
elever. Hur dessa elever förhåller sig till andra elever på t.ex. en annan skola, vet läraren inget om 
och bedömningen över hela landet blir antagligen inte likvärdig. Denna variation i, men framför allt 
mellan skolor, kan enligt Helena Korp (2011) vara stor och Fautley (2010) tangerar samma ämne i 
sitt resonemang om inter-rater reliability, bedömarreliabilitet, ett begrepp som innefattar att 
bedömningarna sker likvärdigt oberoende av vem som bedömer. Det faktum att lärare också är 
bedömare är enligt Selgehed (2006), speciellt för Sverige dvs. att bedömningen görs av samma 
person som genomför undervisningen vilket kan vara problematiskt ur ett objektivitetsperspektiv. 
Lärarens autonomi ligger i linje med 90-talets decentralisering i skolan, men som Lundahl (2006) 
påtalar finns det en konflikt mellan denna autonomi och en nationell likvärdighet, skolan som en 
individuell angelägenhet och skolan som en samhällelig institution.  
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Top-down konnässörer och missriktade betyg 

Att läraren är en expert, en konnässör, vars kunskaper gör denne mest lämpad att självständigt 
bedöma en prestation går tillbaka till synen på eleven som lärling och läraren som mästare, s.k. top-
down (s.17-18, Holgersson, 2011). Denna konservatorietradition har som Parkes (2010) beskriver 
varit ett starkt inslag inom musikundervisning. Om lärare och elever uppfostrade i denna kultur ska 
kunna relatera till kriterier, måste kriterierna kunna fungera med den kunskap som finns. Formuleras 
kriterierna för vagt eller för övergripande, måste de uttolkas, konkretiseras. 
 
Alla informanter är experter på sitt område och betygskriterierna för kursen är så allmänt skrivna att 
de i sin ursprungliga form inte kan beskriva nivåer på ett tillräckligt detaljerat sätt. Då kan den gamla 
konservatoriekulturen behålla sin position som den kultur som har tolkningsföreträde. Att formulera 
tydligare kriterier som språkligt mer exakt fångar in en kunskapsnivå blir enligt Fautley (2010) 
problematiskt för den exaktheten är svår att formulera språkligt och synen på bedömning som en 
exakt vetenskap är inte realistisk. Här finns också en risk att myndigheter skapar kriterier som är lätta 
att mäta, men som inte kan mäta det som är viktigt att mäta, d.v.s. hög reliabilitet men låg validitet. 
Att mäta sekundära aspekter på ett exakt sätt skulle kunna skapa parallella system, där betygen från 
ett institutionaliserat musicerande får ett lågt värde i musikvärlden utanför musikutbildningarna. 
Man kan fråga sig vad ett betyg i en instrumentkurs egentligen betyder i utbildningssystemet. Att gå 
vidare till högre konstnärlig utbildning innebär oftast ett inträdesprov, där den sökande visar upp sina 
färdigheter inför en jury. Vilken akademisk tyngd har gymnasiebetyget i kursen Instrument eller 
sång 2 i den situationen? Ingen alls, men om eleven söker sig vidare till en annan högre utbildning 
där sammanlagda betygspoäng är urvalsprincipen, får den här kursen betydelse som en del i den 
sammanlagda poängen. Paradoxen är att den som har ett högt betyg i en musikkurs har bäst nytta av 
det betyget när den söker andra utbildningar. Om lärarna är medvetna om detta, hur påverkar det 
deras syn på bedömning? En av informanterna ger utryck för dessa tankegångar (se tabell 4, lärare 
3). 

Exakthet och kommunikation 

Vilka krav ställs egentligen på en lärare som ska bedöma en konstnärlig prestation? Förutom det rent 
hantverksmässiga i musik, finns det en känslomässig aspekt som i kriterierna ringas in med ord som 
konstnärligt och personligt uttryck eller av informanterna i ord som ”flow” och ”inövat”. Flera av 
informanterna pekar ut musikaliskt resultat och konstnärligt uttryck som de viktigaste momenten i 
kriterierna som dessa moment kan sägas ha en central position som bedömningsparametrar. Hur 
omdömen om dessa bedömningsparametrar kommuniceras, blir en fråga för den enskilde läraren. 
Om det ska finnas krav på transparens, d.v.s. att bedömningarna ska vara begripliga för någon annan, 
t.ex. en elev, kan man fråga sig hur den enskilde läraren ska hantera begrepp som uttrycker 
musikaliska kvalitéer. I en top-down bedömning kan lärarens subjektiva värderingar få en avgörande 
roll för bedömning av konstnärlighet, men i en bottom-up bedömning kan det musikaliska resultatet 
delas upp så noggrant att den musikaliska helheten går förlorad. Om man inte uppfattar musiken som 
en helhet, hur ska man då uppfatta ett konstnärligt uttryck? 
 
Precis som Fautley (2010) påpekar, är båda tillämpningarna problematiska och kan ge en del av 
förklaringen till den ovilja som lärare ibland känner inför att sätta betyg i konstnärliga ämnen. Detta 
nämns i Bengt Olssons artikel (2010) och en av informanterna ger uttryck för detta (se tabell 1, lärare 
5). Både Zandén (2010) och Påhlsson (2011) visar i sina texter att dialogen och kommunikation 
mellan lärare är en viktig del i att hitta former för att utveckla bedömningskompetensen hos 
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musiklärare och hos informanterna finns uttryck för att det finns behov av samtal om bedömning på 
nationell nivå. Att hitta balansen mellan språkligt formulerade betygskriterier och lärarens 
uppfattningar kan ses som en nödvändighet för skapa en grund för en mer transparent bedömning. 
Vad skulle en ökad transparens betyda för likvärdighet i bedömning? Om det går att tydligare läsa ut 
och konkret förstå vad en bedömning grundar sig på, finns det en större möjlighet att diskutera och 
jämföra bedömningar. Detta skulle kunna vara ett steg mot en mer likvärdig bedömning. 
I tabell 13 uttrycker några informanter behovet av dialog på olika nivåer för att diskutera bedömning 
och betygskriterier. En informant nämner att det saknas forum för detta på nationell nivå. Om det 
inte finns en nationell diskussion, hur ska man då närma sig nationell likvärdighet? 
En del uttrycker behovet av dialog mer direkt genom att ställa konkreta frågor till mig om 
undersökningen (tabell 13, lärare 3), genom att reflektera, en inre dialog, (tabell 13, lärare 6) eller 
genom att berätta om egna erfarenheter (tabell 13, lärare 2). 

Betydelse  
Skolverkets betygskriterier är nationella, dvs. de gäller för alla lärare som undervisar kursen 
Instrument eller sång 2 och målet är att det ska borga för likvärdighet. Samma prestation ska ges 
samma omdöme oavsett var i landet den bedöms. Men tolkningarna och konkretiseringarna finns på 
den lokala och den individuella nivån och min undersökning visar att det ibland inte blir likvärdiga 
omdömen för samma prestation. Flera informanter menar att det skulle vara bra med en diskussion 
om detta på nationell nivå och att göra flera undersökningar. Vad betyder det för musik som 
företeelse att ha tydliga beskrivningar av vad som ska värderas som bra inslag eller dåliga inslag i ett 
musikaliskt sammanhang? Är det möjligt att kategorisera musik i rätt eller fel ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv? Kan musiken bli uppdelad i godkänd skolmusik som kan bedömas och 
värderas efter betygskriterier och i musik som står utanför betygskriterier? Detta är problematiskt 
som också Fautley (2010) beskriver, men att ha ett orättvist bedömningssystem undergräver hela 
idén med att bedöma. Slutsatsen är att bedömning i musik är komplext och komplicerat, men måste 
ändå genomföras av lärarna. Om kriterierna inte kan förändras och musiken som koncept inte heller 
förändras, måste fokus sättas på själva bedömningarna så att de blir mer transparenta. 
 
Jag upplever att informanterna själva formulerar viktiga inslag till bedömningsarbetet: att diskutera 
och att undersöka. Det kan jämföras med Påhlsson som lyfter fram vikten av att skapa gemensamma 
verktyg för bedömning genom bl. a. diskussion av styrdokument och samarbete i 
bedömningsprocessen (s.102, Påhlsson, 2011). Zandén beskriver vikten av att gemensamt skapa en 
grund för musik som skolämne, där ett utvecklat fackspråk spelar en central roll i den professionella 
kommunikationen om musikaliskt lärande. 
 

”Om vi ska skapa en hållbar plattform för musikämnet måste vi därför kunna beskriva, argumentera för, 

utveckla och genomföra en musikundervisning som odlar och utvecklar elevernas musikaliska kunnande. För 

detta krävs ett omfattande professionaliseringsarbete som måste involvera musiklärare, forskare och elever och 

som inkluderar både musicerandet som klingande hantverk, musik som unikt meningsskapande och 

utvecklandet av ett musikdidaktiskt, konstnärligt relevant fackspråk.” (s.196, Zandén, 2010) 
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Reflektion över forskningsprocessen 
Att göra denna undersökning har varit relevant för mig i min yrkesroll, eftersom bedömning är en 
central och komplex uppgift för en lärare. Det har varit berikande och lärorikt att få bekanta mig med 
andra lärares tankar om bedömning på ett så specifikt sätt med ljudexempel och med fokusering på 
en viss kurs. Att låta flera lärare bedöma samma exempel har varit mycket intressant och min 
förhoppning är att detta ska kunna fördjupa diskussionen om bedömning ur ett konkret och 
pragmatiskt perspektiv. Om denna diskussion kan synliggöra bedömningsarbetet och ge nya insikter, 
finns det en möjlighet att det vidare kan forma nya teorier och kan leda vidare till en ny praxis. Om 
jag hade haft mer tid och möjlighet att vidga det geografiska området, hade det varit intressant att ha 
haft fler informanter med i undersökningen för att kunna nå en högre generaliseringsbarhet utifrån en 
positivistisk tradition, vilket i och för sig är en fråga i sig att diskutera (s.280- 285, Kvale & 
Brinkmann, 2012). 
 
Datainsamlingen och överföring från ljud till text har varit ett tidsödande arbete, men om jag hade 
valt en annan metod t.ex. enkät, hade materialet sett annorlunda ut. Att inte kunna ställa följdfrågor 
eller resonera med informanten direkt efter ett lyssningsexempel hade också troligen påverkat 
resultatet. För själva uppsatsskrivandet har resurserna på Mondo(digital plattform för studenter på 
Stockholms Universitet), grupphandledning och individuell handledning varit till stor hjälp för att 
komma vidare i skrivandet.  
 

Nya frågor/vidare forskning 

 
Att vidga studien skulle kunna göras på flera sätt. Ett sätt kan vara att göra samma undersökning med 
ett större antal informanter för att undersöka om tendenserna som visas i denna studie skulle kunna 
vara generaliserbara. Eftersom kurserna Instrument eller sång 1,2 och 3 på gymnasiet inte är 
differentierade i olika instrument, skulle en annan tänkbar utvidgning kunna vara att studera hur 
olika instrumentgruppers lärare bedömer. Det skulle kunna göras instrumentvis, men också mellan 
instrument t.ex. hur bedömer en pianolärare en gitarrelev? Då skulle man kunna jämföra vad olika 
instrumentlärare tar fasta på i sina bedömningar. Detta kan vara ett steg mot att skapa en större 
förståelse mellan olika typer av instrumentlärare. Förutom att det ger insikter om andra instrument, 
skulle lärare få nya perspektiv på sin egen bedömning. Det intressanta skulle vara att se på vilket sätt 
samma styrdokument används av olika instrumentgruppers lärare och det skulle kunna vidga 
diskussionen om bedömningars transparens. 
 
Det kan finnas ett värde i att jämföra musiklärarens bedömningskultur med andra estetiska 
discipliner som teater, dans och bildkonst, där det kan tänkas att det finns liknande problematik med 
konkretisering och kalibrering. En sådan studie kommer att röra sig på en annan abstraktionsnivå, 
där den egna förförståelsen möter ett annat fält, vilket på ett sätt gör det mer komplext. Men det kan 
också vara berikande för att det nya fältet belyser den egna disciplinens bedömningskultur på ett nytt 
sätt. På en annan, mer abstrakt, nivå skulle man kunna diskutera huruvida det är möjligt att bedöma 
likvärdigt i musik. Hur skulle det gå till? I andra skolämnen finns nationella prov och inom musik 
används system för nivådefinition som t.ex. Grades utvecklat av ABRSM (Associated Board of the 
Royal Schools of Music). Hur fungerar denna typ av system för bedömningsarbete? Blir det mer 
transparent? Betyder det i så fall att det blir det mer likvärdigt? 
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Om man skulle ha nationella system för själva bedömningsmomentet, alltså inte endast ha 
styrdokument, hur skulle det genomföras rent praktiskt: jurysystem, digitala bedömningssystem eller 
liknande? Kan musik bedömas med samma verktyg som matematik eller språk? Vilken roll skulle 
den högre musikutbildningen spela i ett nationellt bedömningssystem för musik? 
 
Avslutningsvis kan man ställa sig frågor om vilken funktion betygen har för de estetiska ämnena 
inom den svenska gymnasieskolan. De används inte som urvalsverktyg till högre konstnärlig 
utbildning, d.v.s. det symboliska kapitalet som finns formulerat i dessa betyg kan inte användas som 
valuta för vidare konstnärliga studier. Men dessa betyg finns med i gymnasieexamen, ett dokument 
som i högsta grad används som urvalsprincip för annan högre utbildning. 
 
Vad skulle det betyda för undervisningen om de estetiska ämnena inte betygsattes? 
Vad skulle det betyda för de estetiska ämnenas status i utbildningssystemet att inte tillämpa 
betygsättning?  
Vad skulle det betyda för de konstnärliga områdena i samhället? 
Vad skulle det betyda för den enskilde eleven och den enskilde elevens lärande? 
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Bilagor 

Bilaga1. Kursplan för Instrument eller sång 2 (Skolverket, 2013-05-07) 
 
Instrument eller sång 2, 100 poäng 

Kurskod: MUSINS02S 

Kursen instrument eller sång 2 omfattar punkterna 1—2, 4—5 och 7 under rubriken Ämnets syfte, med 
särskild betoning på punkterna 1—2, 4 och 7. I kursen behandlas fördjupade färdigheter inom valt instrument 
eller i sång. 

Centralt innehåll 
 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
 
.   Fördjupad instrumental spelteknik, alternativt sångteknik. 
.   Spel eller sång efter noter och på gehör. 
.   Musikalitet, konstnärlighet och personligt uttryck. 
.   Repertoar för det egna instrumentet. 
.   Musikalisk tolkning, stil och form. 
.   Musikalisk instudering. 
.   Konserter och andra former av publikframträdanden, scennärvaro. 
.   Musikalisk kommunikation. 

 
 
Kunskapskrav 

Betyget A 
Eleven tar ansvar för att studera in och framföra musikverk av större omfattning med tillfredsställande resultat. 
I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett gott konstnärligt och personligt uttryck och 
följer med säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och kulturella sammanhang. Dessutom 
gör eleven välgrundade och nyanserade musikaliska tolkningar utifrån genre och praxis. Eleven uppvisar en 
väl utvecklad spel- eller sångteknik och anpassar den väl till olika musikaliska uttryck. 
Eleven spelar eller sjunger en omfattande grundläggande repertoar med tillfredsställande musikaliskt resultat. 
Eleven tar ansvar för instudering av musik, prövar några strategier för musikalisk instudering, upptäcker och 
analyserar spel- eller sångtekniska områden som behöver särskild uppmärksamhet samt arbetar efter 
lärarens instruktioner och egna väl fungerande övningar i sitt eget övande. 
Eleven redogör utförligt och nyanserat för instrumentets konstruktion, funktion och vård, alternativt för 
röstfysiologi och röstvård. 
Eleven kommunicerar med och anpassar sitt musikaliska uttryck med tillfredsställande resultat till publik vid 
konsertframförande och anpassar sitt musikaliska uttryck till publik och medmusiker med lyhördhet. 
 
Betyget B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 
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Betyget C 
Eleven tar ansvar för att studera in och framföra musikverk av en viss omfattning med tillfredsställande 
resultat. I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och följer med 
säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och kulturella sammanhang. Dessutom gör eleven 
välgrundade musikaliska tolkningar utifrån genre och praxis. Eleven uppvisar en utvecklad spel- eller 
sångteknik och anpassar den till olika musikaliska uttryck. 
Eleven spelar eller sjunger en grundläggande repertoar med tillfredsställande musikaliskt resultat. Eleven tar 
ansvar för instudering av musik, prövar några strategier för musikalisk instudering, upptäcker spel- eller 
sångtekniska områden som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt 
eget övande. 
Eleven redogör utförligt för instrumentets konstruktion, funktion och vård, alternativt för röstfysiologi och 
röstvård. 
Eleven kommunicerar med och anpassar sitt musikaliska uttryck med tillfredsställande resultat till publik vid 
konsertframförande och anpassar sitt musikaliska uttryck till publik och medmusiker med viss lyhördhet. 
 
Betyget D 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 
 
Betyget E 
Eleven tar ansvar för att studera in och framföra musikverk av mindre omfattning med tillfredsställande 
resultat. I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett visst konstnärligt uttryck och följer 
med viss säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och kulturella sammanhang. Dessutom gör 
eleven enkla musikaliska tolkningar utifrån genre och praxis. Eleven uppvisar en något utvecklad spel- eller 
sångteknik och anpassar den delvis till olika musikaliska uttryck. 
Eleven spelar eller sjunger en begränsad grundläggande repertoar med tillfredsställande musikaliskt resultat. 
Eleven tar ansvar för instudering av musik, prövar någon strategi för musikalisk instudering och arbetar efter 
lärarens instruktioner i sitt eget övande. 
Eleven redogör översiktligt för instrumentets konstruktion och funktion, alternativt för röstfysiologi och 
röstvård. 
Eleven kommunicerar med och anpassar sitt musikaliska uttryck med tillfredsställande resultat till publik vid 
konsertframförande och anpassar sitt musikaliska uttryck till publik och medmusiker med viss lyhördhet. 
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Bilaga2. Progressionstabell 
 
 
 

 Betyget E Betyget C Betyget A 
Beskriver,  redogör, förklarar, 
diskuterar,  resonerar, 
motiverar 

Översiktligt Utförligt Utförligt och 
nyanserat 

Värderar, utvärderar Enkla omdömen Nyanserade 
omdömen 

Nyanserade om- dömen 
och ger för- slag på hur 
arbetet kan förbättras 

Slutsatser, argument, motiv, 
resonemang, reflek- tioner, 
bedömningar, jämförelser, 
kopp- lingar, förklaringar, 
ge förslag, exempel 

Enkla Välgrundade Välgrundade  och 
nyanserade 

Situationer Bekanta Bekanta/Nya Nya 
Komplexitet  i situationer, 
uppgifter, problem,  frågor 
osv. 

Enkla – Komplexa/ 
Avancerade 

Utförande Med visst handlag Med gott  handlag Med mycket  gott 
handlag 

Utförande Med viss säkerhet Med viss säkerhet Med säkerhet 
Utförande I samråd med 

handledare 

När eleven samråder med 
handledare be- dömer hon 
eller han med viss säkerhet 
den egna förmågan och 
situationens krav. 

Efter samråd med 
handledare 

När eleven samråder med 
handledare be- dömer hon 
eller han med viss säkerhet 
den egna förmågan och 
situationens krav. 

Efter samråd med 
handledare 

När eleven samråder med 
handledare be- dömer hon 
eller han med säkerhet den 
egna förmågan och 
situationens  krav. 

Resultat, kvalitet Tillfredsställande Tillfredsställande Gott/God 
Kvantitet Någon Några Flera 
Kvantitet Begränsade – Omfattande 
Kvantitet Fåtal Fåtal/Flera Flera 
Dokumentation Enkel Noggrann Noggrann och utförlig 

Fackspråk Enkelt – Nyanserat 
Riskbedömning Enkel – Välgrundad 
Analys, tolkning Enkel – Komplex/Avancerad 
Projektplan, synopsis, 
kampanj,  planering, manus 

Enkel Enkel/Genomarbetad Genomarbetad 
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Bilaga3. Mailförfrågan 
 
Förfrågan om medverkan vid undersökning 
 
Mitt namn är Markus Tikkanen och studerar pedagogik vid Stockholms Universitet. 
Under våren 2013 kommer jag att genomföra en undersökning gällande bedömning på 
estetiskt program, inriktning musik. 
 
Mitt fokus är bedömning av musikalisk kvalité och undersökningen består av 
lyssning till några elevexempel och en intervju. 
 
Jag vill komma i kontakt med Dig som är instrumentlärare och undervisar i 
elgitarr på estetiskt program, inriktning musik. 
 
Din medverkan i undersökningen kommer att vara avidentifierad, dvs inga 
namn på personer, skolor eller orter kommer att nämnas i undersökningen. 
Du kommer att få ta del av det färdiga arbetet. 
 
Jag är tacksam för Ditt svar om din medverkan via mail senast fredag 15 
februari 2013. Om du har frågor om undersökningen, kan du kontakta mig via mail. 
 
e-post: mati3140@student.su.se 
 
Mvh 
Markus Tikkanen 
Student, VAL-projektet 
Stockholms Universitet 
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Bilaga 4. Godkännande av medverkan 
 

 
Godkännande av medverkan i undersökning 
 
Till den det berör 
 
Jag godkänner att medverka i ljudexempel som kommer att användas vid undersökning som 
genomförs av Markus Tikkanen. 
 
Undersökningen är en del av studier i pedagogik vid Stockholms Universitet och kursen heter 
Självständigt arbete (15 hp), kurskod DIG28U.  
 
Jag har inga krav på ersättning eller kompensation för denna medverkan. 
 
Min medverkan är avidentifierad, d.v.s. mitt namn eller personnummer kommer inte att 
nämnas i denna undersökning. 
 
 
 
Underskrift_________________________________________________________________
_ 
 
 
 
Namnförtydligande__________________________________________________________ 
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Bilaga 5. Brev till informanter 
 

Till dig som informant 
 
Först och främst vill jag tacka Dig för att du vill medverka i denna undersökning! 
 
Jag heter Markus Tikkanen och studerar på Stockholms Universitet inom VAL –projektet.  
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur likvärdigt musiklärare bedömer och betygsätter 
musikalisk kvalité i kursen Instrument eller sång 2. 
 
Jag kommer här att beskriva processen för intervjun. 
 
För att förbereda och genomföra intervjun, behöver jag 90 minuter till mitt förfogande. 
Jag uppskattar att det behövs 15 min för att förbereda intervjun: koppla upp dator, högtalare och 
inspelningsutrustning (ZOOM H4) och resterande tid till själva intervjun. 
Intervjun består av två delar: bedömning av ljudexempel och ett samtal om betygskriterier. 
Eftersom undersökningen innehåller lyssningsexempel och att jag använder ljudinspelning för att 
dokumentera intervjun, är det viktigt att det inte finns några störande ljud där vi genomför intervjun. 
Efter intervjun berättar jag hur jag kommer att arbeta vidare och om hur materialet kommer att 
hanteras och du kan ställa frågor till mig. 
 
I undersökningen rättar jag mig efter de etiska krav som finns formulerade i Vetenskapsrådets 
publikation ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” Där 
beskrivs fyra huvudkrav på forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet 
Som forskare ska jag informera informanterna om deras villkor vid deltagande i studien. 
Deltagarnas utsagor kommer att studeras av mig och de delges förhandsinformation om studiens 
syfte, upplägg och om min funktion. De ska också få veta att deltagande är frivilligt och att de när 
som helst kan dra sig ur undersökningen och att materialet endast används i detta sammanhang. 
Eftersom informanterna deltar i studien i egenskap av sitt yrke som lärare, blir också skolledningen 
informerad om undersökningen.  
Informanterna får ta del av det färdiga resultatet. 
 
Samtyckeskravet 
Informanterna är vuxna och godkänner själva om de vill delta i undersökningen. Deras medverkan är 
frivillig, vilket innebär att de kan, när de vill, säga upp sin medverkan. 
 
Konfidentialitetskravet 
Informationen om informanterna i undersökningen kommer skrivas på ett sådant sätt att de inte går 
att identifiera. Inga namn på informanter, orter eller skolor kommer att nämnas i texten. 
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Nyttjandekravet  
Uppgifter som jag samlar in om enskilda personer kommer endast att användas i detta sammanhang. 
 
Sammanfattning av vad de forskningsetiska kraven innebär för dig som informant 
 
- Du får information om studiens syfte, upplägg och om min funktion i studien. 
- Du deltar frivilligt. 
- Du kan ,när du vill, dra dig ur undersökningen. 
- Skolledningen på din skola blir informerad om min undersökning. 
- All information om dig som informant, din skola och ort kommer att avidentifieras, dvs i det  
  färdiga resultatet kommer inte namn på personer, skolor eller orter att nämnas.  
- Andra informanter får inte information om din medverkan. 
- Allt inspelat material används endast i denna studie och sprids inte till utomstående. 
 
 
Eftersom du kommer att lyssna på ljudexempel och bedöma och betygsätta dem utifrån 
betygskriterier, kan det vara bra om Du har läst igenom betygskriterierna för kursen Instrument eller 
sång 2 innan intervjutillfället.  
 
 
Jag ser fram emot att träffa Dig och tack än en gång att Du vill medverka i denna studie! 
 
 
Mvh 
 
Markus Tikkanen 
 
VAL- student 
Stockholms Universitet 
e-post: mati3140@su.se 
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Bilaga 6. Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Förberedelser vid själva intervjutillfället (20 min) 
 
15 minuters förberedelsetid för att  
- hitta en bra fysisk placering för mig och informanten. 
- koppla upp dator och högtalare. Prova att det fungerar. 
- koppla upp inspelningsutrustning. Prova att det fungerar. 
- mentalt gå igenom de olika momenten i intervjun. Hitta mitt eget fokus som intervjuare. 
- gå på toaletten 
 
Att tänka på innan 
- ha med vatten att dricka. 
- om möjligt, vädra innan intervjun 
- hitta en lämplig ljussättning utan störande eller tröttande ljus. 
- absolut inga störande ljud. 
- mobilen i flygplansläge, men ej avstängd, eftersom jag spelar in med den också som backup. 
- ha med betygskriterierna för Instrument eller sång 2. 
- ha tid (5 min) innan själva intervjun för ett inledande allmänt samtal med informanten  
 
 
Intervjun (60 min) 
 
Moment 1 
Informanten lyssnar på tre konkreta ljudexempel. Efter varje exempel sätter informanten ett betyg 
utifrån betygskriterierna för kursen Instrument eller sång 2. 
 
Efter varje exempel ber jag informanten motivera sitt betyg och sin bedömning genom att ställa 
några frågor. 
 
- Vilket betyg satte du ? 
- Varför satte du detta betyg ? 
- Vad saknades för ett högre betyg ? 
- Har du något du vill tillägga ? (tex en personlig reflektion) 
 
Efter alla tre exempel frågar jag 
- Har du något du vill tillägga efter att ha hört alla tre exempel?  
 
 
Moment 2 
Informanten får svara på frågor om betygskriterierna för kursen Instrument eller sång 2. 
Möjliga följdfrågor inom parentes. 
 
- Vad anser du om de centralt fastställda betygskriterierna ?  
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(Är de användbara? Är de svåra att förstå? Skulle du vilja ändra något i betygskriterierna?) 
 
- Är något moment i betygskriterierna viktigare än andra ? 
- Vilket moment ? 
- Varför är det momentet viktigare ? 
 
- Är något moment i betygskriterierna mer svårbedömt ? 
- Vilket moment ? 
- Varför är det momentet svårbedömt ? 
 
- Vad skulle kunna underlätta bedömningen ? 
 
- Hur  använder ni, musiklärare, betygskriterierna på er skola ?  
(Hur samarbetar ni vid betygsättning? Hur diskuterar ni bedömning i allmänhet? På vilket sätt 
arbetar hela skolan med bedömningsfrågor? Hur påverkar det ditt sätt att bedöma?) 
 
- Hur upplever kollegorna betygskriterierna ? (Finns det olika uppfattningar?) 
 
- Hur förklarar och diskuterar ni betygskriterierna med eleverna ? (När i kursen gör ni detta?)   
 
- Har du något du vill tillägga ?  
 
 
Efter intervjun 
 
-Tacka för intervjun ! 
 
- Berätta/påminn om hur jag kommer att arbeta vidare i undersökningen och om hur materialet 
kommer att hanteras 
 
-Svara på frågor. 
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Bilaga 7. Beskrivning av data 
 
Tabell 1. Bedömning av lyssningsexempel 1 
 Hur 

värderar 
du 
exemplet? 

Varför gav du detta omdöme? Vad saknades för ett 
högre omdöme? 

Har du något du 
vill tillägga?  
 

Lärare 1 2. Vissa saker 

ligger på 4-

nivå tycker 

jag. 

3  

(se tabell 4) 

Han försöker och det finns någon slags 

spelglädje i det här som jag gillar . 

Brist på detaljer för att det ska nå högre. 

 

Outvecklad ton, stolpigt och 

onyanserade spel. Tappar 

fokus och kanske inte 

kopplade skala och ackord 

riktigt. Bristande rytmisk 

underdelning 

Han har koll på formen, 

känns det som. Har 

kommunikation med 

publiken och viss teknik. 

 

Lärare 2 4 Stilenligt. Vissa saker var snyggt  och 

han eller hon hade många bra idéer. Det 

svängde om honom. Jag tycker om att 

han inte sprutar iväg (spelar skalor upp 

och ner).  

För många rundor. Saknas 

tydligare spel tillbaka in i 

temat. men efter tag märkte 

man att tankarna hos 

gitarristen började vandra 

bort. Inget personligt uttryck.  

Jag kan inte hålla mig till 

det här (kriterierna), 

känner jag…  

 

Lärare 3 5, kanske 6 snyggt spelat och han håller det 

intressant. han arbetar med tematiska 

idéer och använder skalor bra. 

han halkade bort sig och 

vissa delar låter inövat 

 

Lärare 4 6 

 

känsla för stilen, välgrundat och 

nyanserat musikaliskt uttryck 

Borde förvalta idéerna bättre. 

tekniskt och timingmässigt 

var lite slarvigt ibland.  

 

Alla har ju olika 

uppfattningar och man 

bedömer olika och att 

kunna samlas om någon 

slags nivå är otroligt 

svårt. 

Lärare 5 4 Har hittat i frasering och går igång på 

improvisation har en röst och vill berätta 

något, spelar med sina medmusiker med 

en viss lyhördhet, spelar ju inte utanför 

sin tekniska förmåga och hans spelar 

engagerat, ok timing, har kontroll 

Ovan i genren, 

borde följa harmoniken 

bättre, 

skalmässig i sitt spel 

svårt med nivåer., 

obehagligt att säga vilket 

betyg det ska vara, 

känner mig oerfaren på 

detta 

Lärare 6 4 Framåtanda och med de verktyg han 

har, så kan han faktiskt hålla ihop en 

helhet. 

Ibland när någon spelar på den här 

nivån, så blir det liksom ingenting, men 

här blir det faktiskt något. Inget problem 

med timingen . 

 

 

Temat satt inte riktigt, 

tonspråket var inte på plats, 

vilket man egentligen inte 

kan kräva. 

Ny genre, borde spela 

enklare 

Det som jag tycker är det 

stora problemet kring att 

sätta betyg: Vem är det 

som spelar och varför 

och vilka kvalitéer har 

den som spelar? Man ska 

inte straffas för att man 

spelar något som man 

egentligen inte kan. Man 

måste titta på helheten. 



 50 

 
 
Tabell 2. Bedömning av lyssningsexempel 2 
 Hur 

värderar 
du 
exemplet? 

Varför gav du detta omdöme? Vad saknades för ett 
högre omdöme? 

Har du något du 
vill tillägga?  
 

Lärare 1 2 ingen vidare teknik. Han får ihop det mot 

pulsen rätt bra, men jag upplever inte det 

här svänget än. Lite fantasilöst och jag 

saknar att riffet inte spelas helt rätt. 

Nu ingår ju det här med teknik 

i nivå2 och det här är ju inte så 

svåra grejer. 

 

Lärare 2 2 Det är klassiska klyschor, så det behöver 

lite mera edge om du ska hålla på med de 

figurerna för att det ska komma ut och bli 

snyggt. Lite orytmisk framför allt och lite 

falskt ibland. 

 

Det är egentligen att spela mer, 

timingen kommer ju mer du får 

öva och testa 

 

Lärare 3 1 

 

skalan i endast ett läge och det var enda 

som var bra var slutfrasen som 

antagligen var intränad. 

 

 Jag har haft elever 

som har låtit så här 

genom tre år i 

gymnasiet, in i nivå 2 

också i det gamla 

systemet. 

Lärare 4 4 Bra uttryck 

Kom inte bort sig och visste vilken 

harmonik det var hela tiden 

Bristfälligt tekniskt, 

Klumpigt och upphackat spel. 

Onaturligt och det känns som 

eleven får kämpa. 

 

Lärare 5 2 Hade gjort läxan, felfritt och engagerat ska inte kännas inövat, 

skaffa sig en större palett, ett 

större förråd av uttrycksmedel, 

jobba med improvisation 

 

Lärare 6 3 det var i tempo, det var liksom på plats 

där. Det tuggade på och det hände inte så 

mycket, men det var väl helt OK. 

Outvecklad ton, osäkert tema, 

bättre frasering 

Hela skolsystemet 

bygger på att du ska 

kunna allt. Det är galet 

i systemet. När man är 

i en utvecklingsfas på 

gymnasiet och ska gå 

vidare i livet, ska man 

inte bromsas för att 

man råkar ha en 

svaghet. 
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Tabell 3. Bedömning av lyssningsexempel 3 
 Hur 

värderar 
du 
exemplet? 

Varför gav du detta omdöme? Vad saknades för ett 
högre omdöme? 

Har du något du 
vill tillägga?  
 

Lärare 1 5 presentationen, val av material och 

komplexiteten i det och kunna 

improvisera över det. 

bra flow, fraseringsförmåga och bra 

förutsättningar tekniskt. 

Det var lite stressat spelsätt, 

det behövs 

bättre soundmedvetenhet 

en ganska avancerad 

nivå. 

Det finns en 

fraseringsförmåga, en 

nyans som inte fanns hos 

de andra. 

 

Lärare 2 6,  Det här är riktigt bra, tycker jag. Rent 

tekniskt spelar han det väldigt snyggt, 

variationen, fraserna och det hörs med en 

gång att det är en kille som kan. Svårt att 

säga om det är personligt. 

 Det som är kul, fast jag 

inte kan peka på exakt, 

är att jag så fort 

bestämmer mig för var 

jag placerar exemplen i 

betygsnivå. 

Lärare 3 6  Soundkänsla, känsla för genren 

jobbar också linjärt och hittar sina saker 

på det sättet och har en naturlig 

gitarrkänsla. Han är naturligt teknisk 

spelar höga notvärden. Det funkar och 

han slutar på rätt ställe. Bra teknik 

Egentligen nivå 3. 

En sådan nivå har jag kanske  

på en gitarrist vart tredje år. 

Det jobbiga är att du inte 

kan sätta nivån efter en 

sådan gitarrist för då 

finns det ingen annan 

som kan få bra betyg. 

Behöver ingen lärare. 

Lärare 4 6 medvetenhet om sound, dynamiskt, 

speltekniskt högre nivå, fattar 

konstnärliga beslut 

 Jag upplever det här som 

en elev som skulle kunna 

gå på en folkhögskola 

eller kanske på en 

musikhögskola också. 

Lärare 5 6 sound, fraseringsgrejer, fin koll. 

Närvaro och väldigt fin time, lugnt och 

fint hela tiden. Varierad rytmik 

 

 den mest kompletta 

gitarristen. 

en nivå man kan söka 

folkhögskola på 

Lärare 6 6 Bra ton, spelar lägesspel, bra teknik 

Kontroll på harmoniken. 

Koll på instrumentet. 

Lång låt med lurig form. 

Mer bestämt spel. 

Lite bättre timing och attityd. 

Om vi inte vet nivån för 

nivå 3-kursen, då är det 

svårt att sätta ge ett 

omdöme. Nivå 3-kursen, 

vad vi förstår utifrån att 

vi har diskuterat med 

Skolverket, ligger på en 

högre nivå än den gamla 

nivå 3-kursen 
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Tabell 4. Har du något du vill tillägga efter att ha hört alla tre lyssningsexempel? 
Lärare 1 L: Svårighetsgraden är något man kan titta på. Duger ex.2 för 2-nivå i den stilen ? 

Jag skulle vilja säga att ex.1 behärskar fler element i improvisationen och spelar en melodi som omfattar mycket 

mer information, innehåll och svårigheter. Där finns det ju en stor skillnad kan jag se nu och som man måste 

fundera på. En av de knepigaste frågorna är hur man ska värdera olika genrer mot varandra. 

I min värld finns det fler element, fler moduler i ex.1:s spel som kräver enskild övning. Som snarare skulle lyfta 

upp honom i förhållande till ex.2 . Om ex2. ska ha 2, så borde ex.1 puttas upp till 3, så att det verkligen är 

skillnad. 

 

Lärare 2 Att jag bestämde mig nästan på en gång var de skulle hamna någonstans i betygsskalan. 

Ex.1 var duktig, men det var inte tillräckligt för 5 eller 6.  

Ex2. var helt OK, men har en del att jobba på. 

Ex.3 var riktigt bra, så det är bara att fortsätta. 

 
Lärare 3 Det här visar på en stor spridning på gymnasiet. Du kan få in sådana som aldrig egentligen har spelat elgitarr förut 

som ska sy ihop något på tre år. Även de måste finnas i betygssystemet och de kan gå i samma klass som eleven i 

ex.3 och gå samma kurs.  Gitarristen i ex.2 ska inte gå kursen MUSINS02, tycker jag. Det är bättre att den eleven 

väljer en annan kurs på gymnasiet, för gymnasiet är ju till för att få bra betyg för att sedan söka in på en högskola. 

Om du då har ett lågt betyg i MUSINS02, vad har du för nytta av det? Ingen alls och musikhögskolorna bryr sig 

inte om du har gått MUSINS02. Vi måste se det som en del av gymnasiet och då måste vi tala om för eleverna att 

de kan välja bort MUSINS02 om de vill. 
 

Lärare 4 Allmänt kan jag säga att de två första exemplen känner jag igen väldigt mycket, spelet hos gymnasieelever. Den 

tredje tycker jag är en nivå ovanför. Det är inte ofta man stöter på den typen av elev som i exempel 3. Det är den 

första reflektionen. Jag har haft någon enstaka elev som har gått på nivå 3 som är i klass med det sista exemplet. 

Men det är ganska länge sen faktiskt. Det är väldigt sällan man stöter på en elev som har det uttrycket, den 

tekniken på gymnasiet. 
 

Lärare 5 Jag känner mig rätt nöjd i hur jag har graderat exemplen, förhållandet mellan dem. 

 

Lärare 6 Om man rangordnar, så är elev 3 det starkaste kortet och det finns en nivå mellan innan man kommer till nästa 

elev, exempel 1. I min värld skulle man ha en kurs. Att ha tre kurser krånglar till det enormt. Det är min 

huvudsakliga invändning mot systemet, faktiskt. 

För mig är det fel saker man lyfter fram i kriterierna. Det musikaliska resultatet ska stå i centrum, inte snacket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

Tabell 5. Intervju om betygskriterier. 
Vad anser du om de centralt fastställda betygskriterierna? 
 
Lärare 1 När man tar in konstnärlighet som begrepp på E-nivå… Man ska nog vänta med att värdera konstnärliga uttryck 

innan man kan det som gör att det är möjligt att bedöma det. 

Jag tycker att kriterierna är användbara, men jag måste ringa in vad det står för. Eftersom det finns saker som det 

finns tolkningsutrymme för, så har jag inte kommit till något som skulle göra det omöjligt eller så. Allt är 

begripligt. 

Lärare 2 När det gäller elgitarr, ”att framföra musikverk av större omfattning”, vad är det på elgitarr? Är det fusion-jazz 

eller kan man spela en rocklåt? Om man skulle ta klassisk gitarr, då skulle det kunna vara en lutsvit av Bach t.ex. I 

det stora hela tycker jag att kriterierna är ok. Sen stör jag mig på vissa saker, att du ska uppfylla precis allt innan 

du får just ett visst betyg. 

Jag hade en kille som spelade mycket bra, men kunde inte läsa noter avista. Men vad har det för betydelse 

egentligen? Det väsentliga är det som kommer ur dig när du spelar, inte att du kan spela avista. Men det är ett A-

kriterium, så jag kan inte ge ett A. 

Ibland blir det här lite stolpigt och styltigt, kan jag tycka. Det som jag tycker är fördelar, är att man ibland kan 

använda kriterierna som ett sätt att få eleven att prova på nya saker. En sak jag stör mig på är alla uttryck: vad 

man lägger in i dem? Vi har tex inte vågat haft kursen Inså 3, för det verkar så maffigt. Vi undrar: Var finns de 

eleverna? Det är typ Mozart som skulle gå här. 

Lärare 3 Det som är bra med kunskapskraven, är att man kan spela samma stycke för betyg A eller för betyget E. Det 

tycker jag är positivt för då kan man ha samma grundmaterial för alla elever. 

Man kan ha samma stycken för A och E-eleven och då blir det lättare att jämföra. 

Jag tycker de här betygskriterierna är bättre än de gamla, eftersom de är lättare att förstå. 

Om jag skulle ändra något, så skulle kursen heta Gitarr02 och så skulle det vara mer specificerat mer i detalj för 

gitarr. Då kan det bli mer likvärdigt, med samma stycken för en viss kurs. 

Lärare 4 L: Jag tycker att de är ganska bra. De kan ju inte vara mer specifika än de är. Jag ser det som att man inte kan gå 

in och peka exakt på vilka genrer man ska jobba med och så vidare. För det där tycker jag är väldigt specifikt från 

elev till elev och det är det som gör att man kan anpassa undervisningen efter var eleven befinner sig i sin 

utveckling. Så att om exempelvis någon skulle gå in och styra det där, skulle det döda väldigt mycket av glädjen. 

Vi ska inte döda någonting, vi ska inte tvinga på dem olika genrer om de absolut inte vill det. Jag tycker det 

viktigaste är att man får fortsätta att spela för att det är kul. 

Lärare 5 Vi har haft nytta av dem för att det har blivit en diskussion lärarna emellan på skolan på ett jättebra sätt. Varje 

gymnasiereform har fungerat som en spegel, att vi blir tvungna att prata om vad vi håller på med och det är 

väldigt bra. Sen är kriterierna så pass öppna i karaktären, men ändå förankrade i verksamheten, så att man blir 

förstärkt i det man håller på med. Det är inte så att det står något revolutionärt här riktigt. Det är några saker som 

vi inte har förstått. Det står att man ska anpassa sitt musikaliska uttryck till en publik och det förstår jag inte riktigt 

vad det är. 

Det här med notläsning också är lite konstigt. Jag tänker att den första kursen är en nybörjarkurs och det som står i 

kriterierna gäller alla instrument, munspel, elgitarr, viola osv. Det är gemensamma kriterier för alla instrument. 

Men det som är jätteviktigt för en trumslagare eller en elgitarrist, kanske är fullständigt meningslöst för en violast 

och jag förstår varför det inte står ackordskännedom eller improvisation. Men det är inte självklart heller att 

notläsning är det man håller på med till att börja med, när man är gitarrist, tycker jag. 
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Lärare 6 Om vi tittar på själva betygskriterierna för E, så står det att eleven ska ta ansvar för att studera in mindre verk med 

tillfredställande resultat. Det är så mycket i den här texten där fokus ligger på skolbeteende som t.ex kommer 

eleven på varje lektion?  

Det måste ju handla om vad man kan och inte kan. Man kan vara helt ansvarslös och göra allt jättebra. Det är 

resultatet som räknas. Det skulle vara mindre av vad eleven gör för att komma fram till någonting. 

”Musicera efter noter och på gehör och följer med viss säkerhet genrespecifika krav”, då har vi ju eleven i 

exempel 1 med det här med tonspråket för genren. 

Och något utvecklad spel eller sångteknik, vad det nu betyder, det jag undrar ibland är om det är ställt mot kursen 

eller mot alla tre kurserna? Vad mäts det emot? 

Att man prövar någon strategi… Det förstår jag mig inte på. Varför ska det stå i betygskriterierna? Vad innebär 

det? Det kan vara intressant att bedöma själva processen, men om du ska bedöma vad du kan, så har du ingen 

nytta av det. Det ska vara frågan om vad du kan som ska vara i centrum. 

 
 
Tabell 6. Intervju om betygskriterier  
Är något moment i betygskriterierna viktigare? Vilket moment? Varför? 
 
Lärare 1 Det beror på individen, hur långt man har kommit. Det är olika viktigt med olika saker för de olika individerna. Så 

det är väldigt svårt att vikta saker mot varandra. 

Repertoaren kanske är viktig. Du ska kunna några låtar, så att du vet vad ska lyssna efter. Det kanske är 

repertoaren som är en slags grundplatta. 

Lärare 2 Att det låter bra, det som kommer ur dig. Att svänger om dig, konstnärligt uttryck. 

Prova på olika genrer, instrumentfärdigheten. Jag vet inte varför dessa känns viktigare än de andra, men de känns 

viktigare.  

Lärare 3 Jag skulle snarare plocka bort det här med instrumentets konstruktion. Det behöver inte stå som ett moment, 

tycker jag.  Det som har tillkommit som jag tycker är bra, är kommunikation, att eleven nu ska spela mer inför 

publik. Det fanns inte i de gamla kurserna, då kunde en elev tenta för mig och en annan gitarrlärare, vilket var 

jättesynd. Nu är det mera krav på att spela inför publik, speciellt för A. Det som är viktigt är vad de presterar i 

notspel, via gehör, vad de uttrycker konstnärligt, visar en utvecklad teknik. 

Lärare 4 Det viktigaste tycker jag, är att kunna möta eleverna där de är och jobba utifrån deras förutsättningar. I och med 

att vi jobbar individuellt vore det att missbruka den situationen om man inte utgick från eleven, tycker jag. 

Nummer två är att ge eleverna möjlighet att utveckla hantverket under de tre år som de går här. För det kan vara 

svårt att utveckla lika bra utan handledning, så under de här tre åren vill jag fokusera på att ge dem det här 

hantverket som är viktigt så att de får en bra teknik, spelteknik alltså. Just att ha en bra grundteknik har gör att 

man kan spela nästan vad som helst på sitt instrument, man behärskar instrumentet. 

 

Lärare 5 Hur eleverna spelar och sjunger är jätteviktigt. Att de tar ansvar för instudering av musik, det är jätteviktigt. Det är 

ändå spelandet som eleverna tycker är viktigt, en sorts kärlek till musiken. Det är det som är kärnan i det vi håller 

på med. Musik är kärnan. 

 

Lärare 6 Det som är det viktigaste är det musikaliska resultatet. Någonstans känner jag att man har ett ansvar för musik 

som konst.  
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Tabell 7. Intervju om betygskriterier  
Är något moment i betygskriterierna mer svårbedömt? Vilket moment? Varför? 
 
Lärare 1 L: Det är det här med uttrycket och konstnärligheten. Där måste man själv som lärare lära sig mer om det. 

Konstnärlighet som begrepp diskuteras inte så mycket. Jag har tittat på hur bildlärare och danslärare gör och det är 

rätt intressant att föra över tankesätt kring konstnärlighet och jag tror att vi måste dit och titta och diskutera 

mycket med varandra. 

I: Varför tycker du det här är svårbedömt? 

L: Du måste ha ett grundläggande engagemang i det du spelar. Om eleven inte klarar av att hålla formen eller inte 

kan spela melodin, då är det en teknisk fråga. Att prata om konstnärlighet i det sammanhanget, det funkar inte. 

Lärare 2 Konstnärligt uttryck är ju svårt för det blir lätt så himla subjektivt. Samma sak med sceniskt framförande, fast man 

brukar kunna se ganska direkt om någon gillar att stå på scenen. 

”Personligt uttryck”, ”med säkerhet”, ”genrespecifika krav utifrån musikens historiska och kulturella 

sammanhang”, det är lite svårt. 

Vad är personligt uttryck? Om man tittar på ex.3, så kan jag inte säga om gitarristen har ett personligt uttryck. 

Han har bra anslag och tänkt till mycket om fraserna och så, men är det personligt? Jag vet inte hur originalet 

låter, det kanske är härmat rakt av och då är det ju inte speciellt personligt. 

Lärare 3 Det beror på, för vi måste ändå tolka betygskriterierna och göra om det. Jag tror att när vi ska sätta betyg, sitter vi 

inte med dessa betygskriterier. Utan då tittar vi gitarrlärare på det som vi har plockat fram utifrån 

betygskriterierna. 

Något vi har diskuterat är formuleringen ”musikens historiska och kulturella sammanhang”. Är det så intressant 

för eleverna? De vill ju bara spela en vacker låt. 

Jag tycker inte att det ska vara ett kunskapskrav, att eleven ska placera in stycket i ett historiskt sammanhang. 

 

Lärare 4 Det jag kan tänka mig: eleven kommunicerar med, och anpassar sitt musikaliska uttryck med tillfredställande 

resultat gentemot en publik. Där kan man ju ha olika uppfattningar, just med kommunicerar sitt musikaliska 

uttryck. Det kan man göra på väldigt många olika sätt. 

Där kan vi lärare ha lite olika uppfattningar om vad kommunikation är. 

Lärare 5 Det är väldigt svårt överhuvudtaget. En sak som är svår att bedöma är hur man kommunicerar till en publik eller 

med sina medmusiker. Just det här ämnet är individuellt och just med det sättet som den här kursen är upplagd på, 

är det inte självklart att man ser hur de kommunicerar med en publik. 

Det skulle man kunna tänka sig och det är olika hur mycket en elev vill spela inför publik. 

En del elever är drivna och vill spela mycket inför publik, medan andra spelar bara när det är ett obligatoriskt 

tillfälle. 

Lärare 6 Nej, jag ser inte något speciellt som sticker ut. Det som är svårt är att man inte hinner med det. För när man sitter 

med eleven, blir det en sorts prioritering på vad man ska göra. 

Nummer ett är vad eleven är intresserad av och sedan ska eleven lära sig av det jag tycker är viktigt att kunna. Vi 

är ju en skola och det finns vissa saker jag tycker att eleverna ska kunna. 

Men det ska vara kriterier så att det är rimligt att alla ska kunna klara det. 
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Tabell 8. Intervju om betygskriterier  
Vad skulle kunna underlätta bedömningen? 
 
Lärare 1 Det är ju alltid exempel på hur andra har gjort. 

När det gäller konstnärlighet, gäller det att fråga sig: När är det anledning att prata om det? 

Lärare 2 Att göra det vi gör nu, att prata ihop sig lite kanske generellt så att man inte får ett E, ett C på ett annat ställe och 

ett A på ett tredje ställe för samma prestation. 

Här i länet har vi pratat om prata ihop oss om vilka stycken man ska kunna framföra för ett visst betyg. Där 

kommer man in på hur styckena framförs, för det är det väsentliga. 

Man kan spela världens svåraste stycke och det låter skit och då är det ändå skit. 

Det är sväng som är det väsentliga, att man blir intresserad av att lyssna. 

Lärare 3 Att ha instrumentkurs som är speciellt formulerad för gitarr med specificerade stycken och material. Det hade 

gjort det mycket lättare. En del andra lärare tycker att betygskriterierna är tillräckligt konkreta, men det anser inte 

jag. 

Lärare 4 Jag tror mycket på att det här att vi spelar in och dokumenterar det vi gör. Elever får spela in sig själva och lyssna 

på vad de gör och tillsammans med läraren diskutera bedömning: var ligger vi just nu? Hur rimmar det här med 

betygskriterierna? 

Att man diskuterar det här kontinuerligt på lektionerna med eleverna underlättar bedömning nog ganska mycket 

för då får man en sambedömning. 

Lärare 5 Frågan är om det är bra, men ju tydligare kriterier man har, desto lättare blir det att bedöma. Det skulle kunna 

tänka sig en lista på vilka låtar man ska kunna, i vilka tempon, med hur många fel man får spela. Men så vill jag 

verkligen inte ha det, för jag tycker det är viktigt att man möter varje elev där de är och försöker rota i deras 

lustar. Att hitta just den här elevens väg, att hjälpa just den eleven. Om man ska investera 10 000 timmar i 

gitarrspel, så måste driften vara jättestor och den driften är personlig. För många skulle det vara jättelätt och få en 

tydlig väg och för jättemånga skulle det inte vara bra för det skulle släcka lusten. 

 

Lärare 6 Att det skulle vara en kurs i instrument, istället för flera kurser.  

Mindre av att eleven ska beskriva och diskutera, mer av att spela.  

Att man får ha med improvisation som ett bedömningskriterium. 

Att resonera och diskutera är bra saker ur skolsynpunkt, men det hör hemma i ämnet svenska. 

Det finns de som har svårt att förklara vad de gör, men de gör fantastiska saker. 
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Tabell 9. Intervju om betygskriterier  
Hur använder ni, musiklärare, betygskriterierna på er skola? 
 
Lärare 1 Vi jobbar tillsammans, hjälper varandra, ger förslag, ger motförslag, resonerar. Vi har haft gästlärare, kollar 

forskning. Vi tar det seriöst och tänker kring hur vi kan förbättra vår undervisning.  

Lärare 2 Vi har spaltat upp momenten i kriterierna, det har vi gjort med alla våra kurser. 

Då kan man kolla om man har gjort ett visst moment. Kan du det här? 

Poängen med att göra det här, är ju att Skolverkets text inte är så himla tydlig, även om meningen är att den ska 

vara tydlig. Då har vi satt vissa rubriker och definierat vad som krävs för ett visst betyg. Jag vet inte om det är det 

här som Skolverket vill att vi går ifrån, men så har vi ändå kommit tillbaka till det. 

Men på något viss kan man ändå beta av det. Att spalta upp det gör det tydligare för mig. Man kan tappa bort sig i 

Skolverkets text. 

Men eleverna förstår ju inte vår uppspaltning, så egentligen borde man skriva om det också. 

Vad innebär texten för eleverna? ”Framföra musik av mindre omfattning med tillfredsställande resultat”, betyder 

det att om eleven framför ett visst stycke för klassen blir det ett visst betyg? Jag vet inte, det blir inte helt bra det 

heller. 

Jag vet inte hur man ska få det här att bli riktigt bra faktiskt. Det är inte lätt. 

Vid betygssättningen samarbetar jag framförallt med de andra gitarrlärarna. 
 
 

Lärare 3 Vi gick igenom det här och plockade vi fram det som var nytt. Jag tyckte passade alldeles utmärkt till mina gamla 

matriser förutom tre nya saker: uppträda mer inför publik, arbetsmiljöfrågor och det historiska och kulturella 

sammanhanget. En del andra lärare tycker att man kan strunta i matriser och använda Skolverkets text direkt, 

medan vi gitarrlärare har valt att anpassa våra gamla matriser till det här. 

Hur mycket vi än säger att det inte är ett relativt betygssystem, så blir det relativt i alla fall. 

Jag tänker att de nya betygskriterierna motsvarar de gamla. En elev som fick MVG i det gamla, ska kunna få A i 

det nya oavsett vad mina kollegor säger om att man måste klara av alla kriterier för A för att få betyget A. De 

säger också att om det är något moment man inte klarar för A, så ska man halka ner till B. Det tycker jag är fel. 

Inför betygsättning, har vi lagt upp det så att minst tre lärare lyssnar på en elevs tenta och sätter gemensamt 

betyget. Då måste vi vara överens och det är därför vi jobbar med samma grundmaterial, så att vi vet vad vi håller 

på med. 

I: Hur jobbar hela skolan med bedömning? 

L: Vi har konferenser två gånger per vecka och en av konferenserna kan vara dedikerad till t.ex. betyg i 

Instrument eller sång-kurserna. Då kan vi sitta i en och en halv timme och prata om kunskapskraven. Problemet 

med det är att det oftast inte leder till något konkret. 
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Lärare 4 Hela musiklärarkollegiet samarbetar inte supermycket, men vi gitarrlärare samarbetar ganska mycket. Vi har ju 

våra terminsuppspelningar där vi lyssnar på varandras elever, men jag går inte in och lyssnar på sångelever och 

pianoläraren kommer inte in och lyssnar på gitarreleverna. Inom instrumentgruppen har vi en bra dialog, men inte 

mellan instrumentgrupperna. Vi gitarrlärare har utarbetat material och vi hade tid att jobba med det här när det nya 

gymnasiet drog igång. Då satte vi oss ner och tog isär de här betygskriterierna och diskuterade hur eleverna skulle 

uppnå de här. Vi försökte bryta ner det här: vad ska eleverna göra för att uppnå det här? Vi har gjort mini-tentor 

under året, där de får beta av olika moment, så att vi vet att de kan de här sakerna, så att vi har testat dem under 

vägen. 

Det känns skönt att ha det här konceptet, det känns rättvist, så rättvist som vi kan göra det. 

Jag tycker att det här behöver diskuteras hela tiden. Det är himla svårt och intressant också. 

 

Lärare 5 Än så länge har vi kriterierna som diskussionsunderlag för att diskutera vad vi håller på med, i viss mån. På ett 

sätt så är det så att vi får de nya kriterierna och sedan ser vi hur vi kan applicera det vi gör på texten i kriterierna. 

För vi tycker att vi är bra. 

Sedan har jag flera, bra, ifrågasättande kollegor som faktiskt gör att vi pratar om vad vi håller på med. Vi är några 

som pratar mycket med varandra. 

Vi delas upp i grupper ibland på studiedagar och pratar om betygskriterier. Någon studiedag har handlat om 

formativ bedömning och det har det kommit någon och hållit en föreläsning. 

Det har pratats rätt så mycket om bedömning, vad man ska ha det till, om rättsäkerhet.. 

 

Lärare 6 Vi försöker snacka ihop oss och göra den här matrisen, där varje instrumentgrupp får göra lite av sin egen variant. 

Vi gör så gott vi kan och försöker hitta de yttre ramarna: vad är det lägsta man kan begära i nivå 1 för betyget E 

och vad krävs för ett A i nivå 3? Då har man åtminstone golv och tak. Det vi tycker är en bra sak, är att ha riktiga 

musikexempel som finns i verkligheten, inte påhittade. 

Vi har också haft studiedagar med folk från Skolverket och då har man diskuterat i grupper. 

I instrumentgruppen har vi träffats en dag för att gå igenom Instrument eller sång 1-kursen och två av oss har 

skrivit ihop vad som gäller för kursen, med låtexempel osv. 
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Tabell 10. Intervju om betygskriterier  
Hur påverkar detta (se tabell 9) ditt eget sätt att bedöma? 
Lärare 1 Får jag ett bättre argument, så köper jag det naturligtvis. Det gör det faktiskt roligt att hålla på med de här sakerna. 

Jag tycker det är en väldigt positiv trend när det blir högt i tak och man är inte rädd för att säga hur man bedömer 

och tycker. Då är det här att använda exempel bra. 

Lärare 2 Det kanske det gör, jag vet inte. Det kanske gör mig mer uppmärksam på vad vi måste hinna igenom innan 

eleverna slutar. Så att man inte koncentrerar sig för mycket på en liten grej. 

Så jag får med alla bitar. Så att de får känna på allt innan de slutar här. 

Lärare 3 I mitt fall är det speciellt, eftersom jag har många vikarier omkring mig. Då blir det att jag kan styra arbetet kring 

bedömning och betygssättning, eftersom jag har mer erfarenhet än mina kollegor. 

Lärare 4 Ja, det gör det. Det måste det ju göra, eftersom det har med det nya gymnasiet att göra. Vi måste ha samma sätt att 

bedöma på, oavsett vilket ämne. Det måste finnas någon slags gemensam grund för hur man bedömer. 

Lärare 5 Jag vet inte. Vi instrumentallärare är en ganska udda grupp på skolan och vi har udda problem. Dessutom har vi 

mycket bra möjligheter att lära känna eleverna, så det känns naturligt med formativ bedömning. Vi har ett trevligt 

lärarjobb och man har nästan aldrig några klagomål på betygen. Jag sätter så höga betyg jag kan, men jag tycker 

att jag sätter välmotiverade betyg. Jag och eleven är överens om betygsättningen. 

Lärare 6 Att det här med det formativa kommer in i bedömningen tycker jag är väldigt bra. Det är liksom nytt, men för oss 

är det inget nytt, eftersom vi alltid har varit formativa. 

Men det här att lyfta fram begreppet är bra. 

 
 
Tabell 11. Intervju om betygskriterier  
Hur förklarar och diskuterar ni betygskriterierna med eleverna? 
Lärare 1 Vi gör det i olika portioner. Jag tycker inte man ska snacka om kriterier det första man gör. Det är lira som gäller 

och bort från tänket ”Vad får jag för betyg om jag spelar det här?”. 

In i det formativa, börja spela och sedan efter tag titta på vilka delar som kursen innehåller. 

Ha en diskussion med eleven: ”Hur tycker du själv som elev?” Utifrån det diskutera hur vi går vidare. Man ska ha 

exempel att visa eleverna, visa själv som lärare, gemensam lektion, video, eller på något sätt. Vi har en portal som 

är bra, ett suveränt verktyg där vi lägger upp sånt här. Lusten och lattjandet kring musicerandet, garvet, allt det där 

måste få plats. 

Vad tittar eleverna på om man börjar prata om vad man ska göra när betygskriterierna står där? De glömmer bort 

vad det handlar om och det vill jag bort ifrån. 

Man har stationer som är avsedda för detta (betygsbedömning) och undervisningen ska ändå hantera det 

(innehållet i betygskriterierna) så att man kan rikta in sig på vissa moment när det behövs. 

Lärare 2 Lite då och då, faktiskt. Vi har utvecklingssamtal och det är inför dem samtalen vi pratar om kriterierna, men det 

kan vara under resans gång också, om det är aktuellt. 
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Lärare 3 Kriterierna hänger på väggen och det som vi har specificerat finns också uppsatt. 

Jag pratar med eleven om det här vid terminsstart för det blir jobbigt för eleven om den inte vet varför jag sätter 

ett lågt betyg. Så jag är mycket noga med att de är väl införstådda med vad jag kräver av dem. Det får inte bli så 

att man höftar, blir kompisar och därför ger eleven ett högt betyg. Läraren kan få det jobbigt om föräldrarna ringer 

och frågar varför deras barn inte får mer än E och läraren inte kan förklara det på ett bra sätt. 

En bra lärare ska kommunicera kraven med eleven. En dålig lärare kör på känsla och det finns det många 

instrumentallärare som gör. 

Lärare 4 Vi diskuterar alltid detta i början på kursen, men sen har de alltid tillgång till dokumenten via sin dator. De har en 

mapp i ett digitalt system och där ligger allt material eleverna ska ha, även betygskriterierna. 

Lärare 5 Inte så mycket har jag gjort. Det är lite skam sådär, men eftersom det är väldigt lite diskussion så… Jag har 

betygssamtal, men det känns som att det är onödigt att slösa mer tid, när det inte är så mycket diskussioner. 

Lärare 6 Vi ber eleverna att gå in på Skolverkets hemsida och läsa betygskriterierna. Sedan pratar vi om hur kursen är 

upplagd, hur lång tid man ska gå. Vi pratar om vår matris och vad den innehåller och hur du som elev blir 

bedömd, teknik, timing, repertoar osv 

Så att de får en bild över vad det är de ska göra. Detta gör vi i början av kursen och sedan gör jag en check efter 

ett halvår. När eleverna börjar, så är det viktigaste att få kompisar och de får så mycket information så de kommer 

inte ihåg riktigt efter ett halvår. 

 
 
Tabell 12. Intervju om betygskriterier  
Hur upplever kollegorna betygskriterierna? 
Lärare 1 Det finns olika uppfattningar, men när man bestämmer sig för vad exemplen visar, måste man vara överens. Man 

måste vara överens om vad som gäller. Det är en rolig del av lärarjobbet har vi märkt. Att sitta ensam med sitt 

ansvar funkar inte längre. 

Det blir bra när man diskuterar utifrån konkreta exempel och det finns former för hur man ska komma fram till 

kunskapen, både för läraren och för eleven. 

 

Lärare 2 Vissa kör väl efter det gamla, tror jag. Vi gjorde en sådan här matris i det gamla systemet och ett eller två år 

senare ska vi göra en ny. Då var det en del som ledsnade på det här. 

Lärare 3 De är nog tacksamma för att jag styr processen för de är så orutinerade, så de kommer och frågar mig om hur de 

ska sätta betyg och då berättar jag hur de ska göra. 

De har arbetat så lite med det, medan jag har rutin och vet hur det fungerar. 

 

Lärare 4 Vi har haft för lite diskussioner för att jag ska märka några skillnader, att vi skulle ha olika uppfattningar. 

Fokus kan ligga på olika saker i kriterierna beroende på vilket instrument det handlar om. 

Jag tycker det är i sin ordning. Det kan få vara skillnader mellan instrument. 

Lärare 5 L: Det har varit diskussioner, men jag kan inte riktigt komma ihåg om vad. 

Våra diskussioner har inte varit så specifika, utan det har handlat mycket om vilka nivåer som betygskriterierna 

står för. Vad betyder att ”eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med personligt uttryck”? Vad 

menas med enkla? Är det en nybörjarkurs eller kan man ha kursen i tre år? Vi har inte varit inne på detaljnivå, 

utan vi har pratat om vi ska se till att eleverna läser kurs 2 också. 

Lärare 6 Det finns olika uppfattningar. Oftast tycker man att det är krångligt, det blir mycket frågor. 
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Tabell 13. Intervju om betygskriterier  
Har du något du vill tillägga? 
 
Lärare 1 Jag tycker det finns anledning att snacka om detta på nationell nivå och det är synd att det tar stopp. Jag upplever 

att det finns en massa rädslor kring det här, att diskutera de här bitarna. 

Det kanske saknas rätt forum för det här. 

 

 

Lärare 2 Jag tycker det är bra att vi tar upp detta lite här och var, att vi kollar över det. 

Som jag sa förut: om du uppfyller alla kraven, men det låter skit när du spelar. Hur relevant är då det här 

(betygskriterierna min anm)? Det är det som kommer ur dig som är det intressanta. 

Det var några gitarrlärare som ville att vi skulle plocka fram exempelstycken för olika nivåer och det tycker jag 

absolut kan vara intressant. Även för eleverna blir det tydligt, så att de får en likvärdig bedömning, en bedömning 

som är väldigt svår. 

Men vi har inte kommit så långt med det. Jag har även i andra sammanhang diskuterat exempelstycken och har 

märkt att en del lärare ställer ibland nivåerna väldigt högt. En del lärare verkar leva i en helt annan värld. 

 

Lärare 3 Nej, men av rent intresse, vad hade du satt på ljudexemplen? 

Lärare 4 Jag tror det är bra att du kommer och gör sådana här undersökningar. Det skulle vara kul om du fick träffa alla 

musiklärare och ställa de här frågorna till dem. 

Lärare 5 Nej, inget speciellt. 

 

Lärare 6 Jag tycker likvärdighet är jätteviktigt och där motsäger jag mig lite grann. Hur skapar man då likvärdigheten? Jag 

tycker inte de har lyckats här i detta (styrdokumenten). 

Vilken kurs är jag i? När kliver jag över i nästa kurs? Det är i princip omöjligt att säga vilken kurs man är i. 

För mig är det så att man befinner sig i alla kurser samtidigt. En elev kanske befinner sig i den lägsta kursen i 

vissa moment, men i den högsta kursen i andra moment. Det blir kvasi, det fungerar inte så. Det går inte att få 

ihop det på substansnivå. 

 

 

 
 
 
 
 


