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Abstract 
The purpose of the study has been to examine how teachers look at the opportunity to 
reach the higher marks in music, with the knowledge the pupils get in school.  
 
Previous research shows that pupils that practice music in their spare-time benefits from 
this, and that after-school activities regarding music is more common in higher social 
groups. 
 
My study is qualitative, and I have interviewed teachers who work within the higher 
grades of compulsory school. The study shows that teachers see shortage of time in 
music education and indistinct national criterions as problems. Pupils benefit from 
practice music activities in their spare-time, but this is not a condition for higher marks. 
 
The teachers in my study saw several factors that interfeared with a fair valuation of 
marks in music. Practical/aesthetic subjects is harder to mark than theoretical subjects. 
They also had problems with a lack of time, a huge amont of pupils and difficulties 
interpriating national criterions.   
 
Keywords: Marks, compulsory school, music education, recreational pursuits, gender 
differences, national criterions. 

 
Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare ser på möjligheten att klara målen 
för betygen VG och MVG i ämnet musik utifrån de musikkunskaper som tillhandahålls 
i grundskolan.  
 
Tidigare forskning visar att elever som musicerar på fritiden har en fördel gentemot 
andra elever, samt att fritidsmusicerande är vanligare i högre socialgrupper. 
 
Jag har gjort en kvalitativ studie, där jag intervjuat fem lärare som verkar inom 
grundskolans senare år. Undersökningsarbetet visar att lärare i grundskolan ser den 
undervisningstid de har till förfogande som ett problem samt otydliga styrdokument som 
ett hinder för elevers möjligheter att uppnå höga betyg. Elever som musicerar på sin fritid 
har en klar fördel, men fritidsmusicerande ses inte som en absolut förutsättning för att 
uppnå de högre betygen.  
 
Lärarna i min studie kunde se flera faktorer som hindrade en rättvis betygsättning i ämnet. 
Dels var ämnet i sig som praktiskt/estetiskt svårare att betygsätta än mer teoretiska ämnen, 
dels såg lärare flera hinder i de förutsättningar de hade: brist på tid, ett stort antal elever 
samt svårigheter att tolka de nationella betygskriterierna.  
   
Sökord: betyg, grundskola, musikundervisning, fritid, genus, läroplan.  
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1. Inledning 

Som blivande musiklärare har jag under de praktikperioder jag genomfört i grundskolan 
lagt märke till att elevernas kunskaper i musikämnet är väldigt varierande. Ämnet musik 
har en omfattande kursplan och ofta få timmar. De tre kriterierna för betyget MVG, 
enligt den nationella kursplanen i musik är:  

 
Eleven utför sång eller spel på något instrument på en nivå som fungerar både i grupp och som 
soloinslag. Eleven använder musik som ett personligt uttrycksmedel i eget skapande och gör 
estetiska överväganden. Eleven exemplifierar musikens olika uttryck och funktioner ur ett 
historiskt och globalt perspektiv och relaterar dessa till varandra. (s. 47)  

 
Med den begränsade undervisningstid som musikämnet har i grundskolan verkar det 
svårt att uppnå dessa mål om man inte har några instrument hemma, aldrig spelat i band, 
sjungit i kör eller gått på kulturskolan. Dessutom lämnar kriterierna mycket utrymme 
för olika tolkningar. 
 
Det är känt att elever från högre samhällsklasser som får stöd hemifrån klarar sig bättre i skolan 
än de som inte har lika goda förutsättningar. Detta bekräftas även i skolverkets rapport 
Utan fullständiga betyg – varför når inte alla elever målen? (2001) 

 
På individnivå är sambandet mellan föräldrars utbildningsbakgrund respektive etniska bakgrund 
och elevers skolresultat tydligt i de fallstudier kring elever i grundskolan och elever med utländsk 
bakgrund som skolverket genomfört. (s. 84) 
 

Enligt Lpo 94 ska skolan sträva efter att ge alla elever en likvärdig skolgång. Enligt 
riktlinjerna i Lpo 94 ska alla i skolan ”bidra till att motverka sådana begränsningar i 
elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön eller social eller kulturell 
bakgrund”. (s. 15)  
 
Under mina praktikperioder har tanken slagit mig att man kanske i ämnet musik sätter 
betyg på kunskaper som skolan inte ens tillhandahåller. Är det så?  

 
2. Bakgrund 

Håkan Andersson har i Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg (1999) gett en 
bakgrund och en analys av det som lett fram till det kunskaps- och målrelaterade 
betygssystem vi i dag har i grund- och gymnasieskola. Här följer ett sammandrag, 
byggd på hans studie:  
 
Under 1800-talet började betyg användas i allt större utsträckning och bestämmelser 
kom in i skolförordningarna. Fram till 1930-talet slut fanns det ingen riktlinje för att 
skapa jämförbara betyg, vad som krävdes för ett visst betyg var i stort sett lärarens 
ensak. Kontrollfunktionen var klart uttalad och betyg sattes i hög utsträckning på hela 
personligheten. Betygsystemet kunde sägas vara absolut:  

 
En absolut betygsättning innebär att vart och ett av de olika betygstegen är bundna vid vissa 
fixerade kunskaper och färdigheter. Den är i princip oberoende av hur många eller vilka elever 
som har dessa kunskaper och färdigheter. (s.15)  
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Intagning till realskola och läroverk skedde främst genom intagningsprov. Missnöjet 
med detta urvalssystem ledde 1938 till att en utredning tillsattes. Idéerna med 
utredningen var främst att skapa ett system för rättvist urval. På 1960-talet började 
svenska grundskolan använda sig av en relativ betygsättning. Man utgick nu från en 
normalkurva, ett visst antal elever skulle ha ett visst betyg. Betygen var ett relativt mått 
i förhållande till medeleleven. Syftet med betygen var främst att rangordna elever. 
Under 1970-talet gjordes försök att tona ner betygens funktion som urvalsverktyg. Man 
talade mer om betygens funktion som informationsverktyg och dess motiverande 
inverkan. Även andra kvalitéer än faktainlärning började lyftas fram. Detta ledde så 
småningom fram till det mål- och kunskapsrelaterade betygssystem vi har i dag. Enligt 
Andresson kan vårt nuvarande betygssystem sägas vara absolut, eftersom elevens 
kunskaper ska bedömas utifrån specifika kunskapsmål och kriterier.  
 
I skolverkets Kommentarer till kursplaner och betygskriterier (2001) finns information 
om hur betyg skall sättas i dag. Betyg skall sättas två gånger om året i årskurs 8 och 9 
och sätts i tre steg: Godkänt (där kraven motsvarar mål att uppnå för år 9 i kursplanen), 
Väl godkänt och Mycket väl godkänt. Om en elev inte når upp till kraven för betyget 
Godkänt skall inget betyg sättas. Kriterierna för de båda senare är separatformulerade i 
kursplanen i musik. För att få de högre betygen ska eleverna i princip ha uppnått 
samtliga kriterier för respektive betyg. Brister eleven i något av kriterierna kan detta 
uppvägas av en mer välutvecklad förmåga i de andra. Skillnaden mellan betygsstegen är 
främst kvalitativa. För att få ett högt betyg räcker det inte att memorera stoff, utan 
eleven skall till exempel själv kunna bedöma och analysera sina kunskaper.  
 
De nationella betygskriterierna anger vilka mål som ska nås, t ex att eleven skall kunna 
använda sin röst i unison och flerstämmig sång. Hur undervisningen sedan skall 
genomföras för att eleven skall uppnå målen bestäms däremot lokalt.  
 
När man talar om betygsättning idag talar man mycket om bedömning som en process. I 
skolverkets Musik, En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning (2007) ges 
följande kommentar gällande bedömning: 
 

Det har skett en förskjutning av synen på bedömningens funktion. Dagens system betonar 
betygens betydelse för elevernas motivation och lärande genom djupinlärning, individualisering, 
självförståelse och reflektion. (Skolverket, 2007 s.55) 
 

Ett liknande synsätt tas även upp i skolverkets rapport Bedömning och betygssättning, 
kommentarer med frågor och svar (2001): ”Bedömningar behöver ständigt göras för att 
utvärdera om lärande sker och om det sker efter de mål som satts upp.” (s.15)  
 
Men betygen har även kvar sin funktion som urvalsinstrument i rapporten står: 
”Betygen är således viktiga för eleven, främst genom att de används för urval till andra 
utbildningsformer.” (s.11) 
 
Betyg och bedömning är ett omtvistat ämne. Anders Marner och Hans Örtegren (2003) 
diskuterar i sin bok En kulturskola för alla - estetiska ämnen och läroprocesser i ett 
mediespecifikt och medieneutralt perspektiv de estetiska ämnena i relation till skolans 
och lärarutbildningens aktuella situation.  I boken tar de upp en aspekt som gör 
betygsättningen i estetiska ämnen lite mer komplicerad: 
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Synen på utvärdering är relativt kontroversiell inom estetiska ämnen och rör sig inom ett brett 
spektrum av synpunkter. Motstånd till att bedöma och utvärdera estetisk undervisning kan 
förekomma […] Synen på konst som oändlig och omätbar och i avsaknad av kriterier är 
inkompatibel med skolans ständiga bedömning och utvärdering och innehållet i de estetiska 
ämnena ses av många som något som inte kan läras och inte heller kan utvärderas, därför finns 
inga kriterier för lärande och utveckling. (s.83) 
 

Det är alltså inte helt självklart att dessa ämnen bör betygsättas såsom andra ämnen, då 
det finns en syn på konst som något som inte kan mätas och bedömas.  

 
2.2 Kursplanen i musik 
I skolverkets Musik. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning (2007) 
beskrivs hur den nationella styrningen av musik ämnet har förändrads under 1900-talets 
senare hälft: 1962 års läroplan (Lgr 62) fokuserade mycket på ”traditionell 
musikundervisning”: stämsång, notläsning och de stora epokerna inom västerländsk 
konstmusik. Det började bli en spricka mellan skolans musik och den musik eleverna 
lyssnade på och spelade på fritiden. Ett steg bort från den ”traditionella 
musikundervisningen” togs i och med Lgr 69 där det finns utrymme för bland annat 
improvisation och elevinflytande, läroplanen uppmuntrade även till användning av så 
kallad ”tonårsmusik”. Utvecklingen fortsatte med 1980 års kursplan där man skulle ta 
vara på elevernas behov av kreativitet och av eget skapande. Det skedde också en 
repertoarbräddning, elever skulle även få verktyg att kritiskt granska musik. I 1962 och 
1969 års läroplan fokuserar man mycket på innehållet och repertoaren i 
musikundervisningen, i 1980 års kursplan ligger fokus på arbetssättet. (s.12-15) 
 
I och med Lpo 94 den nationellt fastställda läroplanen säger man sig ha övergått från 
regelstyrning till mål- och resultatstyrning. Läroplanen anger skolans värdegrund och 
grundläggande mål och riktlinjer. Som komplement till läroplanen finns en nationellt 
fastställd kursplan för varje enskilt ämne. Kursplanen innehåller mål att sträva mot och 
mål att uppnå för årskurs 5 och 9, samt betygskriterier för betygen VG och MVG.  
 
I den nya decentraliserade skolan har ansvaret för skolan förts ner till kommunerna. 
Kommunerna ska tolka målen och sammanställa en kommunal skolplan. Med hjälp av 
den ska varje skola enligt den gällande läroplanen (Lpo 94) göra en lokal arbetsplan 
som preciserar vad som prioriteras i varje ämne. Den lokala arbetsplanen ska ange hur 
målen i läroplanen och kursplanerna ska förverkligas samt hur verksamheten skall 
utformas och organiseras. Några krav på att varje enskild skola ska utforma lokala 
betygskriterier finns inte.  
 
Kärnan i den nationella kursplanen i musik är vokalt och instrumentalt musicerande och 
skapande, enskilt och i grupp. Det egna musicerandet anses vara grunden för elevens 
upplevelse och lärande. Kursplanen trycker dessutom på personlighetsutvecklande 
moment så som utvecklande av samarbetsförmåga och kreativitet. Musikämnet skall 
även tjäna som stöd till lärandet i andra ämnen, enligt skolans övergripande mål. (Lpo 
94) 
 
Musiken i skolan har alltså gjort en lång och omfattande resa. Man kan se vad som 
försiggick under musiklektionerna under 1960-talet, medan det idag är mycket svårt att 
se detta. För att få en övergripande syn behöver man gå ner på skolnivå. Fokus låg förr 
på vissa kunskaper och färdigheter, t ex vokala färdigheter, musikteori och 
musikhistoria. Musikämnets kärna ligger idag på elevens eget musicerande, både vokalt 
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och instrumentalt. Men ämnet har också ett stort antal andra funktioner, som lagts till 
över tid. Finns utrymme i timplanen för att dessa funktioner skall kunna uppnås? 
 
2.3 Timplanen 
Fram till 30 juni 2010 pågår en försöksverksamhet med utbildning utan timplan i 
grundskolan. Försöket har pågått sen år 2000. Försöksverksamheten innebär en 
fullständig befrielse från den nationella timplanens uppdelning i tid per ämne eller 
ämnesgrupp.  
 
Följande står att läsa i Slutbetänkandet från Timplanedelegationen (2005): 
 
Frågan om timplanens roll i en mål- och resultatstyrd skola är inte ny. Den fick särskild aktualitet i och 
med decentraliseringen av ansvaret för skolan och har behandlats av flera utredningar under 1990-talet. 
Enigheten har varit stor om att det är ologiskt med en nationell timplan i ett mål- och resultatstyrt system, 
att timplanen kan leda till ett stelt schematänkande samt att den kan utgöra ett hinder för önskad 
skolutveckling. (Statens offentliga utredningar, 2005 s.9)  
 
Monica Lindgren och Göran Folkestad skriver i sin rapport Tiden och skolans 
musikaliska och estetiska verksamhet (2007) att den nationella tidsstyrningen för 
musikämnet försvagades redan i och med Lgr 80 i och med att stadieveckotimmarna 
ersatte årskurstimmarna. Tidsstyrningen försvagades ytterligare med Lpo 94 då 
stadieveckotimmarna ersattes med garanterad undervisningstid över hela grundskolan. 
Rapporten tar även upp hur den senaste avregleringen av tidsstyrningen påverkat 
musikundervisningen samt musiklärarnas syn på detta: 

 
När det gäller ämnet musik så har den enskilda skolans frihet att utveckla musikämnet på vissa 
håll resulterat i musikaliska profileringar. På andra skolor har den musikaliska verksamheten 
minskat avsevärt. […] Avregleras tiden krävs, enligt musiklärarna i studien, en annan typ av 
reglering för att garantera att ämnets innehållsliga villkor och kvalitet bevakas. (Göteborgs 
universitet, 2003 s.1-2). 
 

De antal timmar som ämnet musik har till förfogande varierar mellan olika skolor. 
Således varierar elevernas möjlighet att få tid till att utveckla färdigheter i 
musikämnet inom ramen för skolundervisningen.  
 
2.4 Är fritidsmusicerande en klassfråga? 
I ungdomsstyrelsens rapport Arenor för alla (2005) redovisas resultatet av en 
enkätundersökning som genomfördes 2002 där ungdomar fick svara på frågor om sin 
fritid. Enkäten besvarades av 16-åringar från flera skilda livsmiljöer i hela landet. 
Resultatet visar på att föräldrarnas utbildningsbakgrund har betydelse för ungdomarnas 
fritidsaktiviteter. Bland annat framkommer att 33 procent av sextonåringarna vars 
föräldrars högsta utbildning är gymnasium spelar instrument minst en gång i månaden. 
Motsvarande siffra för 16-åringarna vars föräldrar högsta utbildning är högskola eller 
universitet är 51 procent. I Stockholmsområdet såg man stora skillnader. Ungdomar i 
Stockholm City, där föräldrarna hade högst utbildning, var i hög grad 
överrepresenterade när det gällde kulturutövning. Mer än dubbelt så stor andel av 
flickorna i Stockholm City, 49 procent, spelar ett musikinstrument jämfört med 
flickorna i Stockholm Syd, 19 procent. (s.83) 
 
Ylva Hofvander-Trulsson har i sin D-uppsats Kulturskolan i integrationens kraftfält 
(2003) gjort en kvantitativ undersökning för att se om den resurs som Kulturskolan 
utgör verkligen är tillgänglig för alla barn. Hon har här undersökt hur Malmös 
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befolkningsstruktur återspeglas i Malmös Kulturkompanis (Malmös kulturskola) 
rekrytering av elever. Studien visade att invandrare är underrepresenterade bland 
Kulturkompaniets elever. 40 procent av Malmös barn födda 1992, då 11 år gamla, hade 
invandrarbakgrund. Bland Kulturkompaniets elever är siffran endast 16 procent.  
 
Enligt högskoleverkets statistik har också de konstnärliga högskolorna en mindre andel 
studenter med invandrar- eller arbetarbakgrund än övriga högskolor. För nybörjare vid 
universitet och högskolor gäller generellt att studenter med arbetarbakgrund är 
underrepresenterade. Läsåret 2003/04 hade 24 procent av alla nybörjare vid universitet 
och högskolor arbetarbakgrund jämfört med 34 procent bland personer i motsvarande 
ålder i befolkningen. Vid de konstnärliga högskolorna är genomsnittet under de senaste 
fem åren endast 12 procent, det vill säga hälften av det genomsnitt som gäller för alla 
lärosäten.   
 
De undersökningar jag nämnt ovan visar att fritidsmusicerandet är mindre omfattande 
hos elever med invandrar- eller arbetarbakgrund. Man kan då anta att deras musikaliska 
förförståelse och förkunskaper är lägre än hos dem som utövar musik på sin fritid. Detta 
kan betyda att om elever betygsätts främst på musikaliska kunskaper som de förvärvat 
utanför skolan blir betygen VG och MVG svåruppnåeliga för elever som saknar dessa 
möjligheter.  
 
2.5 Finns det någon genusaspekt i ungdomars musicerande?  
Bland de ungdomar som deltog i ungdomsstyrelsens enkät spelar mer en dubbelt så 
många pojkar än flickor i band medan flickorna är klart överrepresenterade när det 
gäller körsång. Körsång är nästan tre gånger så vanligt bland flickor. (Arenor för alla 
2005) 
 
Martin Andersson och Markus Hallman har i sitt examensarbete på lärarprogrammet 
Varför vill killar inte spela tvärflöjt? En studie om hur barn och ungdomar väljer 
instrument i musikskolan (2006) skickat en förfrågan till Ulricehamns musikskola och 
Mölndals kulturskola om att få in statistik för att möjliggöra en jämförelse av 
fördelningen mellan kön och instrument på de två skolorna. På båda skolorna var flickor 
överrepresenterade, de utgjorde 55 respektive 59 procent av samtliga elever. De två 
populäraste instrumenten på båda skolorna var gitarr och piano. Könsfördelningen på 
dessa instrument var snedfördelad, 71 respektive 69 procent av eleverna som spelade 
gitarr var killar medan killarna utgjorde 24 respektive 28 procent av pianisterna. De 
instrument där könsfördelningen var mest ojämnt fördelad var solosång och slagverk. I 
solosången var flickorna överrepresenterade och i slagverk var pojkarna 
överrepresenterade.  
 
Lpo 94 understryker att alla elever skall utvecklas och ha samma förutsättningar 
oberoende av kön. Som jag nämnt tidigare i bakgrunden är det svårt att få en helhetsbild 
av musikämnet idag. Varje skola har sin egen lokala kursplan. Pojkars och flickors 
musicerande ser olika ut. Kan det vara så att något könsstereotypt musicerande 
gynnas/missgynnas vid betygsättning beroende på hur musikundervisningen i olika 
skolor ser ut?  
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2.6 Samband mellan höga betyg i ämnet musik och fritidsmusicerande 
Nationella utvärderingen av grundskolan (2003, förkortat NU) har initierats av 
skolverket för att ge en bild av grundskolans utveckling under 1990-talet. 
Utvärderingsinstrumenten i musik är utformade för att skapa en bild av musikämnet i 
grundskolans nionde år. Huvudsyftet är att fånga in uppgifter som rör 
musikundervisningens villkor och förutsättningar, hur musikundervisningen genomförs 
och vilka resultat som uppnås. 
 
NU innehöll bland annat en enkätundersökning för elever och en för lärare. Frågorna i 
enkäten behandlade allt från lärarnas utbildning till frågor om elevernas 
musikkonsumtion på fritiden.  
 
I den sammanfattande rapporten kan man bland annat läsa följande om ämnet musik:  
 

Det finns en tydlig samvariation mellan elevers betyg och i vilken utsträckning de musicerar på 
fritiden samt till föräldrarnas inställning till ämnet och föräldrarnas utbildningsnivå. Ämnets mål 
och lärarens bedömningar knyter an till sådana kunskaper som eleverna till stor del kan förvärva 
utanför skolan […] Utvärderingen indikerar ett försteg för de ungdomar som musicerar mycket 
på fritiden och en fördel för de elever som kommer från akademiska och kulturintresserade hem. 
(s.56) 

 
I elevenkäten fanns en fråga om var eleven tror att han/hon lärt sig mest i ämnet. 
Ämnena musik och idrott och hälsa skiljer sig här markant jämfört med övriga ämnen 
då strax över 30 procent av eleverna svarar att de lärt sig nästan allt eller det mesta av 
vad de kan vid sidan av skolarbetet, och ytterligare drygt 30 procent svarar att de lärt sig 
lika mycket på fritiden som i skolan. Dessa ämnen kan därmed sägas dela ut formella 
meriter, betyg, på barns fritidsintressen. 
 
I ämnesrapporten för musik Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 Musik finns 
lite mer exakta siffror. Bland de elever som har betyget Mycket väl godkänd svarar 78 
procent att någon spelar hemma. Motsvarande för Väl godkänd är 44 procent, för 
Godkänd 29 procent och för ännu ej godkända elever 27 procent.  
 
I enkäten som lärare har besvarat visar det sig att många lärare uppfattar för lite 
undervisningstimmar som ett problem. Därför blir fritidsmusicerande nödvändigt för att 
nå höga betyg:  
 

Elever som når MVG spelar mycket på fritiden och oftast tillsammans med andra, hemma eller i 
musikskolan. Vi har alldeles för lite tid i skolan för att eleverna skall kunna nå upp till de mål 
som nämns. (NU ämnesrapport musik s.91) 

 
En kommentar från skolverket i utvärderingen lyder som följer:  
 

Det är knappast förenligt med de politiska intentionerna med den obligatoriska grundskolan att 
högsta betyg i musik förutsätter att eleven måste spela på sin fritid för att klara kraven. Om inte 
den tillgängliga tiden för ämnet musik i skolan räcker för att nå målen, måste antingen mer tid 
anslås eller också målen revideras. (NU ämnesrapport musik s. 91)  

 
I musik är det tydligt att fritidsmusicerande har ett samband med höga betyg. Många 
lärare anser sig ha för lite tid till förfogande för att elever skall ha möjlighet att klara 
kraven under skoltid. NU-utredningen ifrågasätter om detta är rimligt. Vad säger 
läroplaner och styrdokument om detta? Kan man sätta betyg på elevers fritidsintressen? 
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2.6.1 Vad säger läroplaner och styrdokument? 
Ska skolan sätta betyg på det eleven lärt sig på sin fritid? I Läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet Lpo 94 finns inget direkt svar på frågan. Det jag kunde hitta 
som relaterar till ämnet är följande: ”Vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig 
information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en 
allsidig bedömning av dessa kunskaper.” (s.16)  
 
I Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94 står det däremot: 
”Skolan skall även beakta sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än 
genom den aktuella undervisningen.” (s.16)  
 
Skolverket har dock gett ut ett kommentarsmaterial där skolverket svarar på frågor från 
elever och lärare. I Bedömning och betygsättning, Kommentarer med frågor och svar 
(2001) står följande beträffande idrott: 
 

Bör inte idrott man håller på med utanför skolan räknas in i betyget? (Elev åk 9) 
Svar: Ja. Det råder ingen tvekan om att alla kunskaper skall bedömas, oberoende av var eleven 
tillägnat sig dem. Fortfarande gäller dock att det läraren ska bedöma är om eleven uppfyller de 
målen och kriterier som gäller för ett visst betyg. (s.34)  
 

När det gäller frågan om kunskaper som eleven inhämtat utanför skolan utrycks inte 
samma tydlighet i Lpo som i Lpf men skolverket skriver följande gällande detta: ”Det 
finns dock inget skäl att tillämpa ett annat synsätt i grundskolan än i gymnasiet.” (s.35) 
 
Som jag tolkar det säger de nationella styrdokumenten: Ja, man kan sätta betyg på 
elevers fritidsintressen. Man inte bara kan – man ska! 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att synen på musik i skolan är komplex, enligt vissa är 
ämnet inte ens förenligt med betygssättning. Såväl musikundervisningens innehåll som 
tiden som finns till förfogande ser olika ut på olika skolor. Beroende på elevers 
bakgrund har de olika förförståelse och förkunskaper i musik. Det kan bl a handla om 
kön, etnicitet och klass. De elevgrupper som i högre grad musicerar på fritiden har en 
fördel betygsmässigt. Skolverket säger att detta är i sin ordning, samtidigt som läroplan 
och kursplan säger att skolan skall överbrygga de orättvisor som skiljer eleverna från 
varandra.  
  
Det finns således en del motsättningar och problem som musiklärare behöver förhålla 
sig till och överbrygga vid betygssättning. Hur ser musiklärare på detta? 
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3. Syfte 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur lärare ser på möjligheten att klara målen för 
betygen VG och MVG i ämnet musik utifrån de musikkunskaper som tillhandahålls i 
grundskolan, samt undersöka fritidsmusicerandets betydelse för betygssättningen.  
 
3.1 Problemformulering  
Vilka faktorer hjälper respektive hindrar elever i grundskolan från att uppnå betygen 
VG och MVG i ämnet musik?  
 
Vad ser lärare för yttre hinder gällande t ex undervisningstid och innehållet i de 
nationella styrdokumenten inklusive kursplaner?  
 
Upplever musiklärare att fritidsmusicerande är en förutsättning? I så fall vad görs för att 
stötta ett sådant musicerande? 
 
Går det att sätta rättvisa betyg i ämnet musik? 
 

4. Metod och genomförande 
För att få svar på mina frågor vill jag göra en kvalitativ undersökning. Jag väljer att 
genomföra en kvalitativ undersökning då jag försöker få en uppfattning av lärares sätt 
att resonera och reagera utifrån de förutsättningar för musikundervisning och 
betygsättning som finns inom den svenska grundskolan. Det är inte siffror och statistik 
jag eftersträvar.  
 
För att bli en bättre intervjuare har jag läst Jan Trost Kvalitativa intervjuer (1993)   
samt Steinar Kvales Den Kvalitativa forskningsintervjun. (1997) Kvale beskriver i sin 
bok syftet med en kvalitativ intervju på följande sätt:  
 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla 
innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna. 
(s.9)  

 
Det är alltså musiklärares syn på betygsättningen jag vill få fram, och hur de resonerar 
kring betygsrelaterade frågor. Exakt hur de sedan går tillväga när de undervisar och 
sätter betyg kan inte en intervjuundersökning ge svar på.   
 
4.1 Urval 
I min undersökning deltar fem musiklärare i Stockholmsområdet som verkar inom 
grundskolans senare år. 
 
Jag väljer att enbart intervjua lärare som har utbildning för att undervisa i ämnet musik, 
då jag kan utgå ifrån att dessa känner till de nationella betygskriterierna och kursplanen. 
Jag har under urvalsförfarandet eftersträvat att utifrån variabler såsom kön, erfarenhet 
och ålder hitta en varierad grupp respondenter. Mitt urval är naturligtvis litet och kan 
inte sägas representera en hel yrkeskår.  
 
Min undersökning fokuserar på hur det ser ut inom skolans ordinarie ”normala” 
musikundervisning. Jag väljer bort lärare som arbetar på skolor där huvuddelen av 
musikundervisningen sker i klasser med musikprofil. I de fall där det finns klasser med 
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musikprofil på skolan har jag varit noga med att klargöra att det inte är betygsättningen 
bland elever inom musikprofilen jag ska undersöka.  
 
Jag försöker välja bort skolor som i positiv eller negativ bemärkelse kan anses vara 
extrema. En av skolorna i min studie har dock ett väldigt högt betygsgenomsnitt.  
 
Då jag själv är bosatt i Stockholm arbetar alla mina respondenter på skolor i 
Stockholmsområdet.  
 
4.2 Intervjufrågor 
Intervjufrågorna (bilaga 1) i undersökningen utgår ifrån de i syftet preciserade 
problemformuleringarna i vilka mitt arbete har sin utgångspunkt.  

 
Min första fråga belyser lärarnas förmåga att se kopplingen mellan betygssättningen och 
skolans styrdokument. Den följs av fråga två som kartlägger tidsaspektens betydelse. 
Den tredje frågan ska ge läsaren och mig en bild av elevernas musikintressen utanför 
skolans ramar. I påföljande fråga tar jag upp fritidsmusicerandets påverkan på betygen i 
ämnet musik och dessutom inkluderas genusaspekten där. Sedan på fråga fem tar jag 
upp förutsättningarna för elever som inte musicerar på fritiden. 
 
Jag undrar också i vilken utsträckning skolan stödjer eleverna med tillgång till 
instrument och lokaler utanför timplanen. Denna aspekt tar jag upp i min sjätte 
intervjufråga. I min sista fråga ber jag respondenterna att jämföra betygssättningen i 
musik med den betygssättningen i mer teoretiska ämnen. Jag försöker på så sätt få en 
inblick i om det går att sätta rättvisa betyg i ämnet.  
 
Jag har gjort mitt yttersta för att formulera icke-ledande frågor.  

 
4.3 Intervjuförfarande 
Under intervjuerna använde jag mig av ett intervjumanus. I intervjusituationerna har jag 
haft möjlighet att dra nytta av respondenternas olika erfarenheter samt ställa följdfrågor. 
Jag har varit noga med att berätta för mina respondenter att alla personer och skolor som 
deltar i min studie är anonyma. Respondenterna förekommer i studien under fingerat 
namn.  
 
I tre av fallen har jag besökt respondenterna på deras respektive skola, de andra två har 
jag mött på ett café i centrum. Jag har efter att jag bett om respondenterna tillstånd 
spelat in intervjuerna med hjälp av en MP-3 spelare. Intervjuerna var mellan 25 och 40 
minuter långa.  
 
Jag började varje intervju med att be respondenten att kortfattat berätta om sin 
utbildnings- och yrkesbakgrund. Efter varje avslutad intervju gavs tillfälle för 
respondenterna att komma med egna kommentarer och synpunkter.  
 
4.4 Efterarbete  
Till hjälp för analys har jag valt att transkribera samtliga intervjuer. Jag har valt att 
återge intervjuerna ordagrant. Jag har sedan skickat transkriptionen till respektive 
respondent och gett dem möjlighet godkänna det jag skrivit. De har även fått möjlighet 
att ge kommentarer samt göra tillägg om det var något de ville klargöra.    
 



 14 

När jag sammanställde resultatet bearbetade jag transkriptionen. I de fall onödiga 
upprepningar och grammatiska fel förekommit har jag rättat till dem. I vissa fall 
anpassade jag talspråket till skriftspråk. Under bearbetningen har jag varit noga med att 
varken känslan eller betydelsen i utsagan gått förlorad.  
 
Jag har i största möjliga mån följt Kvales anvisning: ”Att göra en utskrift innebär att 
översätta från ett talspråk, med sin egen uppsättning regler, till ett skriftspråk med en 
annan uppsättning regler.” (Kvale 1997, s.152)  
 
4.4.1 Val av underlag till resultat samanställningen  
När jag sammanställde mina resultat valde jag ut de intervjusvar som jag fann mest 
relevanta för de problemformuleringar mitt arbete har sin utgångspunkt i. Jag har även 
tagit med svar som speglar situationen på de olika skolorna. T ex beskriver jag hur 
lärarna uppfattar att eleverna fritidsmusicerande ser ut. Jag anser att det är relevant 
information för att få en bakgrund när betygspåverkan diskuteras. 
 
4.5 Reliabilitet och tolkning  
Trost (1993) beskriver Reliabilitet på följande sätt: 
  

Traditionellt menat man med reliabilitet eller tillförlitlighet att en mätning är stabil och inte utsatt 
för t ex slump inflytelser, alla intervjuare skall fråga på samma sätt, situationen ska vara lika för 
alla, etc. Inte sällan menar man med reliabilitet att en mätning skall ge samma resultat vid en 
förnyad mätning. (s.66)  

 
För att reliabiliteten skulle bli så hög som möjligt har jag använt ett intervjumanus samt 
eftersträvat likhet i intervjusituationerna. Undersökning är ingen heltäckande studie utan 
ger svar på fem musiklärares upplevelser och tankat kring betyg. Studien kan endast ge 
en fingervisning om vilka attityder och funderingar som förekommer kring mina 
frågeställningar. Vid bearbetningen av intervjutranskriptionerna kan jag inte försäkra att 
mina tolkningar av respondenternas svar är helt objektiva men jag har försökt att 
koncentrera mig på deras utsagor utan att blanda in min förförståelse av ämnet. 
 
Kvale (1997) menar att det inte finns någon sann, objektiv metod att omvandla talspråk 
till skriftspråk. Men en omvandling av ett samtal till en mer litterär stil gör det lättare 
för läsarna att ta del av intervjupersonens berättelse.  
 
Trost (1993) tar upp problemet med att använda begreppen validitet och reliabilitet 
inom den kvalitativa forskningen:  

 
Idéerna om reliabilitet och validitet härstammar från den kvantitativa forskningens metodologi. I 
samband med kvalitativa studier blir dessa begrepp och termer en smula annorlunda. […] Att 
kvalitativt försöka mäta reliabilitet och validitet blir då på något sätt malplacerat eller till och 
med en smula löjligt vid kvalitativa studier. Självklart ska ändå intervjuer och annan 
datainsamling ske så att data blir tillförlitliga, trovärdiga, adekvata etc.  (s.68)  

 
I kvalitativa studier kan man alltså inte tala om reliabilitet på samma sätt som inom den 
kvantitativa forskningen, men givetvis ska studien ändå vara trovärdig. Redan vid 
transkriptionen tolkar jag materialet. Men jag har under bearbetningen av intervjuerna i 
studien eftersträvat att förmedla respondenternas utsagor så autentiskt som möjligt, och 
de har också fått godkänna de skriftliga intervjuerna. 
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5. Resultat 
Mina respondenter består som tidigare nämnts av fem lärare som arbetar på olika 
grundskolor i Stockholmsområdet. Samtliga respondenter var positiva till att dela med 
sig av sina erfarenheter av betygsättning vilket ledde till att samtalen var öppna och 
skedde i en positiv anda. Respondenternas förekommer under fingerade namn.  
 
Den betygsstatistik som förekommer är hämtad från skolverket hemsida 
(http://siris.skolverket.se). 
  
5.1 Presentation av respondenterna 
Aprilia är i 25-årsåldern, hon är relativt nyutexaminerad från musikhögskolans 
lärarprogram med inriktning grundskola-gymnasium. Aprilia har arbetat som 
musiklärare inom grundskolan i tre år. Hon arbetar nu på en större kommunal 
grundskola. Eleverna som slutade årskurs 9 VT 2008 vid denna skola hade ett 
genomsnittligt meritvärde på slutbetygen som ligger strax över riksgenomsnittet.  
 
Svante är i 50-årsåldern, han har arbetat som musiklärare i cirka 30 år. Svante började 
arbeta som obehörig lärare men utbildade sig till musiklärare inom SMLU, ett 
samarbete mellan lärarhögskolan och högskolan i Kalmar. Svante valde att studera inom 
SMLU istället för vid den Musikaliska Akademin eftersom han ansåg att utbildningen 
var mer förankrad i verkligheten. Svante arbetar på en större kommunal grundskola vars 
niondeklassare hade något högre betyg än riksgenomsnittet läsåret 2007/2008.  
 
Michelle är i 25-årsåldern. Michelle har arbetat som musiklärare i 1,5 år och har en 
rytmiklärarutbildning i botten. Hon har nyligen bytt arbete. Michelle arbetade tidigare 
på en kommunalskola, nu arbetar hon på en mindre friskola. Friskolans nionde klassare 
hade ett betygsgenomsnitt som var betydligt högre än riksgenomsnittet läsåret 
2007/2008.   
 
Anna är i 40-årsåldern, hon har arbetat som musiklärare i såväl grundskola som 
kulturskola i cirka 20 år. Anna är utbildad vid musikhögskolans lärarprogram med 
inriktning grundskola-gymnasium. Den kommunala skolan där Anna numera arbetar har 
ett betygsgenomsnitt över riksgenomsnittet.  
 
Rojne är i 45-årsåldern. Rojne började arbeta som obehörig lärare men efter att ha 
arbetat i några år började han på musikhögskolans lärarprogram med inriktning 
grundskola-gymnasium. Han har nu arbetat som musiklärare i cirka 20 år, mestadels 
inom grundskolan men även inom gymnasiet. Den kommunala skolan där Rojne arbetar 
har ovanligt välutrustade musiksalar och tillgång till flera lokaler. Betygsmässigt klarar 
sig eleverna på skolan något sämre än riksgenomsnittet.  
 
5.2 Intervjusvar 
Jag börjar med att samanställa svaren på mina första två frågor som handlar om de yttre 
förutsättningar som kan påverka elevers möjligheter att få höga betyg. 
 
5.2.1 Yttre förutsättningar 
När jag ställde den första intervjufrågan tog fyra av mina fem respondenter genast upp 
bristen på tid som ett problem: 
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” Dom flesta eleverna skulle vilja jobba mycket mer med musik. För musik är ett 
hantverk. Det är inte bara att man sitter och under en timme och försöka riva av nått, ska 
man bli bra på något så fodras det ju mer tid än bara en timme per vecka. Timplanen 
kan påverka elevernas möjligheter att få höga betyg negativt, men är det en skola som är 
jätte intresserad av musik så kan det ju var positivt. Men samtidigt tycker jag inte att det 
ska vara så att det ska vara olika mycket musikundervisning beroende på vilken skola 
du hamnar på.” (Anna) 
 
”I jämförelse med timplanen så är dom [mål och betygskriterier] otroligt omfattande 
[…] de är för omfattande för just min timplan. Sen kan det se annorlunda ut på andra 
skolor där man har valt att prioritera musik på ett annat sätt.” (Aprilia) 
 
”Jag tycker det är för lite musik, det är en timme i veckan.” (Svante)  
 
”Det är många sidor med saker som man ska uppnå. Och det är väldigt få minuter i 
veckan som man har musik i grundskolan.” (Rojne) 
 
En av respondenterna var nöjd med den tid musikundervisningen fick på skolan. 
 
”Jag kan bara säga att om jag jämför dom två skolor som jag har jobbat på så tycker jag 
det är bra som jag har nu. Alla elever har musik alla terminer från nollan till nian. Det är 
inget uppehåll.” (Michelle) 
 
Två av mina respondenter tog även upp brister i elevernas förkunskaper som ett 
problem.  Det gjorde att de hade svårt att hinna med det som krävs för de högre betygen 
i musik. 
 
”Det största hindret tycker jag är det tidigare åren, ifrån ettan upp till femman, på andra 
skolor. Vad har dom pysslat med där? Det finns ingenting som är likadant i det ungarna 
har med sig. Det beror helt på godtycke ifrån respektive skolledning. Har dom 
välfungerande musiksalar? Har dom adekvat utrustning? […] Jag får ju i princip börja 
om i sexan och ta upp alla som inte haft musik här uppe med mig tidigare.” (Sven) 
 
”Hade situationen varit annorlunda och eleverna hade haft dom förkunskaper som de 
skulle ha […] då hade vi inte haft några som helst problem att uppnå VG och MVG. 
Men eftersom dom inte har dom förkunskaperna nu så har jag ju fått börja från början 
med dom. Så det känns väldigt stressigt… men vi är på god väg för dom är väldigt 
ambitiösa mina elever.” (Michelle) 
  
Michelle är ny på sin skola men har nu alla elever från och med förskoleklassen till 
årskurs nio. Jag frågade henne hur hon tror att elevernas slutbetyg i årskurs nio kommer 
att påverkas om de får ha henne som musiklärare under hela grundskolan.  
 
”Jag tror absolut att det påverkar deras möjligheter att få bra betyg […] om jag har dom 
från att dom är sex år tills dom går i nian om tio år så har jag ju byggt upp en grund. Jag 
vet ju vad det är för mål de har i slutändan.” (Michelle) 
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5.2.2 Kursplan och lokala mål  
Flera av mina respondenter beskriver betygskriterierna i den nationella kursplanen i 
musik som luddiga och svåra att tolka.  
 
”Generellt om betyg så tycker jag att kriterierna är luddiga.” (Anna) 
 
”Den [nationella kursplanen i musik] lämnar ju mycket utrymme för personliga 
tolkningar. Men det känns lite grann som om man från styrande håll […] låtit 
musiklärare och alla andra lärare uppfinna hjulet en gång till var och en för sig.” 
(Svante) 
 
”Det är ju olika mål för år fem och år nio. Att försöka bryta ner det till varje år tycker 
jag är skitsvårt.” (Michelle)  
 
Mina respondenter har alla skrivit egna lokala kursmål och betygskriterier. I sina lokala 
kursplaner och betygskriterier säger sig alla lärare eftersträva tydlighet. De anser att 
målen och betygskriterierna som de själva satt upp är mer realistiska och anpassade till 
de resurser som finns på deras skolor.  
 
”Så jag vet att det här är grejer som ungarna fixar. Som jag försökte sätta ord på, helt 
enkelt, så ja det är svårt alltså.” (Svante) 
 
”Jag försöker vara otroligt tydlig fast det kanske inte är meningen enligt kursplanen att 
man ska vara så tydlig […] Det står ju i kursplan att de olika momenten text spel 
musikteori ska vara inkluderade i varandra. Men eleverna har väldigt svårt att förstå 
detta. […] Jag försöker skilja på momenten, skilja ut dom från varandra så att eleverna 
verkligen förstår vad som ska betygsättas. ” (Aprilia) 
 
”De har jag ju anpassat [de lokala kursplanerna] efter de 40 minuter i veckan som 
eleverna faktiskt har.” (Rojne) 
 
Till tre av respondenterna ställde jag följdfrågan om de tror att tydliga betygskriterier 
får elever att prestera bättre.  
 
”Jag tror att eleverna presterar mycket, mycket bättre när de vet att det här ska jag 
faktiskt göra för att få det här betyget.” (Anna) 
 
”Absolut” (Michelle) 
 
Även den tredje respondenten trodde att tydliga kriterier kunde få elever att prestera 
bättre men hon hade lite fler tankar omkring detta.  
 
”Nej, jo på ett sätt men då handlar det ju mer om att man vill uppnå ett visst betyg. Det 
känns så själlöst på något sätt. Jag har ju många elever som vill ha bra betyg för de vill 
komma in på en skola som är inne i Stockholm City. Och dem hjälper det nog. Sen är 
frågan om det är det musikämnet är till för. Det ska inte vara ett sånt ämne, men det 
hjälper dem absolut. Sen finns det ju en grupp elever som inte är så intresserade av sitt 
betyg utan är mer intresserade av att lära sig mer musik. Jag tror inte att dom tittar 
igenom mina kriterier utan dom suger åt sig som svampar ändå.” (Aprilia) 
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5.2.3 Hur påverkar fritidsmusicerande betygen? 
Jag försökte få en inblick i hur fritidsmusicerandet på de olika skolorna såg ut, och hur 
många elever som musicerade aktivt på sin fritid. 
 
”Ja, vad ska man säga; många, vad är det? Men ja det är många, det är många som 
kommer och pratar och övar på raster. Det är framför allt pop och rock musik. […] Jag 
har några orkestermusiker och några pianister brukar det vara per år. Men annars är det 
framförallt pop/rockmusiker och rappare.” (Rojne)   
 
”Ja. Det är det är väldigt många, musik är oftast väldigt populärt, dom flesta tycker det 
är väldigt kul med musik. Det finns allt från källarband, elever som egentligen inte 
behöver gå på någon musikskola. Utan man har satt ihop olika band och övar på 
fritidsgården. Sen finns ju musikskolan.” (Anna)  
 
”Det är ganska många som spelar. Piano, fiol och flöjt är det väldigt många som spelar. 
Sen är det några grabbar som spelar gitarr och några grabbar har ett band. Många tjejer 
sjunger i kör och sådär.” (Michelle)  
 
”O ja, väldigt många. […] Det är jättemånga som har börjat och det tycker jag är hur kul 
som helst. […] Det är många eller ja ganska många som går på kommunala 
musikskolan. Men där har vi ett kösystem. Många ungar som kanske inte har den där 
piskan hemifrån att börja tidigt kommer hit och märker att det här var ju faktiskt 
jättekul. De vill börja lira i sjuan eller åttan, då kanske de som har börjat i fyran 
upprätthåller platser. Det kan vara ganska svårt för dem.” (Svante)  
 
”På min skola så är det inte det. Det kanske är en eller två i varje klass som spelar eller 
sjunger. Det finns väl två grupper av musicerande bland eleverna, dels gruppen som 
spelar i rockband som kanske inte tar lektioner, eller som tar lektioner men deras 
huvudsyssla inom musiken är rockbandet. Och så finns det kulturskoleelever som tar  
t ex pianolektioner och kanske sjunger i någon kör.” (Aprilia)   
 
Hur påverkar fritidsmusicerandet dessa elevers betyg? 
 
”De ligger ju långt före sina kamrater ur många olika aspekter.” (Aprilia) 
 
”Det påverkar ju, det påverkar ju helt klart.” (Anna) 
 
”Oftast är dom duktigare på att spela.” (Rojne) 
 
”Dom ligger ju självklar mycket bättre till, det vore ju lögn i helsike att påstå nått 
annat…. Men det kanske bara är på den biten, som sådana där fotbollshuliganer det 
enda dom vill göra på idrotten är att spela fotboll. […] Det är inte jag intresserad av. Det 
är inte idrottslärarna heller intresserade av, allt handlar inte om att göra en specialgrej. 
Men dom har ju ett försprång och det är rättvist. För dom har nämligen lagt ner egen tid 
på ett intresse och det betalar sig alltid att göra det. Oavsett vad det är för ämne. […] 
Det beror helt på vad man gör av sin fritid. Sitter man och tittar på Vem tar Linda 
Rosing på sin fritid så är man ju totalt hjärndöd i min värld.” (Svante)  
 
”Dom får det ju lite lättare.” (Michelle) 
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Jag ställde även frågan Är någon form av fritidsmusicerande mer eller mindre gynnsamt 
för vad eleverna får för betyg?  På denna fråga fick jag mer varierade svar:  
 
” Det är ju de instrumenten [instrument man använder i rockmusik] som vi använder i 
undervisningen, de som spelar i rockband kanske inte i sig har ett försprång men […] 
Men det finns mycket annat som ska till för att man ska få ett högre betyg. […] Man ska 
t ex kunna inkludera någon slags musikteori i sitt spelande och då måste man nästan ha 
gått på kulturskolan eller ha tagit några lektioner någon annanstans för att förstå det helt 
enkelt.” (Aprilia) 
 
”Nej det tycker jag egentligen inte att det är. Däremot dom som lirar i band är ju mer 
självständiga.” (Svante) 
 
”Noter är det som många tycker är svårt […] om det lönar sig att spela något instrument 
då är det nog någon form av notinstrument inte ackordsinstrument.” (Michelle) 
 
”Fördelen det är ju när man spelar såna instrument som finns här på skolan. Då behöver 
man ju inte ha med sig tuban eller så. Men om man tar med tuban och visar att man kan 
spela så kan det leda till högre betyg.” (Rojne) 
 
”Det blir ju ofta en fördel om du sitter och spelar gitarr eller piano och har gjort det i hur 
många år som helst. Det är ju klart det blir ju kanske inte samma betygsättning om du 
går och spelar fiol. Det är väl inte ofta i en klassrumssituation på en skola som det finns 
tjugo fioler […] Men fördelen är ju att om du musicerar överhuvudtaget så får du ju in 
takt och ton och får en viss inblick i musik. Det kan man ha nytta av även i andra 
musikformer.” (Anna) 
 
5.2.4 Finns det någon genusaspekt i elevers musicerande? 
Jag frågade mina respondenter om de såg någon skillnad på pojkars och flickors typiska 
fritidsmusicerande.  
 
”Traditionsbundet det är ju segmenterade könsroller, tycker jag. Tjejer är ju mera för att 
sjunga, det är på nått sett mera legitimt för dom. Killar tycker då självklart mer om att 
slamra på instrument.” (Svante) 
 
”Ja, ofta vill ju grabbarna alltid spela elgitarr och tjejerna spelar mer de här så kallade 
tjejinstrumenten, t ex piano eller fiol men mest piano.” (Michelle)  
 
”Man kan väl säga att generellt så är det är det att killar gillar att spela, tjejer gillar att 
sjunga. Om man då går och spelar som tjej så är det ju oftast piano. Gitarr också, det har 
väl börjat luckras upp lite grann. Men om man tänker typ hårdrock så är det väl oftast 
killar som tycker om att hålla på med den typen av musik.” (Anna) 
 
”Nej det kan jag inte säga att jag har upptäckt. Jo, rappare brukar framförallt vara killar 
det kan jag säga. I rockband finns både tjejer och killar. Det är lite övervikt på killarna i 
rockband det är det, men det finns både och.” (Rojne) 
 
Jag ställde sedan följdfrågan: Kan musicerandet som är typiskt för killar respektive 
tjejer ha någon betydelse för betygen? 
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”Killarna lirar ju mer i såhär band och tjejerna i kommunala musikskolan […] om jag 
tänker på alla dessa pianister företrädesvis tjejer. Dom är väldigt duktiga notläsare men 
tar man bort noterna för en duktig pianist som inte är rutinerad så blir det tvärstopp. Sen 
är det ju tvärtom, att ge noter till en gitarrist då blir det tvärstopp […] jag försöker 
bredda bägge grupperna. Och jag tycker ingenting är fel utan försöker få till de 
resterande femtio procenten så att de blir hela.” (Svante) 
 
”Det borde det inte göra. Men det är väl återigen det att sätter du dig och spelar fagott 
eller valthorn eller ett instrument som kanske inte finns i musiksalen… men samtidigt 
allt musicerande är ju bra.” (Anna) 
 
”Då tror jag nog att det är bättre att spela piano och fiol än gitarr just för att de lär sig 
noter.” (Michelle) 
 
”Flickor väljer ja kanske inte ett instrument på en gång, det kanske pojkar gör, de 
bestämmer sig ganska snabbt. Jag har flera exempel på det i alla fall där pojkar vill 
spela elgitarr då är det bara elgitarr som gäller, de lär sig jättesnabbt och jättefort och 
jättebra och kan spela solo och så vidare. Det är ju det musicerandet som prioriteras i de 
högre betygen som MVG att man ska ha en teknisk skicklighet och personligt utryck. 
Medan flickors musicerande är mer så att man provar sig fram och kan ganska mycket 
om många instrument och då ska man inte få nå upp till MVG-nivån fast man kanske 
har en mer allomfattande musikalitet än en pojke som kanske är jätteduktig på elgitarr. 
Det tycker jag är rent ut sagt könsdiskriminering eftersom det främjar pojkars 
musicerande eller så som pojkar väljer att organisera sitt musicerande. Så där har jag 
satt det högsta betyget på flickor som har varit mer allseende.” (Aprilia)  
 
5.2.5 Elever som inte musicerar  
Finns det något behov bland elever som inte har musik som intresse att få höga betyg i 
ämnet eller uppfattar lärarna att de inte bryr sig? 
 
”Det är lite olika tycker jag. Det finns ju de som är fullt och fast nöjda med att få ett G, 
de har inget intresse.” (Svante)  
 
”Ja absolut, sen tror jag också det har att göra med vad man är för typ av lärare. Man 
måste ju uppmuntra eleverna och få dem att förstå att musik är kul. För att många tycker 
inte att musiken är så viktig.” (Michelle)  
 
”Väldigt svår fråga. Skolan jag arbetar på nu är en skola där man har satt slutbetyget i 
musik redan i åttan. Under höstterminen i åttan bryr sig folk inte så jättemycket, men på 
vårterminen i åttan då börjar de att försöka uppnå ett högre betyg på olika sätt. Då är det 
nästan för sent.” (Aprilia) 
 
”Om du lyckas skapa ett intresse […] Det finns en liten grupp som någonstans inte 
orkar bry sig men då är det inte bara i musik utan i alla ämnen. Att man inte gör det man 
ska ja då är det något som ligger i vägen och blockerar. Men för de flesta är egentligen 
alla betyg viktiga […] För söker du in på [gymnasiet] desto fler MVG du har desto 
lättare är det att komma in på det program du vill med hög poänggräns. På den här 
skolan är i alla fall väldigt många betygsmedvetna.” (Anna) 
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På frågan Är det vanligt att elever som inte musicerar på fritiden får betyget VG? får jag 
samma svar av alla: ”Ja”. 
 
När jag sedan frågar Är det vanligt att elever som inte spelar på fritiden får betyget 
MVG? är svaren lite luddigare: 
 
”Alltså MVG är ju inte jättevanligt överhuvudtaget. Men det finns absolut elever som 
inte spelat på fritiden som får MVG om de är duktiga och visar bra resultat på 
lektionerna, när vi spelar ihop och så där. Absolut det finns de […] jag chansar på att 
kanske 30 procent av dem som får MVG inte musicerar på fritiden.” (Rojne)  
 
”Ja, varför inte?”  (Svante) 
 
”MVG har jag nog aldrig satt på någon elev som inte spelat på sin fritid. Jo, kanske en 
gång. Men det händer otroligt sällan att jag sätter ett MVG på en elev som inte har 
spelat eller sjungit eller gjort nått annat musikaliskt, t ex jobbat med musikalgrupp eller 
dans.” (Aprilia) 
 
”Det är ju vanligare att de som har hållit på och musicerat får ett MVG. Det är ju lättare 
för dem att få ett MVG, annars får du ju kämpa. Det går, men man får ju kanske kämpa 
lite mer för då får du ju tänka på att det finns de som har ett försprång gentemot dig 
själv.” (Anna) 
 
”Om de kämpar.” (Michelle)   
 
5.2.6 MVG, hur då? 
Hur har då de elever som lyckats få MVG fast de inte musicerar på fritiden gått 
tillväga? Och hur har lärarna gått tillväga för att hjälpa dem uppnå betyget? 
 
”De har kämpat till tusen, de har varit jätte, väldigt flitiga. En del har till och med lånat 
hem instrument från skolan för att kunna göra klart en uppgift.” (Anna) 
 
”Där [på hennes tidigare arbetsplats] hade jag en väldigt ambitiös klass, de var 
ambitiösa i stort sett i alla ämnen. De pushade varandra, det var en väldigt skön 
stämning. Där hade jag ett gäng grabbar och tjejer som i stort sett inte hade spelat 
nånting, inte på fritiden, de kunde inte så mycket. Där faktiskt majoriteten av klassen 
fick MVG. De visste exakt vad som krävdes. Jag visade på att vi har en termin på oss, 
det här gör vi. Jag lade upp en terminsplanering, försökte hålla den till punkt och 
pricka.” (Michelle)  
 
”Den eleven har på något sätt visat en jättebra utvecklingskurva och tagit till sig det som 
man egentligen inte tycker borde vara möjligt, när man inte har hållit på med musik 
eller har instrument hemma […] Intresset och viljan att jobba är avgörande, vill man då 
kan man också.” (Svante) 
 
”Ofta så handlar det om ambitiösa elever […] Vanligt är att de kommer ner i våran 
replokal på raster eller efter skolans slut och spelar lite extra. Det är vanligast, men det 
förekommer att elever klarar det ändå. Men de är oftast ambitiösa, de som klarar MVG. 
För att få MVG ska man ju också vara duktig i det teoretiska och det hänger också 
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samman med att man är ambitiös. Ofta är det elever som är ambitiösa i alla ämnen.” 
(Rojne)  
 
” Jag hade ett gäng tjejer som ville få upp sitt musikbetyg, de hade VG och ville ha 
MVG. Så jag lade ner en del av min fritid på det. De hade bestämt att de ville spela i 
rockband. Och de lyckades faktiskt, de fick MVG. Men de hade ju dansat i flera år. Och 
det var utanför timplanen. De kunde välja till det en vecka.” (Aprilia) 
 
5.2.7 Stöttar skolan fritidsmusicerande? 
Finns det möjlighet att låna instrument i skolan? Finns det möjlighet att bli insläppt i 
musiksalen? 
 
”De kan musicera här på skolan i mån av tid och plats och sen har även fritidsgården 
köpt in en utrustningssamling med instrument, keyboard ett litet PA och sånt.” (Svante) 
 
”Ja, de möjligheterna finns [låna instrument, bli insläppt i musik salen] till en viss 
begränsning. Men vi har en replokal och där finns stora möjligheter.” (Rojne) 
 
”Jag har lånat ut gitarrer till elever som vill försöka sig på att få ett högre betyg. De 
gitarrerna har inte kommit tillbaka. Så jag ska nog upphöra med det […] Sen har jag 
lagt ner en väldigt stor del av min fritid, ibland flera timmar i veckan på att hjälpa folk 
som vill spela i rockband som kanske inte har någon annanstans att spela. De har fått 
låna musiksalen.” (Aprilia)  
 
”I fall musiksalen är ledig finns det möjlighet att vara där och repa, absolut. Det finns 
ingen möjlighet att låna hem instrument. Det är väl en kostnadsfråga […] jag har inte 
köpt in några nya gitarrer och nu behöver jag alla jag har i musiksalen. Jag har inte en 
hel klassuppsättning […] Men det finns möjlighet att låna en gitarr om jag inte använder 
den just för tillfället, då brukar eleverna sätta sig i rummet bredvid.” (Michelle) 
 
”Instrument kan jag låna ut om det är vissa elever som verkligen vill låna hem ett 
instrument, gärna ha ett MVG. De vill försöka öva hemma, tiden vi har i musiksalen 
räcker inte till […] Musiksalen är för övrigt väldigt uppbokad på skoltiden. Och nu även 
på eftermiddagen för att man hyr ut lokalen till musikskolan. Så det finns inte mycket 
utrymme om man vill komma in i musiksalen utanför skoltid. Den tiden är i stort sett 
obefintlig.” (Anna) 
 
Finns det möjlighet att välja till extra musik på skolan? 
 
”Två gånger per år har vi elevens val det har ju alla andra skolor också men vi har valt 
att lägga det på två veckor, en vecka på höstterminen och en vecka på vårterminen. Då 
kan man välja musik, jag är inte alls nöjd med den lösningen. Det bästa vore om det var 
en timme i veckan. Man får inte mycket gjort. Det här med att öva på instrument det är 
något som man måste låta sjunka in, man måste tänka på det, man måste prova sig fram. 
Sen är det ju ganska få som lyckas höja sitt betyg under elevens val-veckan. Det är ju 
trots allt bara en vecka.” (Aprilia) 
 
”Ja. Inom den vanliga skolan visst [skolan har även en seriös musikprofil.]. Vi har sen 
trettio år tillbaka en kabaré på den här skolan. Den är varje år. Och nu ligger den på det 
som oftast kallas elevens val och där är det en orkester som man får söka till. Mest är 
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det elever som redan ligger på de högsta betygen men här får de ju möjlighet att visa 
upp sig mer. Annars är det ju bara 40 minuter i veckan. Kabarén är 80 minuter i veckan 
plus att det är extra dagar då vi repar inför den.” (Rojne) 
 
” Det finns ingen musik, vi har ingen sån elevens val, utan det är någonting som läggs ut 
någon gång på terminen och då är det andra program. Man kanske går och simmar eller 
går till Skansen, såna saker. Så det är inte så ofta som det läggs ut musik utöver den 
musikundervisningen som finns.” (Anna) 
 
”Elevens val kör finns det, men jag är den enda musikläraren så det handlar ju lite om 
resurser. Hade vi varit två stycken kunde en av oss ha kören och en av oss kunde ha haft 
ensembleverksamhet.” (Michelle) 
 
5.2.8 Är betyget i musik orättvist? 
Jag frågade mina respondenter hur de såg på att sätta betyg i ämnet musik: Är det 
lättare eller svårare i jämförelse med t ex matte eller något annat mer teoretiskt ämne?  
 
”Jag tycker inte om att sätta betyg. Det är för stort, jag kan ju inte titta in i huvudet på 
dig och se hur du har utvecklats. Jag kan ju i och för sig få ett litet hum om när jag ser. 
Men det är ju inte som om man har ett papper med matteuppgifter rätt eller fel, punkt. 
Det är så otroligt fyrkantigt. Jag jobbar mer runt […] Det är ett svårt ämne, ett otroligt 
svårt ämne att sätta relevanta betyg i, med tanke på hur lite tid vi har och taskiga 
förutsättningar.” (Svante) 
 
”Jag tror att det är svårare. Dels är det svårare med praktisk bedömning än teoretisk. 
Sen så väger jag in både musikhistoria, rockhistoria och det praktiska då. Något jag tror 
gör att det är svårare det är att jag har så lite tid med eleverna. På grund av det så blir 
det ju mer orättvist. Hade man eleverna mer så skulle man ju lära känna dem bättre.” 
(Rojne) 
 
”Det är mycket svårare just på grund av att det är så pass vitt och brett. I matten har du 
ju hela tiden poäng du går efter, har du de och de poängen ska du ha ett MVG eller VG 
[…] I och med att tolkningar kan förekomma så förekommer också olika betyg. […] En 
lärare har betygsatt en elev för att hon har suttit och spelat blockflöjt i fyra terminer. 
Och det har hon fått betyg på. Hon har inte gjort nått mer. Andra lärare kanske skulle 
tycka att det är lite väl slätt.” (Anna) 
 
” Skolan som jag arbetar på, de arbetar med matriser som jag har varit med om att 
utforma. Betygskriterierna i musik har jag utformat helt själv. Jag har försökt göra det 
så konkret som det bara går så jag anser inte att det skulle vara svårare, för mig är det 
inte svårare.” (Aprilia) 
 
”Det är nog svårare jag vet inte, det är skitsvårt att sätta betyg. Dels för att det är så 
många delar. Det jag tycker är svårast är att de nationella målen är så himla vaga […] 
Så det är skitsvårt, var drar man gränsen?” (Michelle)  
 
Jag ställde sedan frågan: Hur tror du att eleverna uppfattar betygsättningen i ämnet? 
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”Eleverna kanske har jobbat så in i hoppsan med grejer. Jämfört med hur det var när de 
började och hur det har blivit sen. Det kanske inte räcker till mer än ett G eftersom G är 
så otroligt stort. Men i deras värld och deras utveckling kanske det är från ´vad är det 
här för någonting´ till ett MVG. Så har de gjort en jätteresa och då blir det ju orättvist 
om man ska hålla det till nått slags rikstänk.” (Svante) 
 
”Skulle jag inte själv vara mer tydlig med kriterierna skulle de nog tycka att betygen var 
mer orättvisa. Konstnärligt skapande och ett praktiskt ämne är ju svårare att bedöma 
egentligen.” (Anna) 
 
”Jag kan inte säga att det är vanligt att jag blir påhoppad av elever som tycker att 
betyget är orättvist. Det är inte alls ofta, men det händer […] det är en del som alltid 
tycker betygen är orättvisa oavsett vilket ämne det är.” (Rojne)  
 
”Jag vet att eleverna har lite svårare att greppa exakt vad det är [som betygsätts]. Jag 
försöker vara otroligt tydlig fast det kanske inte är meningen enligt kursplanen att man 
ska vara så tydlig.” (Aprilia) 
 
”Jag tror inte att de tycker att det är mer eller mindre orättvist [betygsättning i musik 
kontra andra ämnen] inte hos mig i alla fall eftersom jag har visat dem att det här är vad 
jag kräver.” (Michelle) 

5.3 Resultatsammanfattning 
Lärarna i min studie ser i hög grad bristen på undervisningstid i musikämnet som ett 
hinder för elever att uppnå höga betyg. Alla lärare utom en ansåg att den tid de har till 
förfogande var otillräcklig för att uppnå det som eftersträvas enligt den nationella 
kursplanen.   
 
Tre av mina respondenter tog även upp svårigheter att tolka de nationella 
betygskriterierna som ett hinder. De nationella kriterierna beskrivs som luddiga. Alla 
mina respondenter har skrivit lokala kursmål och betygskriterier där de säger sig 
eftersträva tydligheter. De tre lärare som fick följdfrågan om de trodde att tydliga 
betygskriterier får elever att prestera bättre och i slutändan få högre betyg trodde alla att 
så var fallet, en av lärarna ifrågasatte dock om tydligare kriterier verkligen passade ihop 
med musikämnet syfte.   
  
Alla lärarna såg fritidsmusicerande som en faktor som hjälper elever att uppnå höga 
betyg, men inte som en absolut förutsättning. På frågan om det är vanligt att elever som 
inte musicerar på fritiden får betyget VG svarade alla ja. På frågan om det är vanligt att 
elever som inte musicerar på fritiden får betygen MVG var svaren lite luddigare.  
 
Lärarna ansåg att allt fritidsmusicerande var gynnsamt för betygen. Lärarna beskrev 
flera olika former av fritidsmusicerande som förekom bland eleverna, rockband, 
kulturskoleelever, körsång mm. Alla lärarna tyckte sig se mer eller mindre markanta 
skillnader mellan pojkar och flickors typiska musicerande, flickor sjunger oftare och går 
på kulturskolan, killar spelar i högre grad rockband och rappar.  
 
Tre av de fem lärarna trodde att de elever som spelar instrument som i hög utsträckning 
används i musikundervisningen hade en liten fördel gentemot elever som spelar andra 
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instrument, en av lärarna ansåg att elever som spelar i rockband kunde ha en fördel då 
de var mer självständiga. En av lärarna skiljer sig här markant från de andra, hon trycker 
mycket på musikteori i sin undervisning och anser därför att de elever som spelar något 
typiskt ”notinstrument” till exempel fiol har en fördel.  
 
Alla lärare sa sig försöka stötta elevers musicerande, bland annat genom att låna ut 
instrument och låta elever repa i skolans lokaler. Men möjligheterna till detta skiljer sig 
åt på de olika skolorna beroende på att tillgång på instrument och lokaler varierar. 
 
Fyra av mina fem respondenter tror att det är svårare att sätta betyg i musik ämnet än i 
mer teoretiska ämnen. De nämner flera faktorer som bidrar till detta och som kan göra 
det svårt att sätta rättvisa betyg i ämnet: Ämnets karaktär som praktiskt estetiskt, 
luddiga betygskriterier, för lite tid för att uppnå nationellt fastställda mål, samt för 
många elever. Men det är bara en av lärarna som tror att eleverna uppfattar 
betygsättningen i musik som mer svårbegriplig och orättvis än i andra ämnen.  

6. Tolkning och Diskussion 
Jag försökte under urvalsprocessen få ett så varierat underlag av respondenter som 
möjligt utifrån faktorer såsom lärarnas ålder, kön och yrkeserfarenhet. Jag ville se om 
dessa faktorer inverkade på deras syn på betygssättning. Jag kan dock inte utläsa någon 
större skillnad mellan respondenternas som direkt kan kopplas till ålder, kön och 
yrkeserfarenhet. Möjligen hade en av de äldre manliga lärarna en marginellt avvikande 
syn vad gäller genusfrågan. 
 
Jag tycker att lärarna i min undersökning verkar vara väldigt ambitiösa och tar sitt 
uppdrag på allvar. Alla hade också tänkt till kring frågor runt betygsättning.  
 
Hur ser då lärarna på frågan, vilka faktorer i skolan påverkar elevers möjligheter att 
uppnå höga betyg?  
 
Den omedelbara reaktionen som jag fick av fyra av mina fem respondenter var att den 
lektionstid eleverna fick i ämnet musik på deras respektive skolor var ett problem. 
Tiden räckte inte till för att genomföra allt som stod i den nationella kursplanen. Utifrån 
mina erfarenheter är detta föga förvånande och bekräftas även av resultatet i NU-
utredningen (2005): ”Det som framför allt begränsar möjligheterna att undervisa i enlighet 
med kursplanens mål är undervisningsgruppens storlek och ämnets utrymme i 
timplanen.” (NU Ämnesrapport musik s.71) 
 
De nationella mål- och betygskriterierna beskrevs som luddiga och svåra att tolka. Även 
detta tas upp i NU-utredningen (2005): ”Man verkar efterfråga mer konkretion i målen, 
något som kan komma till uttryck i den lokala arbetsplanen i musik” (ämnesrapport 
musik s.177).  
 
Olika sätt att tolka de nationella mål- och betygskriterierna kan kopplas samman med att 
två av lärarna påpekade att eleverna inte hade de förkunskaper de skulle kunna ha, något 
som jag inte tog upp som en frågeställning. Är kriterierna kring ett ämne svårtolkade 
och svåra att uppnå, hur man än går till väga från skolans sida, kan det kanske vara 
lättare för skolledningen att prioritera ner ämnet. I NU-utredningen (2005) kan man läsa 
följande: 
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Den nya läroplanen ger musikläraren en lång rad möjligheter att bedriva musikundervisning på 
ett sätt som passar såväl elevernas önskemål (och skolans ekonomi…) som lärarens egen 
personlighet, ideologi och speciella kunskapsprofil. (Ämnes rapport musik s.142)  
 

Skolverket säger alltså rakt ut att skolans ekonomi är en faktor som har betydelse när 
skolan genom sin lokala arbetsplan bestämmer hur undervisningen i ämnet ska se ut. 
Rent resursmässigt hade det möjligtvis varit bättre med en tydligare målbeskrivning. 
Det skulle även leda till att elever i större utsträckning hade en gemensam grund att stå 
på vid skolbyten. Eleverna kunde även redan tidigare i grundskolan börja arbeta mot de 
exakta kunskaper som krävs för ett högre betyg.  
 
När lärarna skrev sina lokala kursplaner och betygskriterier eftersträvade alla att dessa 
skulle vara tydligare och mer realistiska än de nationella. De tre lärare som fick 
följdfrågan om de trodde att tydliga betygskriterier hjälpte eleverna att prestera bättre 
och på så sätt få högre betyg trodde att så var fallet. För mig ter det sig naturligt att det 
hjälpte eleverna, vet man vad som krävs av en är det lättare att arbeta för att uppnå 
målen.  
 
Jag kan också se nackdelar med mer exakta betygskriterier och mål, exakta 
kunskapskrav kan förvandla musiken till ett själlöst ämne, som Aprilia nämnde i ett 
intervjusvar. Dessutom skulle både elevernas och lärarnas inflytande över 
undervisningen minska. Sedan är ju frågan om verkligen allt kan bedömas? 
 
Min tredje fråga tar upp om musiklärare upplever att fritidsmusicerande är en 
förutsättning för höga betyg och vad som i så fall görs för att stötta ett sånt musicerande.   
 
Alla respondenter ansåg att fritidsmusicerande hade positiv inverkan på betygen. Vilket 
stämmer överens med de resultat som redovisas i NU (2005) och återfinns i min 
bakgrund.  Om någon form av fritidsmusicerande var mer eller mindre gynnsamt för 
betygen verkar till stor del bero på vad lärarna prioriterade i sina lokala kursplaner. Det 
finns dock indikationer på att det på de flesta skolor lönar sig att spela instrument som 
finns i musiksalen samt i rock/popband.  
 
Alla lärarna kunde se mer eller mindre markanta skillnader mellan flickors och pojkars 
typiska musicerande. Lärarnas upplevelser stämmer i hög grad överens med de siffror 
som publicerats i Arenor för alla (2005) samt Anderssons och Hallmans (2006) 
examensarbete som jag refererar till i min bakgrund. Även i denna fråga verkar det som 
om lärarnas olika tolkningar av den nationella kursplanen är avgörande för om flickors 
eller pojkars musicerande främjas eller missgynnas.  
 
Att svaren på dessa frågor varierade beroende på vad lärarna säger sig prioritera är en 
intressant aspekt. Är det rimligt att man för samma kunskaper får olika betyg beroende 
på vilken skola man går på? Jag tycker inte att det är rimligt. Eftersom betygen enligt 
Bedömning och betygssättning, kommentarer med frågor och svar (2001) har stor 
betydelse för vad eleven får för möjlighet till fortsatta studier, måste likhet i 
betygsättningen eftersträvas.  
 
För att få betyget VG ser inte lärarna alls fritidsmusicerande som en förutsättning. Ingen 
av lärarna ser heller fritidsmusicerande som en absolut förutsättning för betyget MVG, 
men det vanligaste är att elever som får det betyget har musik som intresse. När jag 
ställde frågan om det var vanligt att elever som inte musicerar på fritiden får betyget 
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MVG fick jag i många fall luddiga och svårtolkade svar. Detta trots att jag bad lärarna 
precisera sig. Men lärarna har haft ambitiösa elever som lyckats uppnå betyget MVG 
trots att de inte musicerar på fritiden. Eleverna som lyckats med detta hade i många fall 
tagit vara på den stöttning som musiklärarna frivilligt erbjuder. Det finns elever som 
inte bryr sig om sina betyg men de flesta eleverna verkar, enligt lärarna, vara 
betygsmedvetna.  
 
När det gällde elevers möjlighet att få tillgång till musiksalen och att låna instrument 
blev jag positivt överraskad av att alla lärare sa sig vara måna om att stötta elevernas 
musicerande även utanför lektionstid. Tyvärr fanns det inte alltid resurser att ge elever 
dessa möjligheter då vissa skolor hade begränsad tillgång till instrument och väldigt 
uppbokade salar. Möjligheten att välja till extra musik varierar mellan skolorna, från 
inga möjligheter alls till över 80 minuter i veckan.  
 
Min sista fråga handlade om lärarnas tankar kring om det går att sätta rättvisa betyg i 
ämnet musik inom grundskolan. Majoriteten av mina respondenter kunde se flera 
faktorer som gjorde betygsättningen i musik mer komplicerad än betygsättningen i 
teoretiska ämnen. Att det är svårare att sätta betyg i ämnet musik faller sig naturligt på 
grund av ämnets karaktär. Enligt Marner och Örtgren (2003) anses det ofta vara 
olämpligt att sätta betyg på konstnärliga utryck. Men även andra faktorer kom upp som 
gjorde betygsättningen mindre rättvis, t ex brist på tid, begränsande förutsättningar, 
luddiga betygskriterier samt antalet elever en musiklärare ska betygsätta. Lärarna i min 
undersökning hade alla flera hundra elever varje vecka. I en sådan situation är det svårt 
att se vad alla elever gör och kan. Jag tror att det stora antalet elever kan gå ut över 
elever som inte är så duktiga på att framhäva sig själva och ge fördelar till elever som 
syns och hörs mer.  
 
Det är bara en av lärarna som säger att hon tror eleverna har svårare att greppa vad som 
betygsätts i musiken än i teoretiska ämnen. En lärare talar om att betyget godkänt är för 
stort men jämför inte det med situationen i andra ämnen. Även här pekar lärarna på att 
de är tydliga i sina kriterier och att eleverna därför inte finner betyget orättvist.  
 
Ingen av lärarna tar upp att skillnaden mellan elever som musicerar på fritiden och 
elever som inte gör det skulle vara ett problem som gör betygsättningen svårare eller 
mindre rättvis.  En betygsättning där betyg sätts på det eleverna lärt sig utanför skolan 
förespråkas också i skolverkets skrivelse Bedömning och betygssättning, kommentarer 
med frågor och svar (2001).  
 
En av lärarna säger att det ska löna sig att göra något vettigt av sin fritid: ”Det beror helt 
på vad man gör av sin fritid. Sitter man och tittar på Vem tar Linda Rosing på sin fritid 
så är man ju totalt hjärndöd i min värld.” (Svante) Jag kan egentligen hålla med Svante, 
även om kommentaren kan tyckas föraktfull. Det är viktigt att alla som individer tar 
ansvar för vad de gör av sin fritid. Problemet är att alla barn inte har samma möjligheter 
till en aktivitetsorienterad, ibland kostsam, fritid. Barn vars föräldrar är lågutbildade 
samt barn i invandrarfamiljer verkar ha det svårare att ta del av de resurser som finns för 
att ha en meningsfull fritid vilket visat sig i den forskning som redovisas i min 
bakgrund. Om skolan sätter betyg på barns fritidsaktiviteter och kunskaper som inte 
tillhandahålls i skolan finns risken att barn med redan knapphändiga förutsättningar får 
det ännu svårare att få höga betyg. 
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Givetvis påverkar elevernas fritidsysselsättningar deras betyg i alla ämnen. En elev som 
gillar att läsa och läser mycket har till exempel ett försprång i läsförståelse. Men 
grundskoleelever säger att deras kunskaper i idrott och musik i högre utsträckning än i 
andra ämnen påverkas av deras fritidsaktiviteter, enligt I NU (2004). Därför tycker jag 
att det är särskilt viktigt att lyfta och synliggöra just den aspekten i min studie.   
 
När man undersöker någonting tycker jag att det alltid är viktigt att undersöka vilka 
framgångsfaktorer som finns. Därför frågade jag lärarna hur de elever som fått betyget 
MVG utan att fritidsmusicera har kunnat uppnå det. Jag har hittat några 
framgångsfaktorer i min studie som kanske kan hjälpa mig att få eleverna att prestera 
bättre om jag själv kommer att arbeta som musiklärare på grundskolan: Pusha eleverna, 
arbeta för att skapa god stämning i klassen, eftersträva att eleverna får tillgång till 
instrument och lokaler utöver skoltid och vara tydlig med vad eleverna förväntas kunna.  
 
Jag är i grunden positivt inställd till betyg i grundskolan men de ska vara så rättvisa som 
möjligt och man bör sträva efter att ge alla elever så likvärdiga förutsättningar som 
möjligt för att uppnå höga betyg. Inte ens i det perfekta samhället kommer alla elever att 
ha samma möjligheter men det är ändå värt att eftersträva.  
 
6.1 Metoddiskussion  
Jag vill här diskutera mina metoder. Har intervjuerna givit en rättvisande bild av vad 
lärarna anser om rättvisa betyg? Har de styrts av mig och förväntningar?  
 
Genom kvalitativa intervjuer är det respondenternas upplevelser jag kommer åt. Jag vet 
alltså inte hur de faktiskt jobbar i sina skolor. Jag försökte ställa öppna frågor i 
intervjuerna och undvek att ställa frågor i form av påståenden.  
 
Johansson och Svedner tar i boken Examensarbete i lärarutbildningen (2006) upp 
problemet med spegling i intervjusituationer: ”Ett stort problem vid intervjuer är alltså 
att intervjuaren, utan att själv märka det, utrycker sina förväntningar och värderingar 
och därmed påverkar den intervjuades svar.” (s.47) 
 
För att minimera risken för detta problem har jag försökt skapa en förtroendefull 
situation samt varit noga med att förklara syftet med intervjun. Mina respondenter fick 
själva välja plats för intervjun där de fick utveckla sina tankegångar i lugn och ro. 
Redan innan intervjun fick respondenterna veta att de hade möjlighet att läsa igenom 
och godkänna sina intervjusvar efteråt. Min förhoppning är att detta ledde till att de 
kände sig lugna i intervjusituationen.  
 
Alla mina respondenter ville delta i min undersökning, de såg intervjun som ett tillfälle 
att få säga sin mening. Jag tror att deras positiva inställning minskar risken för så kallad 
spegling.  
 
Kanske skulle jag kunnat ställa ännu rakare frågor, t ex hade jag en forskningsfråga som 
löd: Går det att sätta rättvisa betyg i ämnet musik? För att få svar på denna fråga valde 
jag att fråga mina respondenter om hur de ser på betygssättningen i ämnet musik i 
jämförelse med mer teoretiska ämnen. Jag skulle ha kunnat använda forskningsfrågan 
som en intervjufråga men risken finns att respondenterna i så fall bara skulle svara ja 
eller nej.  
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Svaren jag fick utifrån den intervjufråga jag använde mig av var intressantare och mer 
utvecklade även om det inte var ett lika tydligt svar på det problem jag preciserade i 
mitt syfte.  
 
Under intervjuförfarandet blev jag en skickligare intervjuare efterhand. Under mina 
första intervjuer lät jag ofta respondenterna komma in på sidospår. Efter några intervjuer 
tycker jag att jag hade större möjlighet att styra diskussionen åt det min studie egentligen 
handlar om, intervjuerna hamnade allt mer sällan utanför ämnet.  
 
Antalet intervjuade i min undersökning var inte så stort, men jag kunde ändå se tydliga 
mönster i svaren på mina forskningsfrågor. Respondenternas svar kan även 
sammankopplas till tidigare forskning. Eftersom det rör sig om enbart fem respondenter 
anser jag dock inte att deras svar kan leda fram till någon generell slutsats.  
 
Mitt urval till studien har tyvärr blivit lite snedfördelat. Jag koncentrerade mig på att få 
ett varierat underlag av respondenter som möjligt, detta ledde till att jag i viss mån 
försummade skolornas olika sociala förutsättningar. Alla skolor i min undersökning 
ligger i välmående eller relativt välmående Stockholmsförorter. Det genomsnittliga 
meritvärdet på slutbetygen bland elever som gick i årskurs 9 år 2007/2008 är 207,5. 
Bland skolorna i min undersökning är det genomsnittliga meritvärdet 227,3. Siffrorna är 
hämtade från skolverkets hemsida. (http://siris.skolverket.se) Skolorna i undersökningen 
ligger alltså en bra bit över riksgenomsnittet, det har med all sannolikhet påverkat 
resultatet på frågor som t ex Uppfattar du att elever som inte spelar/sjunger aktivt på sin 
fritid försöker få höga betyg i ämnet? Detta kan även ha genomsyrat 
resultatframställningen som helhet.  
 
Skulle jag göra en liknande undersökning igen så skulle jag försöka eftersträva att 
respondenterna arbetade på skolor som i högre utsträckning representerade de 
förhållanden som råder bland befolkningen i stort.  

 
6.2 Förslag till vidare forskning 
I min studie har jag tagit upp betygsättning utifrån ett lärarperspektiv. Det vore 
intressant att studera frågan ur ett elevperspektiv i en eventuell vidarestudie. Eleverna 
skulle kunna ge sin syn på kopplingen mellan fritid och skola när det gäller 
musicerandet. Även ett tredje perspektiv skulle kunna tas med i en framtida studie, 
föräldrarnas.  
 
Det vore även intressant att i en större kvalitativ och kvantitativ studie försöka hitta 
samband mellan de faktorer som lärarna i min studie anser hjälper respektive stjälper 
elevers möjligheter att nå goda resultat. Får elever på skolor där ett större antal timmar 
läggs på ämnet musik högre betyg? Får elever som går på skolor där lärarna har tydliga 
betygskriterier högre betyg? Undersökningen skulle kräva en omfattande kartläggning 
av en mängd olika faktorer som påverkar betygssättningen i musik. Exempelvis 
musikens status på respektive skola och i hemmen, föräldrarnas utbildningsbakgrund 
och klasstillhörighet, undervisningsmetoderna som används mm.  
 
Ett tredje förslag till vidareforskning rör lärarnas olika bedömning av vad som är viktigt 
att kunna för de olika betygsstegen. En praktisk studie där elever fick genomföra någon 
form av praktiskt och teoretiskt prov som tar upp de olika momenten i kursplanen skulle 
kunna ge en fingervisning av hur olika eleverna betygsätts på olika skolor.  



 30 

Referenser 
 

Böcker  
Andersson, H (1999) Varför Betyg? Historiskt och aktuellt om betyg Lund: 
Studentlitteratur 
 
Johansson, B & Svedner, P (2006) Examensarbete i lärarutbildningen 
undersökningsmetoder och språklig utformning Uppsala: Kunskapsföretaget   
 
Kvale, S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: Studentlitteratur  
 
Marner, A &  Örtgren, H (2003) En kulturskola för alla - estetiska ämnen och 
läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv Kalmar: Myndigheten 
för skolutveckling 
 
Trost, J (1993) Kvalitativa intervjuer Lund: Studentlitteratur 
 
Rapporter  
Bedömning och betygssättning, kommentarer med frågor och svar (2001) Stockholm: 
Skolverket 
 
Kommentarer till grundskolans kursplaner och betygskriterier (2000) Västerås: 
Skolverket 
 
Kursplaner och betygskriterier2000 Grundskolan-2:a reviderade upplagan (2008) 
Västerås: Skolverket 
 
Larsson, Bengt (2005), Arenor för alla, Stockholm: Ungdomsstyrelsen 
 
Lindgren, M & Folkestad, G (2003) Tiden och skolans musikaliska och estetiska 
verksamhet, Delrapport 1 Göteborgs: Musikhögskolan: Göteborgs universitet 
 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna. Lpf 94 (1994) Stockholm: 
Utbildningsdepartementet 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet. Lpo 94 (1994) Stockholm: 
Utbildningsdepartementet 
 
Musik En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning (2007) Huskvarna: 

Myndigheten för skolutveckling 
 
Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 Sammanfattande huvudrapport (2004) 
Stockholm: Skolverket 
 
Sandberg, R & Heiling, G & Modin, C (2005) Nationella utvärderingen av grundskolan  
2003 - Musik Stockholm: Skolverket 
 
Slutbetänkande från Timplanedelegationen (2005) Stockholm: Statens offentliga 
utredningar 



 31 

 
Utan fullständiga betyg – varför når inte alla elever målen? (2001) Örebro: Skolverket 
 
Webbsidor 
http://siris.skolverket.se (2009-03-29) 
 
http://web2.hsv.se/publikationer/pressmeddelanden/2005/051121.shtml (2009-02-18)  
 
http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800077736/analys_051115.pdf 
(2009-02-18) 
 
http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20070114.PDF (2009-03-15) 
 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1999:903 (2009-03-15) 
 
http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338 (2009-02-23) 
 
Uppsatser 
Andersson, E & Kleberg, N (2008) Betyg och bedömning i musik och slöjd En studie 
kring problematiken angående betygsättning i praktiska ämnen C -uppsats Göteborg: 
Göteborgsuniversitet   
 
Andersson, M & Hallman, M (2006) Varför vill killar inte spela tvärflöjt? En studie om 
hur barn och ungdomar väljer instrument i musikskolan C-uppsats Göteborg: 
Göteborgsuniversitet  
 
Flesner, H & Löwenmark, L (2006) Han är lärare liksom han bestämmer, han kanske 
inte tyckte att jag nådde dom målen. En undersökning om elever i åk 9 uppfattar som 
betygsgrundande i musik. C-uppsats Göteborg: Göteborgs universitet   
 
Hofvander-Trulsson, Y (2003) Kulturskolan i integrationens kraftfält D-uppsats 
Malmö: Musikhögskolan i Malmö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

Bilaga 1 
Intervjufrågor 

 
1. Hur ser du på kursplanen i musik? Vad i kursplanen, styrdokument 

timplaner, mm anser du främjar respektive hindrar elevers möjlighet att 
uppnå höga betyg? 
 

2. Uppfattar du att du hinner lära ut det som krävs för höga betyg i skolan? 
 

3. Är det många av eleverna här på skolan som musicerar på fritiden? Vet du 
vilka olika typer av fritidsmusicerande som förekommer? 
 

4. Hur påverkar fritidsmusicerandet dessa elevers betyg? Ser du någon form 
av fritidsmusicerande som är mer eller mindre gynnsamt för elevernas 
möjligheter att klara av de högre betygen i musik? Spela i band, sjunga i 
kör, gå på kulturskolan, spela gitarr, spela fiol? Går det att generalisera? Är 
det skillnad på flickors och pojkars musicerande? 
  

5. Är det vanligt att elever som inte musicerar på fritiden får betygen VG och 
MVG?  Ge exempel? Uppfattar du att elever som inte spelar/sjunger aktivt 
på sin fritid försöker få höga betyg i ämnet?  Hur har elever som inte 
musicerar men ändå lyckas få betyget MVG gått tillväga? 
 

6. Finns det möjlighet att låna instrument i skolan? Finns det möjlighet att bli 
insläppt i musiksalen? Finns det möjlighet att välja musik inom tex. 
Elevens val? Brukar det leda till högre betyg?  
 

7. Hur ser du på att sätta betyg i ämnet musik i jämförelse mot mer teoretiska 
ämnen? Är det lättare eller svårare? Hur tror du att eleverna uppfattar 
betygsättningen i ämnet?  

 
 

 
 


