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Abstrakt 
Den här studien har undersökt hur sex stycken musiklärare uppfattar hur deras arbete med 
bedömning och betyg påverkas av att sällan eller aldrig ha någon ämneskollega att samarbeta 
med. Forskningsfrågorna som ställs är: 
 

x På vilket sätt påverkas bedömning av att inte ha någon att 
diskutera/överlägga med? 

x Hur påverkas lärarnas bedömningsarbete av elevantalet? 
x På vilket sätt kan samarbete påverka yrkesutövningen? 

 
För att samla information i ämnet användes semistrukturerade kvalitativa intervjuer som 
metod. I studien har sex stycken personer intervjuats, samtliga var vid intervjutillfället 
verksamma som musiklärare i någon form. Samtliga intervjupersoner var av manligt kön. 
 
Resultaten visar att de flesta lärare som intervjuats i den här studien ställer sig positiva till att 
samarbeta med andra musiklärare och skulle gärna ha någon ämneskollega på sin egen skola. 
Något som verkar vara en viktig detalj är dock vilken kollegan i fråga är, flera av de 
intervjuade uppger att de hellre arbetar själva än tillsammans med en ämneskollega som inte 
delar deras syn på undervisning. Resultaten visar vidare att många lärare initialt uppger sig 
känna trygghet i sitt bedömningsarbete, men att det verkar förekomma en underliggande 
osäkerhet. Lärarna själva ger en inkonsekvent bild av situationen.
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Inledning 
 
I April 2016 fick en bedömningsrelaterad händelse stort mediautrymme i Sverige. Tre elever 
vid samma grundskola lämnade in samma arbete för bedömning i ämnet Svenska och alla tre 
fick olika betyg på det inlämnade arbetet. Två lärare svarade för bedömningen och en av 
lärarna gav alltså två elever olika betyg på identiska inlämnade arbeten. Denna händelse fick 
stor uppmärksamhet och lärarnas kompetens ifrågasattes. Då jag inte är helt insatt i fallet 
väljer jag att inte uttala mig om dessa lärares kompetens, men jag tycker att det är ett lysande 
exempel på att kollegiala diskussioner mellan ämneslärare är en nödvändighet. Bedömningen 
i skolan är en komplex process och för mig är det ingen större överraskning att något sådant 
här kan inträffa. 
 
I artikeln ”Ensam är stark” ur facktidskriften Skolvärlden (Höglund, 2015), beskrivs 
problematiken med ensamarbete. Där berättar, förutom en musiklärare, även en slöjd- och en 
bildlärare om sina respektive situationer som ensamarbetande. Där beskrivs bl. a. 
svårigheterna i att hävda sitt ämne gentemot andra kollegor. Här ger även den 
nyutexaminerade musikläraren sin bild av situationen att vara just ny inom yrket och 
nackdelarna med att sakna ämneskollegor. En nackdel anser han är att han saknar någon att 
bolla specifika musikfrågor med, som t. ex. hur förmågorna i ämnet skall bedömas.  
 
När jag påbörjar denna studie har jag varit verksam som musiklärare i nära 9 år. Under dessa 
år har jag främst arbetat mot åk 6-9, men under perioder även undervisat i åk 3-5. Jag har 
arbetat på tre skolor varav två i kommunal regi och på en friskola. Något jag ofta tänkt på 
under dessa år är att jag aldrig haft någon ämneskollega. Det har givetvis funnits andra 
musiklärare i kommunen men samarbetet med dessa har av logistiska och tidsmässiga skäl 
varit ytterst marginellt. Det närmaste jag kommit en ämneskollega var under en tvåårsperiod, 
då jag endast undervisade åk 7-9, då en musikutbildad lärare arbetade som klasslärare i åk 4-
6. Ända från dag ett har jag känt en viss oro inför det här, då jag första gången kliver in i ett 
klassrum med elever och det enda jag har i ryggsäcken är teorier och de, relativt få, 
lektionspass jag hållit på egen hand under lärarutbildningens praktikperioder. Hur ska det här 
gå? Vem ska jag fråga om inte verkligheten stämmer överens med teorin? Efter några år i 
yrket klarnade dock själva undervisningsbiten och jag byggde upp en trygg ryggsäck med 
lektionsplaneringar och upplägg som fungerade, givetvis behövde dessa anpassas löpande 
beroende på yttre omständigheter så som byte av lokaler, olika elevgrupper etc.  
 
Första gången jag skulle sätta betyg var en oerhört psykiskt påfrestande upplevelse. Jag skulle 
efter en enda termin sätta slutbetyg på en årskurs 9. Elever jag träffat och undervisat varannan 
vecka i en enda termin! Jag visste knappt vad eleverna hette och det fanns ingen 
dokumentation annat än tidigare satta betyg. Det var först då jag insåg vilket ansvar som 
vilade på mig. Jag skulle, i teorin, kunna avgöra en ungdoms framtid genom den/de bokstäver 
jag skrev in i betyget. Jag försökte lägga sådana tankar åt sidan och fokusera på vilka 
kunskaper och färdigheter eleverna uppvisat under terminen och jämföra dessa med målen 
som fanns i skolverkets kursplan för musik och utifrån detta helt enkelt skriva in det betyg jag 



 

4 
 

ansåg att eleven nådde målen för. Så här i efterhand så inser jag hur naiv jag var som trodde 
att det var möjligt att sätta ett rättvist betyg efter så kort tid med eleverna (med ”ett rättvist 
betyg” menar jag ett betyg som till fullo speglar samtliga elevens kunskaper och färdigheter 
som är relevanta för ämnet betyget avser). Det slutade med att många elever fick samma 
betyg som de haft föregående läsår, några elever som inte bemödat sig att komma på 
lektionerna fick sänkta betyg och några elever som visat framfötterna fick höjda betyg. 
 
En tanke som föddes redan där var att jag inte hade någon att rådfråga. Ingen på skolan hade 
en aning om vad ens kursplanen i musik innehöll, än mindre vad som krävdes av eleverna för 
att nå de olika betygsstegen i ämnet. 
 
Efter 9 år i yrket ser det fortfarande likadant ut. Jag har aldrig haft möjlighet att diskutera 
elevers kunskaper och färdigheter löpande med någon annan ämnesbehörig. Visst har det hänt 
att man pratat med andra lärare om vissa betyg men då dessa kollegor för det mesta är helt 
eller väldigt dåligt insatta i musikämnet så har vinningen i detta varit marginell. Givetvis 
anser jag att mina bedömningar och betyg är mer rättvisa idag, jag har fått mer erfarenhet och 
blivit mer förtrogen med styrdokumenten. Jag har också träffat eleverna under flera års tid och 
haft möjlighet att följa deras utveckling och lärt mig se deras färdigheter. Men tankarna finns 
där varje gång det är dags för betygssättning, är det här verkligen ett rättvist betyg? Ett betyg 
som både jag som lärare och eleven anser spegla elevens kunskaper och färdigheter? Har jag 
verkligen sett allting den här eleven kan? Har jag missat något? Är det här verkligen C-nivå?  
Jag önskar att jag hade någon att fråga... 
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Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka hur musiklärare uppfattar att deras arbete med bedömning 
och betyg påverkas av att de sällan eller aldrig har möjlighet att lufta och diskutera betyg- och 
bedömningsrelaterade arbetsuppgifter med någon annan ämnesbehörig lärare. 
 
Forskningsfrågorna som ställs är följande: 
På vilket sätt påverkas bedömning av att inte ha någon att diskutera/överlägga med? 
Hur påverkas lärarnas bedömningsarbete av elevantalet? 
På vilket sätt kan samarbete påverka yrkesutövningen? 
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Centrala begrepp 
Under denna rubrik förklaras begrepp som är frekvent förekommande i denna studie. 

Bedömning, betyg och betygsättning 
I denna studie definieras bedömning som den process som består av lärarens arbete med att 
bilda sig en uppfattning om elevens kunskaper och färdigheter. Det inkluderar kunskaper och 
färdigheter på det kunskapsmässiga, språkliga, känslomässiga samt det sociala planet.  
 
Betyg och betygsättning är när läraren vid ett givet tillfälle, oftast i terminsslut, summerar sina 
bedömningar och utifrån ämnets kursplan avgör vilket betyg i betygsskalan elevens kunskaper 
och färdigheter motsvarar (Selghed, 2011). 
 
Ovanstående begrepp har alltså skilda betydelser men är starkt relaterade till varandra. 
Bedömning är någonting som sker löpande i en lärares vardagliga arbete med elever medan 
betygsättning är något som, i de flesta fall, sker två gånger per läsår. 

Bedömning och betyg i musikämnet 
Musikundervisningen i svenska grundskolor bedrivs idag enligt skolverkets kursplan för 
musikämnet. Denna kursplan finns med i Skolverkets läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet, vidare förkortad Lgr11. (Skolverket, Lgr11 - Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011, 2015). Denna kursplan innefattar 
riktlinjer för hur ämnet skall bedrivas och består av en kortare förklaring av musikens roll i 
världen, musikämnets syfte i skolans undervisning, ett centralt innehåll där det i stora drag 
förklaras vad undervisningen skall innehålla samt kunskapskrav där det framgår vilka 
kunskaper och färdigheter en elev skall uppvisa för att nå betygsstegen A-F, där F är 
underkänt, E är godkänt och A är det högsta möjliga betyg en elev i kan uppnå i grundskolan. 
 
I kursplanen för musikämnet finns kunskapskrav specificerade för A, C samt E-nivå. För att 
en elev skall erhålla betyget A skall samtliga kunskapskrav uppfyllas på A-nivå, samma gäller 
för C och E-nivå. Det som skiljer betygsstegen åt är de värdeord som beskriver hur pass väl 
eleven skall ex. hantera ett instrument eller hur pass utvecklade resonemang eleven kan föra 
om ex. musikens olika funktioner. 
 
Följande är ett exempel ur kursplanens kunskapskrav för betyg inom gemensam sång i årskurs 
9: För att uppfylla kravet för betyget E krävs att ”Eleven kan delta i gemensam sång och följer 
då med viss säkerhet rytm och tonhöjd”. För betyget C krävs att: ”Eleven kan delta i 
gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd”, avslutningsvis för 
betyget A: ” Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och 
tonhöjd”. Lägg märke till värdeorden ”viss”, ”relativt god” samt ”god”(Lgr11).  
 
Andra betygsystem som nämns i studien är det som lanserades i samband med den tidigare 
läroplanen, Lpo94. Systemet bestod av fyra steg; IG – Icke godkänd, G – Godkänd, VG – Väl 
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Godkänd samt MVG – Mycket Väl Godkänd. Detta system används än idag vid vissa 
högskolor och universitet. 
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Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
Det har skrivits oerhört mycket om bedömning och betyg och då ämnet de senaste åren fått 
stor uppmärksamhet har utbudet av publikationer ökat väsentligt. Under denna rubrik ges först 
en historisk översikt över musikämnet, sedan presenteras teorier och fakta ur ett antal 
publikationer som anses vara relevanta för denna studie. 

Musiken i skolan - en kort översikt 
För att inte denna översikt skall bli för omfattande skildras endast utvecklingen från 1940-
talet fram till idag, även om musikundervisning funnits i skolan längre än så. 
 
Musikämnet har genomgått en enorm utveckling sedan 1940-talets folkskolor. På 40-talet 
benämndes inte ämnet ens musik utan gick under namnet ”Sång” (Ek, 1989). Ämnets innehåll 
var på den tiden huvudsakligen just sång. Musiklärarens, som oftast var klassläraren/-
lärarinnan, roll var att förmedla en omfattande repertoar av sånger och psalmer till eleverna. 
Eleverna fick dessutom arbeta med tonbildning, röstvård, gehörsutbildning samt 
melodiläsning (noter). Stor vikt lades även vid körsång.  
 
Sång finns omnämnt redan i 1842 års skolstadga där kyrkosång fanns med som ett 
obligatorium. Dessa psalmer fick 1867 sällskap av folkvisor, sånger om naturen samt 
fosterländska och sedelärande sånger. 1930 utkom en skrift som kallades ”Stamsångerna”, en 
samling obligatoriska sånger som skulle ingå i alla sångböcker och som alla barn skulle lära 
sig sjunga (Aulin-Gråhamn, 2004).  
 
Under 60-talet blev instrument, instrumentförstärkare och läromedel i undervisningen 
vanligare, sången var dock fortfarande den centrala delen. I åk 1-6 hade klassläraren/-
lärarinnan fortfarande rollen som musiklärare medan det blev vanligare att en utbildad 
musiklärare undervisade i åk 7-9. I den gällande läroplanen under 60-talet (Lgr62) fanns ett 
beslut om att musikämnet i grundskolan skulle vara ett ”valämne” för eleverna i högstadiet. 
Det innebar att eleverna istället för musikundervisning kunde välja att läsa t.ex. enbart slöjd. 
Detta i kombination med undervisningssituationen i åk 1-6 gjorde att en elev under 60-talet 
kunde gå igenom hela grundskolan utan att fått en enda timmes undervisning av en utbildad 
musiklärare (Ek, 1989). 
 
I 70- och 80-talets musikundervisning fick själva musicerandet en allt större roll och något 
som underlättade detta avsevärt var ett beslut i den då gällande läroplanen, Lgr80, som 
innebar att musikundervisingen skulle bedrivas i halvklass. Ämnet fick dock kraftigt minskat 
utrymme i timplanen och den totala undervisningstiden reducerades med nästan 30% (Ek, 
1989). 
 
I samband med lanserandet av den nya Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, 
under 90-talet togs kravet på halvklassundervisning bort. Läroplanens innehåll hade nu också 
skiftat tyndpunkt från sång till musicerande. Sången hade fortfarande en relativt viktig roll i 
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kursplanen för åk 1-5 men i kursplanen för åk 6-9 hade den fått en marginaliserad roll till 
förmån för instrumentspelande, musikanalys samt musikskapande (Utbildningsdepartementet, 
1994). 
 
I den gällande läroplanen för musikämnet, Lgr11, finns sångmomentet kvar i två av femton 
kunskapskrav. Tyngdpunkten i dagens musikundervisning ligger på de instrumentala och 
skapande delarna och det är också där många av dagens musiklärare har sin största utmaning. 
För att nå betyget E, godkänt, i musik skall en elev i årskurs 9 uppfylla följande krav: 
 

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan 
även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på 
ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt. Eleven anpassar i viss mån sin stämma 
till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet. 
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande 
teknik och i viss mån passande karaktär. Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken 
till ett musikaliskt uttryck.  

 
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av 
röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar 
kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form. Dessutom kan eleven 
kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar. 
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag 
som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.  

 
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner 
och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan 
eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, 
epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och 
beskriva deras funktion i olika sammanhang (Lgr11). 

 
Anledningen till att jag väljer att visa hela detta utdrag är att ge en bild av hur musikämnet har 
förändrats över tiden, från 1940-talets sångstunder till dagens situation då samtliga elever 
skall ges möjlighet att nå samtliga ovanstående kriterier. 

Inlärning 

Learning study 
I sin magisteruppsats behandlar Linda Kjellkvist vid Uppsala universitet begreppet ”Learning 
study”. Detta är ett arbetssätt som syftar till att lärare, ofta inom samma ämne, samplanerar 
för att på så sätt hjälpa eleverna att nå så bra resultat som möjligt. Detta arbetssätt bygger 
ursprungligen på en Japansk modell, ”Lesson study”, och internationella studier har visat att 
detta arbetssätt har en positiv inverkan på elevers inlärning. Även Kjellkvists egna studier 
visar på att både lärare och elever utvecklas genom detta arbetssätt (Kjellkvist, 2010). Enligt 
Skolverket har ”Lesson study” lyfts fram som en av de starkaste framgångsfaktorerna för 
Japanska skolelevers höga prestationer i matematik (Skolverket, Skolutveckling, 2016). 
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Lärarens roll för inlärning 
Att förstå vad man skall rikta ett barns lärande mot är ett viktigt kunnande hos läraren. En 
annan och minst lika viktig förmåga är att kunna få barn att uttrycka sig och ställa följdfrågor 
som på olika sätt utmanar dem att bli intresserade och vilja fundera vidare (Pramling 
Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling, & Wallerstedt, 2011). Dessa förmågor är 
väsentliga för alla lärare men kanske framförallt för musikläraren som sällan har några 
läromedel att förhålla sig till och som ofta arbetar ensam i relativt stora elevgrupper. I den 
aktuella kursplanen för musikämnet (Lgr11) finns ett antal mål som fordrar att eleven skall 
kunna delge läraren sina tankar och funderingar kring ämnet. Att få barn och ungdomar att 
prata och berätta om sin värld och sina erfarenheter kräver stor kompetens från läraren 
(Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling, & Wallerstedt, 2011).   

Bedömning 
Bengt Selghed (2011) behandlar ämnet bedömning och betygssättning och vad det egentligen 
innebär. Selghed är verksam som lärare vid Kristianstads högskola och har skrivit verk som 
behandlar just betyg och bedömning. I hans bok Betygen i skolan, som bygger på hans 
doktorsavhandling Ännu icke godkänt - Lärares sätt att erfara betygssystemet och dess 
tillämpning i yrkesutövningen. Här ges läraren en roll som enväldig bedömare och 
betygsättare som måste vara väl införstådd i vad som skall bedömas och hur detta ska 
genomföras. Selghed visar också på att trots att betygssättning för många lärare är en 
rutingöra är det ofta förknippat med vånda och press. Framför allt finns det en rädsla att sätta 
för låga betyg samt en press att behöva stå till svars för varje betyg. Det finns även lärare som 
anser att själva betygssättningen är det svåraste i lärararbetet ”hur mycket man än funderar, 
blir det inte rättvist i alla fall”. Flera lärare Selghed pratat med uppger att ju längre de arbetat 
som lärare, desto lättare har arbetet med bedömning och betygsättning blivit (Selghed, 2011). 
Samma område beskrivs även av Anders Holmgren (2010). Holmgren är utvecklingsledare 
för gymnasieskolorna vid utbildningskontoret i Borås och har som huvudinriktning i sitt 
arbete att utveckla formativ bedömning/bedömning för lärande genom regelbundna 
reflektionsmöten i lärargrupper. Han beskriver att det finns en press på lärare att ha koll på 
samtliga sina elevers resultat och att kunna uttrycka det i betygstermer. Många lärare visar 
enligt Holmgren en tvekan inför att delge eleverna ett betygsresultat på deras arbete. Det 
upplevdes som att införa en dold agenda för eleverna. Här ses även bedömningen som en 
kärnfråga i undervisningen. Den kan påverka elevers utveckling negativt om de uppfattar att 
bedömningen sorterar eleverna utifrån de som har förmåga att lära sig, och de som saknar den 
förmågan (Holmgren, 2010). 

Bedömning i estetiska ämnen 
Fredrik Påhlsson (2011) har skrivit en licentiatuppsats vid Kungliga Musikhögskolan under 
ämnet musikpedagogik. I denna lyfter han fram problematiken i likvärdig bedömning i ämnen 
som ofta bedöms av en ensam ämneslärare utan hjälp eller stöd av någon annan ämneskunnig. 
Han pekar på behovet av en alternativ samarbetsform för lärare i denna situation då han 
beskriver att samarbete är av relevans för likvärdigheten. Påhlssons studie visar att det finns 
musiklärare som anser att samarbete inte är av vikt vid likvärdig bedömning då de anser att 
skolverkets nationella kursplan för musikämnet är tillräckligt tydlig och borgar för en 
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likvärdig bedömning. Andra lärare i Påhlssons studie lyfter fram det viktiga i att ha tillgång 
till andras tolkningar av kursplanen. Här har olika diskussionsforum på internet blivit en 
essentiell funktion. Vidare visar Påhlssons studie hur självklart styrdokumenten är en del av 
bedömningen i musikämnet. Att många musiklärare är skickliga att bedöma i stunden visar 
sig också i Påhlssons studie (Påhlsson, 2011). 
  
Bengt Olsson, professor i musik, beskriver problematiken i bedömningen inom musikämnet i 
en artikel från Forskning om undervisning och lärande, en skrivelse som utges av SAF i 
samarbete med Lärarförbundet (Olsson, 2010). Olsson är förutom professor även 
ämnesföreträdare för forskningsdisciplinerna musikpedagogik och estetiska uttrycksformer 
med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Olsson skriver om hur 
många musik- och bildlärare känner en motvilja till bedömning i ämnet då betygssystemen 
anses reducerande för djupare bedömningar av elevers kunskaper och färdigheter. Han skriver 
också om hur skolans fokus på bedömningsbara kunskaper riskerar att leda till att andra 
aspekter eller förmågor som ligger vid sidan av den egentliga kunskapen betygssätts och 
ifrågasätter hur detta kan påverka det estetiska kunskapsområdet. Olsson beskriver att lärarens 
roll förstärks i musikämnet då han anser att det råder en brist på tydliga målformuleringar i 
styrdokumenten och att dessa istället förmedlas muntligt av läraren vilket ger läraren en 
väldigt betydande roll i elevens arbete och i slutändan, elevens betyg.  
 
Olle Zandén är filosofie doktor och gästlektor i musikpedagogik vid Stockholms universitets 
lärarutbildning. Zandén beskriver den komplexitet som finns i bedömningen och 
betygssättningen i musikämnet (Zandén, 2011). Zandén anser att kriterier är försök till 
generaliseringar och för att dessa skall vara kvalitativa i varje situation kan det krävas att 
kriterierna anpassas efter varje situation.  
 
Pernilla Lagerlöf, Niklas Pramling och Cecilia Wallerstedt är alla tre verksamma vid både 
Göteborgs universitet och vid Linnécentret för forskning om lärande och medier (LinCS). 
Tillsammans har de författat boken Lärande i musik – barn och lärare o tongivande samspel 
(Wallerstedt, Lagerlöf, & Pramling, 2014). I denna tar de upp lärarens roll för en god 
undervisning. Här tas även upp hur människor kommunicerar och ”tänker tillsammans”. Här 
menar författarna att läraren är en mycket viktig aktör i olika meningsskapande aktiviteter 
såsom lek, undervisning och lekfull undervisning. Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling utgår 
ifrån det sociokulturella perspektivet då man anser att människor lär i samspel med andra 
människor. 
 
I en ännu inte utgiven publikation (när denna studie genomförs) beskriver Kajsa Borg, docent 
vid Umeå universitet, musikämnet tillsammans med bild, slöjd, hem- och kunsumentkunskap 
samt idrott och hälsa som ”annourlunda ämnen”. Med detta menar Borg (2016) att ämnena 
”bygger på en kunskapstradition som är handlingsburen och erfarenhetsbaserad”. Hon menar 
vidare att dessa ämnen skiljer sig från övriga skolämnen då eleverna tillskansar sig kunskaper 
främst genom egen övning istället för genom föreläsningar. Borg skriver också om 
svårigheten i att ta hjälp av kollegor, ämnesbehöriga eller ej, vid betygsättning då eleverna 
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presterar hela tiden och därför måste bedömas löpande och inte endast vid ett specifikt 
tillfälle.  
 
Den numera avlidne universitetsadjunkten Lena Aulin-Gråhamn skriver om musikämnet och 
innehållet i detta ur ett historiskt perspektiv (Aulin-Gråhamn, 2004). Hon menar att 
meningsskiljaktligheter och svårigheter att tolka musikämnets innehåll förekommit under lång 
tid. Hon gör jämförelsen med en ”strid” som utspelade sig under tidigt 1900-tal mellan 
svenska och danska slöjdlärare, om man i slöjdämnet skulle putsa med sandpapper eller skära 
med kniv, eller om man i bedömningen skulle lägga vikt på rak sågning eller sågning av 
kurvor. Hon menar att musiklärare gör samma avväganden i sitt yrkesutövande, vad ska 
barnen spela? Ska dom spela trummor eller blockflöjt först? Och att dessa val skiljer sig från 
lärare till lärare, från skola till skola. 
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Metod 
I denna studie redovisas resultatet från intervjuer med sex stycken yrkesverksamma lärare 
inom musikämnet. Jag har valt att använda mig av semistrukturerade kvalitativa intervjuer 
som metod för att samla information till denna studie. Med en kvalitativ metod ges 
möjligheten att gå på djupet med frågor och dessutom vidareutveckla frågor och anpassa dem 
under intervjutillfället, för att på så sätt få ut maximalt med information (Kvale & Brinkmann, 
2014). En semistrukturerad intervju karaktäriseras av att intervjun inleds med öppna frågor 
som successivt blir mer avsmalnande och mer detaljerade. Genom att intervjun inleds med lite 
mer generella frågor kan detta bidra till att personen som intervjuas känner sig mer bekväm, 
vilket leder till en mer naturlig dialog. En semistrukturerad intervjumetod utgår från en mall 
där specificerade frågor finns, men genom att lägga till och anpassa frågor efter 
intervjupersonen, dess bakgrund, miljö och situation kan dessa frågor modifieras och 
utvecklas. Det bidrar till att intervjuerna som jag utfört inte blivit helt identiska med varandra 
utan är beroende av intervjupersonen och dess situation. I vissa fall har frågor tagits bort och i 
andra fall har helt nya frågor ställts. Detta har också varit nödvändigt då mina 
intervjupersoner är verksamma inom skilda verksamheter som alla har olika förutsättningar 
för undervisning och bedömning. 

Intervjuernas genomförande 
Intervjuerna har utgått från en intervjumall (Bilaga 1). Intervjumallen är utformad för att först 
ge en helhetsbild av den intervjuades arbetssituation och sedan att gå djupare in på de 
specifika frågor som berör studiens syfte. Då intervjuerna genomfördes med ett 
semistrukturerat upplägg skiljde sig intervjufrågorna åt mellan intervjuerna. Den bifogade 
intervjumallen speglar därför inte samtliga ställda under samtliga intervjuer utan endast en 
grundstomme. Då intervjuerna ofta tagit sig karaktären av kollegiala samtal har frågorna 
stundvis flytit ihop och frågor som relaterat till studiens syfte kan lika gärna ha avhandlats 
under en irrelevant frågeställning. Samtliga intervjuer har ägt rum på olika geografiska 
platser, samtliga intervjupersoner blev erbjudna att genomföra intervjun på en plats de själva 
valt, detta för att intervjupersonen skulle kunna känna sig trygg och avslappnad och fokusera 
på intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Fyra av intervjuerna genomfördes på 
informanternas respektive arbetsplatser, tre av dessa i intervjupersonens hemklassrum, 
musiksalen, och en intervju genomfördes i skolans personalrum. En intervju genomfördes på 
ett offentligt kafé och en intervju genomfördes hemma hos intervjupersonen. Samtliga 
intervjuer har genomförts enskilt. Intervjuerna har spelats in med en iPad genom 
programapplikationen iTalk. Anledning till valet av applikation var att denna applikation 
erbjöd möjligheten att ställa in inspelningskvalitéten och på så sätt kunna säkerställa att all 
information kom med på inspelningen. Intervjuerna har sedan lyssnats igenom och 
transkriberats av författaren. Vissa partier har utelämnats då de rört sig om rent personliga 
ämnen som inte på något sätt har med studien att göra, ex. “Vill du ha mer kaffe?”. Vissa 
stycken är också städade då utfyllnadsord, som inte varit viktiga för sammanhanget (typ, 
liksom, du vet, etc), plockats bort. 
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Urval 
Då undersökningen främst syftar till att titta på ensamarbetes inverkan på bedömning och 
betygssättning hos musiklärare så faller det sig naturligt att enbart musiklärare ingår i urvalet 
av intervjupersoner. Jag har dock försökt att få med flera olika kategorier av musiklärare, 
både lärare inom grund-, gymnasie- samt kulturskolan. Jag har även försökt sprida urvalet 
åldersmässigt, ca 25-60 år, och som av följd av detta även hur länge intervjupersonerna 
tjänstgjort som musiklärare. Detta innebär att någon intervjuperson enbart varit verksam inom 
yrket ett fåtal månader och andra intervjupersoner varit verksamma i uppåt 30 år.  
Då jag varit verksam både som lärare och musiker i samma geografiska område under en 
längre period besitter jag relativt goda kunskaper om andra personer i samma yrkeskategori, 
och har därför kunnat sprida mitt urval tidigt i planeringsstadiet. Ett avsiktligt urval av 
intervjupersoner har alltså använts. Samtliga intervjupersoner är av manligt kön. 
 
Urvalsprocessen gick till på följande vis: I det första steget kontaktade jag åtta stycken 
musiklärare vid högstadieskolor (åk 7-9) i samma kommun via mail. I detta mail förklarade 
jag vem jag var, syftet med min studie samt hur studien skulle genomföras. Jag kontaktade 
även tre lärare som var verksamma inom kulturskola, gymnasieskola samt en grundskola i en 
annan kommun. Av elva kontakter var tio stycken positivt inställda till att delta, den elfte 
kontakten återkom aldrig med svar. När datum för intervjuer närmade sig föll två stycken bort 
p.g.a. tidsbrist från deras sida, två informanter valde jag själv att inte intervjua då deras 
ålderskategori och antal tjänstgöringsår redan fanns representerade i det övriga urvalet. Detta 
gjorde att jag hade sex stycken informanter kvar av vilka samtliga fullföljde sina intervjuer. 

Metoddiskussion 
Min första tanke när studien påbörjades var att använda mig av kvantitativ metod i form av en 
enkätundersökning. Idén var att skapa en webbaserad enkät som sedan skulle delas på ett 
internetforum för musiklärare. Tanken var att på detta vis, på relativt kort tid, få ett stort 
statistiskt underlag att utgå ifrån och få en övergripande bild av hur situationen ser ut i hela 
landet. Jag insåg dock att jag förmodligen skulle få in ganska mycket information men väldigt 
ytlig sådan och att detta inte skulle vara optimalt för min frågeställning. Efter att ha bearbetat 
tankarna och fått en tydligare bild av hur forskningsfrågorna skulle se ut, såg jag fördelarna 
med att använda mig av kvalitativa intervjuer istället. Genom att använda mig av intervjuer 
ansåg jag att jag skulle ha en bättre möjlighet att höra tankarna bakom svaren. Detta 
utvecklade jag senare till att genomföra semistrukturerade intervjuer för att ge mig själv 
möjlighet att gräva djupare i vissa frågor beroende på om tillfälle gavs. Att den bifogade 
intervjumallen inte till fullo redovisar samtliga ställda frågor under samtliga intervjuer anser 
jag är av mindre betydelse. Att redovisa samtliga formulerade frågor i samtliga genomförda 
intervjuer skulle resulterat i ett relativt oöverblickbart och till stor del irrelevant dokument. De 
frågor som haft relevans för studien redovisas istället under respektive informants kapitel i 
resultatdelen. 
 
I studien intervjuas en lärare som vid intervjutillfället arbetade som instrumentlärare vid 
kulturskolan. I kulturskolan sätts inte betyg på elevernas prestationer som i grundskolan även 
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om bedömningsmomentet är närvarande. Det är dock denne lärares erfarenheter från sin 
period som klassmusiklärare i grundskolan som studiem har fokuserat på. 
 
Samtliga intervjupersoner är av manligt kön, anledningarna till detta är två. I det geografiska 
området där studien genomfördes fanns vid tillfället för studiens genomförande väldigt få 
kvinnliga musiklärare. En av dessa var tillfrågad om deltagande i studien och var positiv till 
deltagande men under den tidsperiod som intervjuerna skulle genomföras var denne fullt 
upptagen med sitt arbete och kunde därför inte hitta tiden att medverka. Bilden som detta 
förmedlar av musikläraryrket som ett mansdominerat yrke är dock inte representativt för riket 
då den nationella utvärderingen som Skolverket genomförde 2015 visar att fördelningen av 
kön bland landets musiklärare är nära 50 % män och 50 % kvinnor (Skolverket, Rapport 424, 
Musik i grundskolan, 2015). Det är möjligt att kvinnliga musiklärares utsagor i samma 
frågeställningar kan skilja sig ifrån de resultat som framkommer i denna studie. 

Etik 
I enlighet med de fyra huvudkrav på forskningsetiska principer som myndigheten 
Vetenskapsrådet tagit fram (informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt 
nyttjandekravet) (Vetenskapsrådet) har samtliga intervjupersoner blivit informerade om 
studiens syfte och om att samtlig information som skulle kunna avslöja intervjupersonens 
identitet är borttagen ur det redovisade materialet, för att säkerställa intervjupersonens 
anonymitet. Intervjupersonernas namn i texten är påhittade. Eventuella namn på geografiska 
platser eller specifika skolor har fingerats eller tagits bort i det redovisade materialet. De 
inspelade intervjuerna är raderade från inspelningsutrustningen men finns lagrade på annan, 
säker, plats. Samtliga intervjupersoner är upplysta om att intervjun är frivillig och att de när 
som helst kan avbryta utan att behöva uppge anledning till detta. Informanterna är också 
informerade om att intervjuerna spelas in och kommer att sammanställas, tolkas och 
presenteras i denna studie. All insamlad data rörande denna studie förvaras på säker plats. 
Ovanstående information har delgetts samtliga informanter varpå informanterna godkänt 
förfarandet och gett sitt muntliga samtycke till att delta i studien. Då samtliga informanter var 
äldre än 15 år har inte samtycke från tredje part varit nödvändig. 
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Resultat/Analys 
Under denna rubrik presenteras resultatet som framkommit i de genomförda intervjuerna. 
Inledningsvis presenteras de sex intervjuerna i en sammanfattad form där information relevant 
för studiens syfte redovisas. Efter detta följer en analysdel där resultateten analyseras och 
relateras till tidigare forskning och utgiven litteratur under rubriker bestående av studiens 
forskningsfrågor. 

Redovisning av intervjuer 

Bengt 
Bengt har arbetat som musiklärare sedan början av 80-talet. Han undervisar idag åk 7-9 på en 
kommunal skola samt tar emot åk 3-6 från två andra närliggande skolor. Sammanlagt 
undervisar han ca 550 st elever/vecka. Han är den enda behöriga musikläraren på sin skola. 
 
Bengt uppger att för att göra en så rättvis bedömning som möjligt så använder han sig av 
prov, sångprov, spelprov och teoretiska prov. Han anser att detta är det enda sättet han kan 
arbeta, då han har så många elever att hålla reda på. Han lägger upp det så att eleverna själva 
kan välja när de vill ex. sjunga upp, då tar han den eleven avsides och gör en bedömning. 
Bengt berättar också att han anser att lärarens erfarenhet spelar stor roll i 
bedömningssituationen. Eftersom det inte finns några tydliga riktlinjer för vad ex. ”relativt 
gott flyt” (Lgr11) är så säger Bengt att det då är upp till honom att avgöra. ”Det är ju något 
som JAG kan se, som har arbetat länge”. Bengt anser att hans bedömningar är förhållandevis 
rättssäkra eftersom han bedömer samtliga elever på samma sätt. Han uppger att han tyckte att 
bedömningen var mycket svårare i början av hans karriär och han tror också att både han och 
eleverna känner sig säkrare idag på vad som gäller för att nå de olika betygsstegen. Bengt 
visar och förklarar varje moment väldigt noggrant för eleverna och försöker därigenom ge en 
så tydlig bild som möjligt av vad som krävs av eleven i varje moment. Han understryker 
också det viktiga i att faktiskt fysiskt visa vad som krävs, vad det är för skillnad på ett A och 
ett E när man verkligen spelar, ”Sånt går ju inte att läsa sig till”. 
 
I kommunen där Bengt arbetar har musiklärarna gemensamt tagit fram en arbetsplan för 
musikämnet. Tanken är att samtliga högstadieskolor ska följa denna planering och därigenom 
försöka nå en likvärdig bedömning inom kommunen. Bengt använder sig inte av matriser i sitt 
bedömningsarbete. I samband med utarbetandet av den kommungemensamma arbetsplanen 
diskuterades huruvida man även skulle använda sig en matris för bedömning men detta valdes 
bort då många av lärarna inte ansåg sig kunna hinna med att arbeta utifrån en matris, ”Vi sa 
att matriser tar nog mer tid än det hjälper oss”. 
 
På frågan om Bengt saknar någon att diskutera med vid betygssättning så är han tveksam, ”det 
är väl både ja och nej... då måste vi ju vara två som bedömer i spelmomentet och det finns ju 
inte den praktiska möjligheten”. Han inser att det inte är svar på frågan och tillägger: ”men 
visst skulle det vara idealiskt att vara två utbildade musiklärare på varje lektion, men det är 
inte möjligt i den här delen av landet”. 
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Bengt tycker att han har de möjligheter som krävs för att hjälpa eleverna nå målen i 
kursplanen men lägger också till: ”i den mån vi hinner med det”. Bengt anser att 
undervisningstiden för musik i timplanen är för liten i förhållande till hur mycket som skall 
hinnas med enligt kursplanen. När jag frågar Bengt hur han skulle vilja att 
musikundervisningen var upplagd så svarar han kort och koncist att ett maxantal på 15 
elever/grupp skulle vara idealiskt, ”... som när jag började jobba, enligt Lgr80”. 

Urban 
Urban har arbetat som musiklärare sedan mitten av 80-talet. Den största delen av sin karriär 
har han arbetat som ensam musiklärare på en gymnasieskola utan musikestetisk inriktning och 
undervisat elever vid teoretiska program som själva valt fristående musikkurser inom ramen 
av det individuella valet och estetisk verksamhet, där eleverna gavs möjligheten att läsa dans, 
drama, bild eller musik. Under den perioden av sin karriär satte han ca 240-250 betyg/läsår. 
Idag arbetar han vid det estetiska programmet och sätter ca 60-70 betyg/läsår. Idag har han 8 
st behöriga musiklärarkollegor. 
 
Urban uppger att han tyckte att betygssättningen var enklare när han arbetade ensam. 
Anledningen till detta är att han då var tvungen att vara strikt och tydlig i sina bedömningar, 
han satte upp tydliga ramar och förhöll sig sedan efter dessa. Han anser att betygen han sätter 
idag är mer exakta. Idag diskuterar han varje elevs betyg med de andra kollegorna och tycker 
att han på så sätt får in mer information och att de tillsammans kan göra en väldigt exakt 
bedömning av elevens kunskaper och färdigheter. Urban är dock osäker på om det är 
beroende av de kollegiala diskussionerna eller det faktum att han träffar färre elever som gör 
att han känner att bedömningarna är mer exakta idag, ”den sammanlagda tiden för bedömning 
är nog densamma nu när jag träffar 60-70 elever som när jag träffade 250 elever/vecka”. När 
han säger detta blir han själv lite förvånad, ”ja det är lite förbryllande att samma tid går åt, då 
var jag ofta tvärsäker men det var jag med många andra saker också när jag var yngre så jag 
vet inte om det kan hänga ihop”. I Urbans arbetslag pågår ett kontinuerligt arbete med att 
tolka kursplanernas formuleringar, ”formuleringarna har olika värde för oss och därför är det 
viktigt att vi kan sitta ner och komma överens om hur vi skall bedöma”. 
 
Han tror också att betygssystemen kan ha en viss inverkan på hur hans tydlighet och trygghet 
i bedömningar har förändrats genom åren, ”på ett sätt var det enklare att vara tydlig mot 
eleverna om vad som krävdes när betygen G, VG och MVG användes”. 
 
Urban pratar också om det komplexa i att arbeta med människor, hur elevernas psykiska 
mående kan påverka deras prestationer under lektionerna och vikten av att ha något slags 
vuxensystem för att kunna få in så mycket information om varje elev för att på så sätt skapa 
sig en så bra helhetsbild av eleven som möjligt. 
 
Vid ett flertal tillfällen under intervjun återkommer Urban till det häftiga i att arbeta ensam, 
hur han, på den tiden, var tvungen att ”ställa sig över alla regler och förordningar för att att få 
någonting gjort” och att ”man måste ha ett galet ego emellanåt” men han pratar också om 
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tryggheten i att ha någon som kan hjälpa till då det behövs. När han arbetade ensam  upplevde 
han det som att allt stod och föll med honom och hur han presterade, idag tycker han att han 
kan slappna av i sin yrkesroll på ett annat sätt. 

Johan 
Johan arbetar idag som instrumentallärare inom kulturskolan. Han undervisar främst i 
gitarrspel men har även elever som spelar piano. Han har varit verksam som klassmusiklärare 
i grundskolan från 90-talets mitt till alldeles nyligen, under den tiden kunde han ha ca 400 
elever/läsår. Idag träffar han ca 55 elever/vecka och eftersom han arbetar inom kulturskolan 
sätter han inga betyg. Johan är i dagsläget inte behörig klasslärare men håller på att 
färdigställa sin lärarexamen. 
 
Under de år som Johan varit verksam som lärare inom grundskolan så har han aldrig haft en 
kollega som varit behörig eller ens kunnig inom musikämnet. Under intervjun så återkommer 
han flera gånger till hur dåliga kunskaperna om musikämnets karaktär och uppbyggnad verkar 
vara hos andra kollegor och ledning, han tror att detta kan vara en anledning till att han 
upplever att musikämnet är lågprioriterat på många skolor. 
 
Johan upplevde att den svåraste delen med bedömning var det stora elevantalet, detta i 
kombination med lite ämnestid gjorde att han sällan kände att han haft möjlighet att ge 
eleverna den undervisning som krävs för att nå målen i kursplanen för musik. Han berättar att 
en del av komplexiteten handlar om att han som musiklärare hela tiden var tvungen att 
bedöma enbart det han såg och hörde under lektionstid, ”om man har 26 elever utspridda på 
kanske 4 rum och ska bilda sig en uppfattning om vart alla ligger kunskapsmässigt, det är inte 
riktigt möjligt att göra det som ensam lärare”. 
 
Johan pratar också om det svåra i att vara objektiv i sin bedömning och inte jämföra eleverna 
med varandra, ”ja men det här är ju bra i förhållande till den eleven jag hade förra lektionen”. 
Här tror han att det skulle vara en stor förtjänst att ha möjlighet att komma in utifrån och göra 
en bedömning, att man då skulle ha lättare för att vara objektiv och strikt se elevens kunskaper 
och färdigheter utifrån kursplanens mål. Han skulle också gärna ha möjligheten att plocka in 
någon annan behörig musiklärare som han kan diskutera bedömningspunkter med, någon att 
jämföra sina egna uppfattningar med, ”kanske visar det sig att ett C i min bedömning är något 
helt annat i någon annans ögon”. 
 
Johan tror att han skulle ha lättare för att göra en bedömning i ett ämne där det finns bättre 
förutsättningar till att ge eleverna skriftliga uppgifter, så han kunde sätta sig ner och läsa 
igenom skrivna svar och utifrån dessa bilda sig en uppfattning om elevens färdigheter. 
 
Han upplever inte kursplanens målformuleringar som otydliga men han har varit med om 
tillfällen då hans tolkning skilt sig mycket från andras tolkningar. Ett exempel han tar upp är 
”Gemensam sång” (Lgr11), där han själv tolkat det som att eleven skall sjunga tillsammans 
med andra i en kör. Han berättar att han pratat med andra lärare som tolkat gemensam sång 
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som en gemensamt VALD sång, alltså att eleverna tillsammans väljer EN låt som de 
individuellt sjunger upp för läraren. 

Niklas 
Niklas undervisar åk 7-9 på en kommunal skola, han har arbetat på samma skola sedan början 
av 00-talet och undervisar ca 230-240 elever/läsår. Han är den enda behöriga musikläraren på 
sin skola och en av två behöriga 7-9-lärare i hela kommunen. 
 
Han har i dagsläget inget levande kollegialt samarbete med någon annan musiklärare. I 
samband med introduktionen av Lgr11 så ordnades några kommungemensamma träffar där 
Niklas tillsammans med undervisande musiklärare i tidigare år fick i uppgift att ta fram ett 
arbetsområde som skulle lämpa sig för hela spannet F-9. 
 
Niklas tycker att det är ganska skönt att arbeta ensam, ”så länge jag håller mig till kursplanen 
är det ganska mycket upp till mig själv hur jag lägger upp undervisningen”. Han tillägger att 
han inte känner att han är ensam då han ofta använder sig av olika internetbaserade 
diskussionsforum för musiklärare, där tycker han att han kan få stöd och svar på olika 
funderingar. 
 
Han lyfter fram att han tycker en svårighet i bedömningsmomentet är att det är många elever 
som skall bedömas och betygsättas. Han lyfter specifikt fram åk 7, när han skall sätta det 
första terminsbetyget och han enbart har träffat dessa elever under en termin, 50min/vecka. 
Eleverna kommer dessutom från flera mindre skolor och deras förkunskaper i ämnet varierar 
väldigt mycket. Han upplever också att han ofta tycker att bedömningar som gjorts på dessa 
elever i åk 6 ligger långt ifrån hans egen bedömning av samma elev. 
 
Niklas säger att han absolut kan sakna en ämnesbehörig kollega i betygssättnings- och 
bedömningssituationer, även när det skall skrivas omdömen tycker han att det skulle 
underlätta att vara två. Han lyfter fram att han tycker att det är svårt att diskutera musikämnet 
med andra lärare på skolan då dom inte är så kunniga inom musikområdet. 
 
Niklas är förstelärare i musik, han berättar att ansökan och utnämningen inte var helt 
oproblematiska, då det ansågs att rättssäkerheten i hans bedömningar kunde påverkas negativt 
av att han arbetade ensam.  
 
När det kommer till bedömningar lyfter Niklas också fram yttre faktorer, så som 
schematekniska detaljer. Hur en sådan sak som att musiklektionen är förlagd till sista timman 
på en måndag kan påverka elevernas prestationer och i slutändan även betyget. Han tar upp ett 
exempel där en klass som har lektion på förmiddagen och hans lektionsupplägg fungerat som 
planerat och i klassen som hade eftermiddagspasset fungerade upplägget inte alls. Han 
tillägger att det givetvis kan finnas flera faktorer som inverkade vid just det tillfället men att 
det också är en del av komplexiteten i hela bedömningsarbetet, att någonting sällan är svart 
eller vitt. 
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Robert 
Robert undervisar åk 3-9 i både slöjd och musik på en kommunal skola. Han har arbetat på 
samma skola sedan början av 00-talet och har nyligen färdigställt sin lärarexamen, han hade 
tidigare lokal behörighet som musiklärare. I dagsläget är han den enda musikläraren på skolan 
men för 7-8 år sedan hade han två musiklärarkollegor. Robert träffar ca 150 elever/vecka 
varav ungefär hälften skall betygsättas. 
 
Robert tror att han skulle ha stor vinning i att ha en ämnesbehörig kollega, framför allt i den 
löpande bedömningen i det dagliga arbetet men även vid betygssättning. Han jämför med den 
situation han har i slöjdämnet där dom är två undervisande lärare, ”där diskuterar vi, i stort 
sett, varje betyg. Det är ju inte bara en vinst för mig utan även för eleverna”.  
 
Robert har en kollega som arbetar som lärare i SO-ämnen, men som också är kunnig inom 
musikämnet, som han samarbetar med vid avslutningar och elevkonserter. Robert uppger att 
han inte skulle kunna klara av dessa arrangemang utan den hjälpen. Dessa arrangemang 
använder Robert som ett sätt att motivera eleverna att sikta mot de högre betygsmålen men 
han ser det också som en chans för eleverna att verkligen kunna nå dem, ”avslutningen är ju 
ett sätt att motivera eleverna att gå mot de högre betygen men samtidigt ge dem en ärlig chans 
mot de högre kriterierna, för musikämnet är så litet”. Denna kollega är däremot ingen som 
Robert använder sig av vid bedömning och betygssättning, ”Nej, han är absolut inte insatt i 
kursplanen. Historiskt sett så har jag kanske frågat honom någon gång men då är det 
extremfall”. 
 
När jag frågar om implementeringen av Lgr11 så berättar Robert att han i samband med den 
fick möjlighet att sitta med i en grupp bestående av de andra musiklärarna i kommunen där 
kursplanen skulle gås igenom och diskuteras. Robert hade dock inte möjligheten att deltaga 
vid dessa träffar då han istället valde att delta i en grupp som hanterade slöjdämnet. Detta 
innebar att han hade väldigt dålig koll på den nya läroplanen och kursplanen i musik när dessa 
trädde i kraft. Robert tillägger att han under de senaste 2 åren, när han färdigställt sin 
lärarutbildning, haft möjlighet att gå igenom och tolka kursmålen med lärare och andra 
studenter vid högskolan så att hans insikt och förståelse för både läro- och kursplanen ökat. 
Han säger att detta varit en enorm fördel för honom.  
 
Det finns en ambition från skolledningens håll att musiklärarna inom kommunen skall träffas 
två gånger per år, dessa träffar är dock styrda från ledningens håll vilket innebär att det inte 
alltid finns tid att diskutera de områden lärarna själva önskar diskutera. Robert tvingas, vid 
dessa tillfällen, välja mellan slöjd- och musikämnet vilket innebär att han, i bästa fall, träffar 
de andra musiklärarna en gång per år. 

Emil 
Emil är relativt nyutexaminerad som musiklärare och undervisar åk 2-9 förlagda på tre olika 
skolor. Han har arbetat sedan hösten 2015 vilket innebär att när jag träffar honom så har han 
varit yrkesverksam i ett knappt halvår. Sammanlagt undervisar Emil ca 400 elever/läsår och 
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ca 300 elever/vecka, att dessa siffror skiljer sig beror på att undervisningen är upplagd 
terminsvis och gruppstorlekarna skiljer sig. 
 
Då Emil är ny på sin arbetsplats har han inte full koll på om det finns flera lärare på skolan 
som är utbildade musiklärare. Han vet dock att undervisningen i åk F-3 på en av hans tre 
skolor bedrivs av en fritidspedagog som är behörig i musik. Emil har hittills inte haft något 
samarbete med någon annan lärare inom musikämnet. Han har dock haft hjälp under 
lektionstid av en, av skolan anställd, assistent som hjälp honom att hålla ordning i 
klassrummet. Detta skedde på initiativ av Emil själv då han inte ansåg att undervisning i 
helklass (uppåt 30 elever/klass) som ensam lärare var hållbart. Detta upplägg är inte något 
permanent utan är endast tänkt att pågå tills Emil fått kontroll på situationen. 
 
Eftersom Emil nyligen genomfört sin lärarutbildning så anser han själv att han fått gott om 
möjlighet att sätta sig in i den gällande läroplanen och kursplanen i musik. Under utbildningen 
fick han också tillfälle att gå igenom tidigare läro- och kursplaner och jämföra dessa med 
Lgr11. 
 
Då Emil började på skolan tyckte han själv att han inte hade full koll så han fick kontakt med 
en annan musiklärare i kommunen som visade honom den kommungemensamma 
arbetsplanen för musikämnet. Detta tyckte han var bra och har sedan dess arbetat utifrån 
denna. Han använder sig dessutom av en matris i bedömningsarbetet och anser att den 
metoden fungerar väl för den summativa delan av bedömningen men mindre bra för den 
formativa delen. I sin bedöming tar Emil mer hänsyn till den formativa delen, hur en elev 
utvecklats. 
 
Emil känner sig trygg i sin betygssättning men påpekar att det finns en problematik i 
kursplanens formuleringar och värdeord vilket kan göra bedömningarna ”extremt subjektiva”, 
”Jag känner mig ganska säker men jag vet ju inte hur någon annan skulle se det”. När jag 
frågar Emil om han kan se någon nackdel med att vara ensam betygsättare i ett ämne svarar 
han: ”ignorance is bliss (ung. Okunskap är en välsignelse)” och menar att om han inte sett 
något eller inte har något att jämföra med så får han utgå ifrån det, han får tillämpa det han 
har. 
 
Rent allmänt säger Emil att han känner att det skulle vara bra med en ämnesbehörig kollega. 
Han hänvisar till Vygotskijs sociokulturella perspektiv och menar att ”om man för en 
monolog med sig själv så kommer man sällan någonvart, det är via dialog och samspel som vi 
faktiskt utvecklas och vill man inte det... vad gör man som lärare då?” 
 
Emil tror att bedömningsarbetet skulle förenklas avsevärt genom halvklassundervisning. Han 
tror att det skulle vara lättare att få en överblick över elevernas färdigheter och kunskaper och 
dessutom ha möjligheten att faktiskt hjälpa någon att utvecklas mot nästa nivå, ”Som det ser 
ut nu finns det ingen möjlighet till det, antingen måste du vara superdriven som elev eller så 
är det väldigt stor risk att du stannar på samma betygssteg som du är på”. Han tillägger att 
detta i och för sig inte nödvändigtvis är negativt för alla elever. 
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Emil pratar även om musikämnets komplexitet, att det inte är ett renodlat kinestetiskt, visuellt 
eller auditivt ämne, att det är en kombination. Han anser att detta är en anledning till att det är 
svårt att diskutera ämnet med andra lärare trots att det finns gemensamma beröringspunkter. 
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Analys 

På vilket sätt påverkas bedömning av att inte ha någon att 
diskutera/överlägga med? 
Den samlade bilden av den insamlade empirin förefaller stundvis spretig. Ett flertal av 
intervjupersonerna uppger sig känna stor trygghet i sina bedömningar, inte en enda av dem 
visade någon tveksamhet i svaret på den direkta frågan om de känner sig trygga i sin 
bedömning och i sin betygsättning. Samtliga svarade ja. Det visade sig dock när jag frågade 
vidare och började bena i deras svar och utveckla frågorna att det i de flesta fall föreligger en 
viss osäkerhet i dessa lärares bedömningsarbete. Enligt Påhlsson (2011) finns det dock många 
musiklärare som inte anser att samarbete är av relevans när det gäller likvärdig bedömning. I 
flera fall upplevs att det finns en uppgivenhet i det, att lärarna i studien gör så gott de kan 
utifrån de förutsättningar de har, och då förutsättningarna sällan är optimala blir 
bedömningarna lidande av det. Denna press i att sätta rätt betyg trots bristande förutsättningar 
lyser igenom i flera av intervjuerna och tas även upp både av Selghed (2011) och Holmgren 
(2010). 

En av mina intervjupersoner, Johan, tar upp ett exempel på hur kursplanens målformuleringar 
kan tolkas på olika sätt. Exemplet rör momentet gemensam sång i kunskapskraven för åk 9 
och lyder: ”Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och 
tonhöjd.”(Lgr11). Johan har tolkat detta som att eleven sjunger tillsammans med andra under 
kör-liknande förhållanden, alltså flera elever sjunger samtidigt. Johan berättade dock att en 
annan musiklärare tolkat målet som att eleverna valde en sång gemensamt i klassen/gruppen 
som de sedan fick sjunga upp för läraren enskilt. Detta blir alltså två helt skilda moment och 
därmed också helt olika kunskaper/färdigheter som bedöms hos eleven. Här kan man 
verkligen se värdet av arbetssättet ”Learning study” (Kjellkvist, 2010) som går ut på att lärare 
samplanerar för att hjälpa eleverna att nå så bra resultat som möjligt. Hade de undervisande 
lärarna i ovanstående exempel haft möjlighet att samplanera hade risken för liknande 
tolkningsskiljaktligheter eliminerats. Påhlsson (2011) lyfter dock fram att det också finns 
musiklärare som anser att samarbete inte är av relevans för en likvärdig bedömning. 

Erfarenhetens betydelse 
Erfarenhet är en faktor flera av intervjupersonerna anger ha stor betydelse. Flera av 
intervjupersonerna uppger att de känner sig tryggare i sina bedömningar ju längre tid de 
arbetat. Detta stämmer väl överens med vad Selghed (2011) redovisar. Urban, som idag har 
ett flertal ämneskollegor, berättar att han många gånger känt sig mindre säker på senare år i 
sin bedömning. Han trodde själv att det berodde på att han nu hade möjlighet att rådfråga 
någon annan och därför vela i sina betyg. När han tidigare arbetade som ensam musiklärare 
med fler elever hade han inte den möjligheten, utan var då tvungen att vara väldigt strikt i sina 
bedömningar och hade han väl gjort en bedömning ändrade han den sällan. Detta gjorde att 
han blev väldigt skicklig i att göra löpande bedömningar av elever. Att musiklärare ofta 
utvecklar en skicklighet i löpande bedömningar skriver både Borg och Påhlsson om (Borg, 
2016; Påhlsson, 2011). 
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Nu när jag har kollegor diskuterar vi mer på bredden, när jag var ensam så var jag tvungen att 
vara mycket mer tydlig mer distinkt och då kunde jag ju göra mina egna ramar och var man 
inom den ramen, ja punkt slut. Då tog jag inte in någon mer information. Så mina betyg idag är 
mer exakta än vad dom var förut. 

 
Urban uppger också att hans arbete med betyg och bedömningar blivit tydligare för honom 
själv sedan hans tjänst ändrades och han fick kollegor att diskutera med. “Det var lite 
flummigt med betygssättning när jag arbetade ensam, då hade jag ju bara diskussioner med 
mig själv”. 
 
Även Johan berättar att han i början av sin karriär kände en stor osäkerhet när det kom till 
betygssättning, att ju fler år han var inom yrket desto enklare blev bedömningsarbetet och 
därmed också betygssättningen,  

Du får fler elever att jämföra, att om du gav en elev C i betyg ifjol så är det enkelt att jämföra en 
elev i år med den eleven och se om årets elev besitter samma färdigheter och om den når samma 
nivå. 

Bengt, som arbetat sedan 1980-talets början, är övertygad om att erfarenheten är av stor vikt i 
hans bedömningsarbete. Han anser att han tränat upp sin förmåga att både undervisa på rätt 
sätt och bedöma eleverna på ett bra sätt. Även Bengt säger att han kände en osäkerhet i början 
av sin karriär men idag känner han en stor trygghet ”Det är ju något som JAG kan se, som har 
arbetat länge”. Detta speglar väl den komplexitet i bedömningsarbetet som beskrivs av 
Zandén (2011), att det krävs erfarenhet för att anpassa kriterierna efter varje situation. 

Om vi tittar på Emil som arbetat som lärare i ett knappt läsår uppger även han att han känner 
sig trygg i sina bedömningar. I sin intervju använder Emil sig av frasen ”ignorance is bliss” 
när jag frågar om han känner sig trygg i sina bedömningar. Han menar att han inte kan 
bedöma något han inte sett och att det givetvis skulle vara enklare att vara två undervisande 
lärare. Emil säger också i sin intervju att han tror att det skulle underlätta väldigt att undervisa 
i halvklass, att han då kanske får tiden för att ge just den där eleven just det den eleven 
behöver för att komma upp till nästa betygsnivå. Detta visar på hur viktig lärarens roll är för 
elevens inlärning och i slutändan även för elevens betyg (Wallerstedt, Lagerlöf, & Pramling, 
2014). 

Hur påverkas lärarnas bedömningsarbete av elevantalet? 
Uppfattningen om att undervisning i helklass är en problematisk situation verkar delas av 
nästan samtliga intervjupersoner. Endast en av dem uppgav att han inte såg något problem i 
att undervisa och göra bedömningar i helklass. Samma person var väldigt noga att påpeka att 
han tyckte att han hade det bra på sin arbetsplats. Så snart negativa aspekter i dennes 
arbetssituation diskuterades var han väldigt noggrann med att tillägga ”... men jag har det 
faktiskt väldigt bra på min skola”. Flera av intervjupersonerna uppvisade samma beteende när 
frågan om gruppstorlekar ställdes. När en av intervjupersonerna konfronterades med detta 
fenomen uppgav denne att det finns en rädsla att klaga på sin situation, att missnöje skulle 
kunna leda till ytterligare tjänsterelaterade försämringar.  
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Under intervjun med Bengt berättar han att han under de senaste åren stridit mot ledningen för 
att få tillbaka den rättighet att undervisa i halvklass som reglerades i Lgr80. Detta arbete har 
dock varit förgäves och han uppger att han inte längre orkar driva denna kamp då han börjar 
närma sig pension.  

Den minskade tiden en lärare har för varje elev blir en ofrånkomlig följd av stora elevgrupper. 
I ljuset av det som Pramling-Samuelsson, Asplund-Carlsson, Pramling och Wallerstedt (2011) 
redovisar om hur viktigt en lärares kunnande och förmåga att få barn att uttrycka sig riskerar 
den minskade tiden att eleverna ges försämrade möjligheter att uppvisa samtliga kunskaper 
och färdigheter. Emil ger uttryck för just detta då han i sin intervju uppger att han troligtvis 
kunnat ge elever högre betyg än han gjort om han bara fått mer tid med dem. Borg (2016) 
påvisar den speciella karaktär musikämnet har, där eleverna presterar hela tiden vilket gör att 
en löpande bedömning är essentiell för ett, i slutändan, rättvist betyg som eleven kan känna 
sig förtjänt av, ett betyg som både eleven och läraren anser speglar elevens samma kunskaper 
och färdigheter. 

På vilket sätt kan samarbete påverka yrkesutövningen? 
Ingen av intervjupersonerna ställer sig direkt negativ till att ha en ämneskollega, de flesta är 
odelat positiva. Detta skiljer sig inte något vare sig frågan gäller bedömningsarbetet och 
planeringsarbetet, samtliga informanter tror att en ämnesbehörig kollega skulle göra arbetet 
mindre betungande och öka både undervisningens kvalitét samt rättssäkerheten i 
bedömningarna och betygen. Flera är dock noga att påpeka att de tror att det är viktigt vem 
kollegan är,  
 

Det är ju beroende av vem det är för det är ju inte bara att samarbeta, det är så motsägelsefullt, 
det beror ändå på vilken person det är. Men generellt sett så skulle jag vilja samarbeta med 
någon oavsett om dom drog åt samma håll eller inte. För att diskutera och stöta och blöta saker 
som händer inom musiken. 

 
Jag skulle kunna tänka mig att gå ner till 50 % musikundervisning och fylla upp med annat 
ämne om det skulle innebära att jag fick en ämneskollega, men det beror nog på vem det skulle 
vara, man måste ju hitta någon som tänker ungefär lika för vad jag förstår så kan vi tänka 
ganska olika i musiklärarkåren, hur man tolkar kursplaner etc. 

 
I samtliga intervjuer uppger lärarna någon gång att de tycker att det är ganska skönt att arbeta 
ensam, att inte behöva ta hänsyn till någon annans åsikter och köra sitt eget race, i det 
transkriberade materialet återfinns ett flertal citat som tydligt speglar detta:  
 

Man kan styra undervisningen som man själv vill, det är ju både för- och nackdelar, i början 
tyckte jag att det var mera en nackdel men idag kan jag tycka att det är bra för då blir det ju som 
jag vill.  
 
En fördel med att vara ensam musiklärare är att jag gör som jag vill.  
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Sen kan jag tycka att det rent personligt är en fördel, det är jag som har auktoriteten, som har 
koll på vad som behövs i musiken. Jag behöver inte ta hänsyn till någon annan, det låter kanske 
lite egoistiskt men… 

 
Som tidigare framkommit är empirin otydlig och flera av de intervjuade har lämnat tvetydiga 
svar där de i ena stunden säger sig trivas med ensamarbetet och inte tror att det påverkar deras 
arbete negativt i någon mån, men i nästa stund kan samma person resonera i att han inte alltid 
känner sig helt säker i sin yrkesutövning och i sitt bedömningsarbete och att det hade varit bra 
med någon att överlägga med. Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) skriver om hur 
individer gradvis tenderar att ta över resonemang, sätt att tänka och förstå, som finns i sin 
omgivning eller som de introduceras för på de instutioner som samhället använder för att 
förmedla viktig kunskap. Detta talar för att ensamarbetet kan ha en negativ inverkan för både 
undervisning och bedöming.  
 
Flera av intervjupersonerna uppvisar en känsla av otillräcklighet, att de inte hinner med allt de 
borde enligt kursplanen. Det förefaller som att det snarare är regel än undantag att lärarna i 
denna studie prioriterar bort valda delar av kursplanen för att de inte anser att tiden räcker till.  
I intervjuerna framkommer även en känsla av otrygghet i den egna kompetensen. Som 
musiklärare skall man kunna undervisa i bl.a. sång, instrumentspel på flera olika instrument, 
musikteori, musikhistoria, ensemblespel, musik-komposition och digitala hjälpmedel, ett 
väldigt brett spektra av kunskaper. Att bara vara intresserad av musik räcker inte långt och att 
vara virtuos på ett instrument kommer man heller inte långt med. Johan berättar i sin intervju 
om hur han gärna hade haft möjlighet att plocka in instrumentlärare från kulturskolan för 
vissa moment. Han berättar att i vissa kommuner i Sverige är redan klassmusiklärarna 
anställda av kulturskolan och hyrs ut till skolorna för klassundervisning och enligt Johan förs 
diskussioner om att införa detta arbetssätt i flera kommuner.  

Diskussionsforum på internet 
Många av intervjuerna har visat på att även om man är ensam som musiklärare på sin skola 
och sällan träffar kollegor i vardagen eller ens under läsåret så finns ett visst mått av 
samarbete med andra musiklärare. I dagsläget finns ett flertal diskussionsforum på internet 
och då framförallt på Facebook. Musikläraren i Höglunds (2015) artikel om ensamarbete 
bland estetlärare tar upp detta forum som ett bra ställe att föra ämnesdiskussioner på. Bland 
intervjupersonerna i denna studie uppger fyra av sex stycken att de ibland konsulterar 
ämneskollegor via olika internetforum för stöd i både bedömningsrelaterade och andra 
yrkesrelaterade frågor. Även Påhlssons (2011) studie visar på att det finns ett behov bland 
musiklärare att ha tillgång till andras tolkningar av kursplaner och där nämns också att 
internetbaserade diskussionsforum är en utmärkt plattform för dylika diskussioner. Problemet 
med tolkning av kursplaner och betygskriterier är inget nytt fenomen utan beskrivs av Aulin-
Gråhamn (2004) ha förekommit redan i början av 1900-talet, där hon ger exempel på 
slöjdlärares dispyter om ämnets innehåll. 
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Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet i förhållande till studiens syfte som var att undersöka hur 
musiklärare uppfattar att deras arbete med bedömning och betyg påverkas av att de sällan 
eller aldrig har möjlighet att lufta och diskutera betyg- och bedömningsrelaterade 
arbetsuppgifter med någon annan ämnesbehörig lärare.  
 
Forskningsfrågorna som ställdes var:  
På vilket sätt påverkas bedömning av att inte ha någon att diskutera/överlägga med?  
Hur påverkas lärarnas bedömningsarbete av elevantalet?  
På vilket sätt kan samarbete påverka yrkesutövningen? 

På vilket sätt påverkas bedömning av att inte ha någon att 
diskutera/överlägga med? 
Som flera av de forskningskällor som ligger till grund för denna studie visar på så finns det en 
problematik med att arbeta ensam och det tycker jag stämmer väl överens med de resultat jag 
fått fram och framförallt då när det gäller likvärdigheten och rättsäkerheten i bedömningen 
och betygssättningen av elevens kunskaper och prestationer som beskrivs av bl. a. Påhlsson 
(2011). Jag tycker personligen att detta är lite oroväckande. Vad händer med musikämnets 
anseende om inte bedömningarna och betygen går att lita på, om de inte är korrekta?  

Att tolka rätt 
Ett tydligt exempel är där Johan beskriver en situationen där han och en annan lärare tolkat ett 
mål på olika sätt. Jag själv har i min undervisning gjort samma bedömning som Johan, att det 
handlar om att sjunga tillsammans med andra. Detta gäller även samtliga andra musiklärare 
jag diskuterat kursplanen med, även utanför denna studie. Jag hade aldrig ens tänkt tanken att 
detta mål kunde tolkas på andra sätt men bevisligen så går det, och om det målet kan tolkas på 
flera olika sätt, vad säger då att de andra målen bara kan tolkas på ett sätt? Det här tycker jag 
visar på att det finns ett behov av att musiklärare träffas och diskuterar bedömning på en 
regelbunden basis, inte enbart när en ny kursplan introduceras. En lärare som börjar arbeta när 
en läroplan redan är inarbetad får kanske inte möjligheten att, tillsammans med andra 
ämnesbehöriga, tolka och diskutera kursplanens formuleringar. Detta skiljer sig från 
Påhlssons (2011) studie som visade att flera musiklärare inte anser att samarbete är relevant 
för en likvärdig bedömning i ämnet. För mig personligen skulle det vara fantastiskt, att som 
estetläraren Urban, kontinuerligt ha möjlighet att prata med andra om kursplanens 
formuleringar och hur man kan tolka dem, jag tror inte att det finns något sätt att tolka dem på 
som är hundra procent korrekt och inte kan ändras, jag tror att det alltid går att förändra och 
förbättra sin undervisning och sina bedömningar.  

”Jag gör som jag vill” 
Är detta enbart något positivt? Ur den enskilde lärarens perspektiv kan jag absolut förstå 
resonemanget i att kunna bestämma allt gällande sin undervisning på egen hand utan att 
någon ifrågasätter eller lägger sig i, men om man tar ut det hela i ett större sammanhang? Vad 
säger det om bedömningsituationen i musikämnet, att musiklärarna ”gör som dom vill”? Och 
tar man det ett steg till, vad säger det om rättssäkerheten i betygen? Nu har jag ingen 
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anledning att tro att någon av de jag intervjuat missköter sitt uppdrag, jag är övertygad om att 
de gör sitt yttersta för att göra så proffersionella och rättvisa bedömningar det bara är möjligt 
utifrån deras förutsättningar, men citaten talar sitt tydliga språk, ”Jag gör som jag vill”. Hos 
Olsson (2010)  finner jag stöd för den här bilden av musikläraren som allsmäktig. Olsson 
beskriver att lärarens roll förstärks i musikämnet då det råder en brist på tydliga 
målformuleringar i ämnet och att då dessa istället förmedlas muntligt från läraren, blir 
lärarens roll av större betydelse för elevens arbete. 

Hur påverkas lärarnas bedömningsarbete av elevantalet? 
Har undervisningsgruppens storlek något med saken att göra? Visst kan man tycka att detta 
inte riktigt har med ensamarbete att göra men om man tänker sig situationen att man i en 
helklass är två undervisande lärare så är halvklassundervisning fullt jämförbart då elevantalet 
per undervisande lärare blir detsamma. 

Rädsla för att klaga 
Undervisningssituationen i allmänhet och gruppstorlekar i synnerhet verkar vara en känslig 
fråga. Jag har vid tidigare tillfällen ställt frågor om lärarnas undervisningssituation via 
kommunens interna mailsystem och fått väldigt knapphändiga svar. När jag sedan träffar 
dessa personer under intervjuerna så uppgav de att de helst inte skrev hur de egentligen tyckte 
i mailen ifall det skulle komma i ”fel” händer. Att den attityden finns hos dessa lärare tycker 
jag är skrämmande. Men kan det vara så att detta har med ensamarbetet att göra? Flera av de 
jag intervjuat pratar om att ”man blir starkare om man är två” och svårigheterna i att hävda sitt 
ämne om man är ensam att tala för sin sak. Samtidigt som flera av intervjupersonerna också 
uppger sig ha bra förutsättningar för sin undervisning och sitt bedömningsarbete. Kan det vara 
så att de är rädda för repressalier från ledningshåll om det skulle uppdagas att dessa lärare inte 
är helt nöjda med sin situation och klaga? I mina ögon verkar detta helt bisarrt men jag kan 
samtidigt ha förståelse för det, jag har själv vid några tillfällen undvikit att påpeka vissa 
brister i mina yttre förutsättningar för att jag känt mig som en gnällig gubbe och då jag hittills 
arbetat som vikarie på läsårsbasis har det absolut funnits en rädsla att jag inte skall få 
vikariatet förlängt. Jag kan absolut tänka mig att det skulle vara lättare att driva sådana frågor 
om jag hade haft någon som kunde driva dem med mig. 

På vilket sätt kan samarbete påverka yrkesutövningen? 

Läromedel i musikämnet 
Något som jag tror kan spela in är avsaknaden av skrivna läromedel i musikämnet. I stort sett 
alla ämnen i skolan har någon slags kurslitteratur att luta sig mot, många ämnen har dessutom 
en uppsjö av kurslitteratur att välja mellan när man skall planera sin undervisning. Under 
mina knappa 10 år som musiklärare har jag endast kommit i kontakt med ETT läromedel som 
är anpassat för musikundervisning i grundskolan. Dessa böcker fanns i halvklassuppsättning 
på den första skolan jag arbetade på, en textbok och en övningbok för varje stadie. Problemet 
var att dessa böcker kändes föråldrade redan då jag började arbeta 2006. Litteraturen var 
dessutom anpassad och utarbetad för att fungera under Lpo94. Trots många besök på 
läromedelsmässor och noggrannt läsande av varenda utskick från läromedelsförlag har jag 
inte hittat ett vettigt skrivet läromedel för musikämnet som är utarbetat för Lgr11. Ingen av de 
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jag intervjuat nämner att de använder sig av något slags skrivet läromedel i undervisningen. 
Detta borde innebära att musikundervisningen ser olika ut på alla dessa skolor och vad säger 
det om en likvärdig bedömning? Nu ska jag inte måla fan på väggen, samtliga lärare jag 
intervjuat tar upp kursplanen i musik som den enda skrivna källan i sin undervisning och så 
länge läraren arbetar utifrån denna så borde ju bedömningarna bli någorlunda likvärdiga, 
eller? Jag har likt många av lärarna i den här studien använt kursplanen i musik som den enda 
skrivna källan i min undervisning och enligt Påhlsson (2011) är vi långt ifrån ensamma då han 
påvisar att styrdokumenten är en självklar del i många lärares bedömningsarbete. Även 
Pramling-Samuelsson, Asplund-Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2011) pekar på 
att bristen på tillgång till relevanta läromedel i musikämnet ökar kravet på lärarens förmågor 
att få barn att uttrycka sig och ställa följdfrågor. 

Diskussionsforum på internet 
Jag har själv använt mig av ett av dessa forum, ett forum som samlat närmare 4000 personer 
som i någon form arbetar, har arbetat eller avser att arbeta med musikundervisning i skola.  

I likhet med flera av intervjupersonerna i denna studie och även musikläraren i Höglunds 
(2015) artikel om ensamarbete bland estetlärare så anser jag att detta är ett fenomenalt sätt att 
komma i kontakt med andra lärare och det har visat sig att vilken frågeställning man än har så 
är det så gott som alltid någon som varit med om något liknande och som kan ge tips på hur 
man ska lösa ev. problem. Jag är dock ej helt övertygad om att denna samarbetsform kan 
ersätta det fysiska mötet mellan människor. Visst finns det en fördel med att formulera sig 
själv i text och få svar på funderingar i text, på så vis är du säker på att få sagt det du vill och 
har möjlighet att läsa både din egen och andras text flera gånger. Något jag tror att man går 
miste om är den fysiska upplevelsen av ett samtal, de där små detaljerna i människors 
kroppsspråk som ibland kan säga mer än ord någonsin kan. Jag tycker mig se samma 
beröringspunkter i arbetet lärare till lärare som Pramling-Samuelsson, Asplund-Carlsson, 
Olsson, Pramling och Wallerstedt (2014) talar om i förhållandet lärare till elev, att det är 
viktigt att ha tid att samverka för att uppnå lärande. 

Kulturskolan i skolan 
Kan detta vara lösningen på ensamarbetet bland musiklärare? Att samtliga lärare som 
undervisar i musik i en kommun, vare sig det gäller enskild instrumentundervisning eller 
traditionell klassundervisning, är anställda av kulturskolan? Personligen tror jag att detta 
skulle ge bra förutsättningar för både undervisningen och bedömningsarbetet. Det skulle 
förhoppningsvis förenkla samarbete och uppmuntra till löpande diskussioner gällande ämnets 
uppbyggnad och bedömning. 

Avslutande reflektioner 
Om man ska tro uttalanden från ett flertal stora svenska musikprofiler så har 
musikundervisningen i skolan spelat en stor roll i deras karriärer. Jag tycker att den här 
studien visar på att musikämnet blir lidande av ensamarbete och om vi vill att Sverige, även i 
framtiden, skall ha en framträdande roll på den internationella musikscenen så kommer det 
krävas en satsning.  
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Resultaten i denna studie speglar såklart endast läget i ett mindre geografiskt område av 
Sverige och om den skulle genomföras i en större omfattning är det möjligt att resultatet 
skulle se annorlunda ut. Men om jag ser till de tongångar som råder i bl. a. den 
Facebookgrupp som samlar musiklärare från hela landet, så vittnar det om att situationen som 
denna studie beskriver råder i fler delar av landet. Jag läser ofta inlägg från kollegor som 
stångar sig blodiga för att antingen behålla eller att få möjlighet till halvklassundervisning, 
bättre lokaler och utrustning samt utökad undervisningstid. Frustrationen är ofta stor då 
många verkar känna sig otillräckliga och inte uppskattade i sin yrkesroll. 
 
Jag hoppas att allas vårt arbete med att förbättra förutsättningarna för musikämnet i skolan 
kommer att löna sig och att vi i framtiden kommer se fler skolor som satsar på musiken. Där 
tror jag att en ökad lärartäthet och därmed en, förhoppningsvis, högre rättssäkerhet i 
bedömningar och betyg är ett steg i rätt riktning. 
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Slutsats och fortsatt forskning 
Studiens resultat visar på att trots att de intervjuade lärarna tror att deras bedömningsarbete 
skulle kunna förbättras av ett ökat samarbete med andra musiklärare, så är tilltron till det egna 
bedömningsarbetet hög. Ingen av de intervjuade som arbetade ensam tror sig göra ett sämre 
arbete p.g.a. att de arbetar ensam. Inte heller den lärare som provat arbeta både ensam och 
tillsammans med andra ämnesbehöriga i bedömningssituationer tror sig gjort ett sämre arbete 
som ensam. Det förefaller dock som att bedömningarna kan bli mer exakta då de kan 
diskuteras med andra ämnesbehöriga. 
 
Det framkommer också att ett visst mått av egoism och våghalsighet är genomgående bland 
de intervjuade. Känslan av att vara allsmäktig och aldrig bli ifrågasatt i sina beslut, detta då 
kollegor med annan ämnesinriktning verkar känna en stor osäkerhet inför musikämnets 
innehåll och karaktär. 
 
Ett behov och en önskan av ämnesbehöriga kollegor verkar inte bara gälla just 
bedömningsarbetet utan kanske framför allt andra delar av yrkesutövningen, såsom planering, 
lektionsgenomförande och arbetsplatsrelaterade frågor som tjänster och lokaler. 

Fortsatt forskning 
Då bedömning är en oerhört komplex process är det svårt att egentligen mäta resultat, att 
ställa bedömningar emot varandra. Det skulle dock vara intressant att studera elevernas 
upplevelser av sitt betyg kontra sin insats och jämföra dessa på skolor där det arbetar en 
respektive flera musiklärare som både undervisat, bedömt och betygsatt och se om det går att 
utläsa några skillnader. 
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Bilagor 

Intervjufrågor 
x Hur ser din skola ut, elevantal, årskurser 
x Hur ser din tjänst ut idag? (Procent, gruppstorl, undervisn.min/v, antal elever/v, 

årskurser, mentorsansvar) 
x Behörighet? 
x Hur länge har du arbetat som musiklärare? På hur många skolor? Olika delar av 

landet? Kommunalt/fristående, olika stadier? 
x Finns det flera musiklärare på din skola? Andra lärare som är behöriga/utbildade inom 

musik? 
x -om ensamarbete; om du hade möjlighet att välja, skulle du vilja ha en/flera 

ämneskollegor? 
x -Vilka gånger/tillfällen känner du att det skulle vara en fördel med en/flera 

ämneskollegor? 
x Hur ser ditt kollegiala ämnessamarbete ut idag?  
x Använder du dig av någon form av internetforum för ämnesdiskussioner? 
x Vilka generella för-/nackdelar kan du se med att arbeta ensam/tillsammans med 

någon? 
x I din egen yrkesroll, för nackdelar? 

o När Lgr11 introducerades, hur arbetade du med implementeringen? Hade du 
tillfällen/möjlighet att gå igenom kursplanen för musik och ev. tolka 
betygsmålen med någon annan ämnesutbildad? 

x Hur arbetar du med bedömning? 
x Hur upplever du bedömningssituationen? 
x Känner du dig trygg i ditt bedömningsarbete och i din betygsättning? 

o Saknar du någon att diskutera bedömning med? 
o Vilka för-/nackdelar ser du med att vara ensam vid betygsättning? 

 


