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Abstrakt 

Uppsatsens syfte var att undersöka om gymnasielärare upplever skillnader mellan elever som 
antagits till det estetiska programmet, gren musik via betyg och via färdighetsprov. Det har 
bedrivits tidigare forskning inom områden som jag behandlat i min rapport men inte med 
samma inriktning. För att kunna svara på syftet och frågeställningarna har jag gjort en 
kvalitativ undersökning genom analys av fokusgruppsintervju. Resultatet har baserats på 
analysen av empirin och har sedan diskuterats kategorivis utifrån frågeställningarna. I min 
rapport har jag kommit fram till att lärare ser få skillnader mellan elever som antagits via 
betyg och elever som antagits via färdighetsprov. Ur musikalisk synvinkel kan detta bero på att 
färdighetsprovet endast mäter den musikaliska färdighet elever har vid provtillfället och att 
det snarare är ambitionsnivån under gymnasietiden som styr elevers musikaliska utveckling. 
 
Nyckelord: ambition, färdighet, antagningsförfarande 
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Inledning 
 

När jag gick i nionde klass sökte jag till ett musikgymnasium och blev kallad till 

ett färdighetsprov. Där fick jag spela två musikstycken och läsa noter som jag 

tidigare inte sett. Tack vare att jag av musiklärarna bedömdes spela bra fick jag 

höga poäng. Dessa poäng slogs sedan samman med mitt slutbetyg enligt formeln: 

 

��������� + (�ä���ℎ�������2)

3
= ������������ä�� 

Med denna formel fick jag tillräckligt höga antagningspoäng för att bli antagen till 

det estetiska programmet, gren musik. Jag arbetar nu som gymnasielärare i musik 

på ett musikestetiskt program. 

På skolan där jag arbetar använder vi inte färdighetsprov vilket innebär att alla 

elever antas via betyg. Bland kollegor på skolan, regionalt och nationellt har jag 

märkt att det upplevs som något konstigt och ofta negativt att eleverna inte kan 

bedömas och poängsättas utifrån deras musikaliska färdighet. Dessa åsikter har 

fått mig att bli intresserad av vad färdighetsproven egentligen mäter.  Är 

färdighetsprov nödvändiga för att de elever som antas ska få en meningsfull och 

fullgod utbildning? Är det någon skillnad på elever som antas via färdighetsprov 

och via betyg? Vad tycker lärare om färdighetsproven och vad de mäter? De 

ovanstående åsikterna har också fått mig att undra över hur lärare upplever att 

normen för elever som antas till musikestetiska program är och ska vara. 

 

Syfte 
 

Syftet är att undersöka om, och i så fall på vilka sätt, lärare upplever skillnader på 

elever som till estetiska programmet gren musik tagits in via färdighetsprov och 

elever som tagits in via betyg. 

 

Frågeställningar 
 

• Vad upplever lärare att elever har för musikaliska ambitionsnivåer? 

• Vad upplever lärare att elever har för färdigheter? 

• Vilka färdigheter upplever lärare att färdighetsproven mäter? 

• Vad har lärare för åsikter om färdighetsprovet? 
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Ambition och ambitionsnivå 
 

Enligt Svenska akademiens ordlistas (SAOL) nätupplaga betyder ordet ambition: 

strävan, anspråk, framåtanda (SAOL, 2011).  Nationalencyklopedins (NE) 

nätupplaga förklarar betydelsen av samma ord: medveten inriktning på att nå ett 

mål (av relativt svåruppnåeligt slag) (NE, 2012).  Ordet ambitionsnivå syftar till 

exempel till vilken grad av strävan det finns av att nå ett mål. Jag kommer främst 

att använda mig av uttrycket: musikalisk ambitionsnivå.  

 

Färdighet 
 

Utbildningen ska ge eleverna allsidig träning i det estetiska hantverket. 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla både sina färdigheter och sin 

analytiska förmåga (Skolverket, 2011:43). 

Enligt Svenska akademiens ordboks nätupplaga betyder färdighet: skicklighet, 

kunnighet, förmåga(SAOB, 2010). Ordet färdighet syftar i sig inte till en specifik 

förmåga. Det finns i det närmaste oändligt många områden där det går att uppvisa 

färdighet. I detta arbete kommer jag främst att nämna musikalisk färdighet. 

Musikalisk färdighet är alltså till exempel skicklighet inom musik eller musikalisk 

förmåga. Det finns inom begreppet musikalisk färdighet många undergrupper, till 

exempel förmåga att spela ett instrument, förmåga att spela tillsammans med 

andra och förmåga att förstå musikteoretiska begrepp.  

I examensmålen för det estetiska programmet står det ” Utbildningen ska ge 

eleverna allsidig träning i det estetiska hantverket. Eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla både sina färdigheter och sin analytiska förmåga.” (Skolverket, 2011). 

Bakgrund 
 

Här redovisas och förklaras begrepp som är centrala i rapporten. Ordet färdighet 

går att finna i examensmålen för de estetiska programmen men också andra ord 

och uttryck som bidrar till att utveckla färdigheter nämns (Skolverket, 2011:43f).  

Färdighetsprov får enligt gymnasieförordningen användas inom det estetiska 

området (Gymnasieförordningen, 2010:2039). I underrubrikerna Hårda och mjuka 

färdigheter och Musiklärares upplevelser tas tidigare forskning upp som 

behandlar vad studenter och lärare upplever vara viktigt vid ensemblerepetition 
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och vid framförandesituationer, och vad musiklärare upplever i 

framförandesituationer med elever. I bakgrunden beskrivs även begreppet 

sociokulturell teori och utvecklingszon. 

 

Färdighetsprov 
 

Sveriges lagar säger i Gymnasieförordnings sjunde kapitel följande: 

2 § De sökande tas emot i början på utbildningen på ett nationellt program 

eller till en sådan nationell inriktning, särskild variant eller gymnasial 

lärlingsutbildning som börjar det första läsåret. Om antalet platser är färre 

än antalet sökande som ska tas emot i första respektive andra hand, ska ett 

urval göras.  

Urval, antagning och övrig fördelning av platser ska göras sakligt och 

opartiskt. Inför ansökan ska huvudmannen informera de sökande om 

huruvida huvudmannen har beslutat att tillämpa 3 § eller 5 § och i så fall 

på vilket sätt.  

3 § Ett begränsat antal platser (fri kvot) ska avsättas för dem som  

1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de 

övriga sökande, eller  

2. kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare 

kan jämföras med betygen från grundskolan.  

Antalet platser som ingår i den fria kvoten ska utökas om sådana 

utlandssvenska elever som avses i 29 kap. 7 § skollagen (2010:800) söker 

till en utbildning.  

Huvudmannen beslutar om det antal platser som ska avsättas. 

5 § Om en utbildning kräver att den sökande har speciella färdigheter inom 

det estetiska området, får huvudmannen besluta att vid urvalet, förutom till 

betygen, hänsyn ska tas till ett färdighetsprov (Utbildningsdepartementet, 

2010:2039). 

Enligt gymnasieförordning är det tillåtet för en skola med ett estetiskt program att 

bedriva urval genom färdighetsprov. Det är dock upp till huvudmannen att besluta 

huruvida färdighetsprov skall tillämpas. Med huvudman menas i detta fall 
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Gymnasienämnden eller beslutande organ inom friskola.  I Sverige finns 290 

kommuner (Sveriges kommuner och landsting, http://www.skl.se/, 2011). 163 av 

dessa kommuner driver gymnasieskolor med, eller är hemkommun åt friskolor 

som driver gymnasieskolor med estetiskt program. (Skolverket, 

http://www.skolverket.se, 2012). Vissa kommuner har bildat gymnasieregioner 

med, inom regionen, centrala färdighetsprov men i övrigt finns inget nationellt 

samarbete gällande färdighetsprov. Det tyder på att uppfattningar om vad 

färdighetsprovet innebär och ska innehålla kan vara olika för de skolor som har 

färdighetsprov som en del av antagningsurvalet, exempelvis gällande utformning 

av provet, vilka färdigheter som ska mätas och hur de poängsätts. 

Enligt Skolverket är estetiska program högskoleförberedande och får ha 

färdighetsprov som en del av intagningsurvalet (Skolverket, 2011, Gymnasieskola 

2011:20). 

Det är inte reglerat i lagtext eller annan text hur stor del av antagningsurvalet 

färdighetsprov maximalt får ha. I en rapport som skolverket publicerat står det 

dock att: 

Intagningen till utbildningar inom det estetiska området som kräver 

färdighetsprov måste enligt författningen genomföras så att färdighetsprov 

enbart används som ett komplement till betygen och inte får en sådan 

avgörande betydelse för intagningen som sker idag (Skolverket, 2008:2). 

 

Hårda och mjuka färdigheter 
 

Diana Bloms och John Encarnacaos artikel “Student-chosen criteria for peer 

assessment of tertiary rock groups in rehearsal and performance: what´s 

important?” (Studentvalda kriterier för inbördes bedömning av tertiära 

rockgrupper i repetitioner och framförande: vad är viktigt?) behandlar studenters, 

men också lärares upplevelser av studenters musicerande i rockgrupper under 

repetition och framförandesituationer (Blom, Encarnacao, 2012). I deras 

undersökning har de gett studenter i uppgift att inom ensemblegrupper komma 

fram till kriterier för vad de upplever som viktigt vid repetitionstillfällen och vid 

framförandesituationer. Dessa kriterier har sedan av forskarna, delvis utifrån 

tidigare forskning, delats in två huvudkategorier; hårda färdigheter och mjuka 

färdigheter. 
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Hårda färdigheter är sådant som rör direkta musikaliska färdigheter, alltså hur det 

låter. Hårda färdigheter är också visuellt, till exempel hur studenterna beter sig på 

scenen i framförandesituationer. Dessa färdigheter, skriver Blom och Encarnacao, 

är enligt studenterna och lärarna viktiga i framförandesituationer. De kommer 

också fram till att hårda färdigheter är klart överrepresenterade i dessa situationer. 

 

Mjuka färdigheter beskriver i första hand icke musikaliska färdigheter, till 

exempel sådant som rör sociala förmågor, delaktighet i gruppen, hängivelse, 

förberedelser och ambition. Dessa färdigheter anser studenterna och lärarna vara 

viktiga i situationer som inte rör konserter, inspelningar eller andra 

framförandesituationer. Blom och Encarnacao har genom sin undersökning 

kommit fram till att mjuka färdigheter är överrepresenterade i repetitions- och 

övningssammanhang. 

 

Musiklärares upplevelser 
 

Olle Zandéns behandlar i sin doktorsavhandling musiklärares upplevelser av 

elevers musikframförande med fokus på bedömning (2010). Han skriver till 

musiklärare en förfrågan om medverkan i hans empiriinsamling genom 

gruppintervju. I andra stycket i denna förfrågan står det: 

 

Då ska vi titta på inspelade autentiska lektioner (ensemble A eller B på 

gymnasiet) och ha dessa som diskussionsunderlag. Jag är intresserad av 

dina tankar, åsikter och upplevelser av de inspelade lektionerna. Jag 

kommer att spela in gruppsamtalet och använda den inspelningen som mitt 

forskningsmaterial (2010: Bilaga A). 

I sin doktorsavhandling abstraherar Zandén från hela det empiriska materialet 

bedömningskriterier ur musiklärarnas upplevelser av elevernas musikframförande. 

Han delar in kriterierna i fyra huvudkategorier; låtbehärskning, spelskicklighet, 

notanvändning och övrigt. I varje kategori finns mellan sju och tre kriterier som 

mer ingående beskriver huvudkategorierna. Bedömningskriterierna är sådant som 

lärarna upplever att eleverna ska göra, ska förbättra och/eller ska kunna. Utifrån 

dessa bedömningskriterier går att se en mängd områden där musiklärare upplever 

elevers musicerande och elevers musikaliska färdigheter, alltså sådant som också 

kan bedömas i, utifrån de extraherade bedömningskriterierna, relevanta kurser. 

Även om alla dessa kriterier inte går att relatera till ett färdighetsprov ger de en 
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Uppnådd färdighet Utvecklingszon
Framtida 
färdighet

uppfattning om komplexisiteten i, men också en konkretisering av det musikaliska 

upplevelsespektrat. 

I sin avhandling kommer Zandén också fram till att musiklärare i en 

bedömningssituation i betydligt större utsträckning kommenterar sådant som inte 

direkt är relaterat till musikaliska färdigheter än sådant som är det. Musiklärare 

har också svårt att uttrycka sig kring elevers musikaliska färdigheter. Det, menar 

Zandén, kan leda till att det i en bedömningssituation kan vara svårt att få en 

enhetlig bedömning. 

 

Utvecklingszon och sociokulturell teori  
 

Ordet färdighet är dock ingen konstant. I boken ”Lärande i praktiken – Ett 

sociokulturellt perspektiv” beskrivs begreppet utvecklingszon (zone of proximal 

development, ZPD) som är utvecklat av Lev Vygotskij (Säljö, 2000:119ff). 

Begreppet gör gällande att en färdighet hos en lärande (till exempel en elev), med 

hjälp av en mer erfaren person (till exempel en lärare, en kompis eller någon 

annan person), kan utvecklas och växa. 

 

 

 

 

 

Säljö skriver att ”Utvecklingszonen kan också ses som den zon inom vilken den 

lärande är mottaglig för stöd och förklaringar från en mer kompetent person.” 

(2000:123).  Detta kan tolkas som att utvecklingszonen är ett utvecklingsområde 

strax ovanför en av en elevs färdigheter då ett utvecklingsområde högt ovanför en 

nuvarande färdighet inte blir greppbar; Ett barn lär sig först stå och gå innan det 

lär sig att springa. Att springa är en för hög nivå på utvecklingsområdet i 

förhållande att barnet ännu inte lärt sig att stå. Citatet kan också tolkas som att en 

elev måste inneha en ambition att utveckla en uppnådd färdighet för att kunna 

göra det; Ett barn som verkligen vill lära sig cykla och får hjälp och stöd av till 

exempel en förälder kommer att lära sig att cykla. Ett barn som inte vill lära sig 

cykla kommer antagligen inte att sätta sig på en cykel och således inte att lära sig 

att cykla. 

Figur 1: Utvecklingszonen enligt Säljö. 
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En sociokulturell teori är enligt Säljö en teori som beskriver hur människor lär 

genom sociala och kulturella sammanhang (2000).  Skolan i synnerhet, erbjuder 

utvecklingsmöjligheter genom tillgänglighet av värderade kulturella redskap. Jag 

anser att det också är rimligt att anta att skolan även är en plats för socialt lärande, 

då skolan är en social plats. 

Metod 
 

Empirin insamlades genom en fokusgruppsintervju med åtta lärare. I metoddelen 

beskrivs hur en fokusgrupp definieras samt hur bildandet av den aktuella 

fokusgruppen gått till. Vidare redovisas hur jag förbetett mig för en 

fokusgruppsintervju och transkriberat intervjun. Kategoriseringen av empirin 

redogörs. Sist i kapitlet beskrivs skolan där lärarna som är informanterna i 

fokusgruppen arbetar. 

   

Fokusgruppen 
 

En fokusgrupp är enligt Wibeck (2000, 2010) grupp människor som består av fler 

än två personer där fler än två personer talar. Fokusgruppen är inte spontant bildad 

utan är av en moderator/forskare i förväg sammankallad. Vidare är fokusgruppen 

och moderatorn/forskaren inte mer än ytligt bekanta, till skillnad från naturliga 

och formella fältstudier där det förutsätts att forskaren under en lång tid före 

intervjutillfället vistats med gruppen (Wibeck, 2000, 2010:25f.). 

För att hitta en fokusgrupp kontaktades via e-post gymnasieskolor, sammanlagt 

fyra skolor, som driver estetiska program, gren musik. Jag frågade den första av 

skolorna som hade färdighetsprov som en del i antagningsförfarandet om 

möjlighet till att intervjua musiklärarna. När skolans rektor godkänt att en intervju 

fick genomföras, bestämdes datum och tid. 

Fokusgruppen bestod av sammanlagt åtta av skolans lärare. Tre av lärarna är män 

och fem är kvinnor. Sju av dem arbetar som musiklärare och en som lärare i 

moderna språk. Lärarna i fokusgruppen är mellan ca 25 till ca 55 år. Deras 

utbildning skiljer sig åt beträffande inriktning, geografiskt läge, längd samt 

examinationsår. Två av musiklärarna har utbildats på samma ort under i stort sett 

samma tidsrymd. Alla musiklärare är ursprungssvenskar och läraren i moderna 
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språk brittisk härkomst. Två av lärarna är gifta med varandra. En av musiklärarna 

är inte behörig lärare. Alla lärare i fokusgruppen har gett sitt samtycke till att 

intervjun spelas in och används i rapporten samt blivit informerade om att de 

kommer att avidentifieras så att deras medverkan i fokusgruppsintervjun inte går 

att koppla till deras identitet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Fokusgruppsintervju 
 

Att ställa frågor och få svar – att intervjua – är samhällsvetenskapernas 

viktigaste och mest använda metod för insamling av vetande (Watts 

Boolsen, 2006:54) 

Här beskriver jag hur jag gått tillväga för att utforma, genomföra och transkribera 

intervjun. 

Intervjufrågorna skapade jag med utgångspunkt från syftet och frågeställningarna. 

Första elva frågorna är det jag i intervjun kallar för kontrollfrågor. 

Kontrollfrågorna var tänkta att inte uppmuntra till värderande svar, alltså svar där 

informanterna lade in egna värderingar och upplevelser. Dessa kontrollfrågor 

syftade till att: 

• Säkerställa att alla informanterna i fokusgruppen tillät att intervjun 

spelades in och att detta därmed fanns inspelat och också transkriberat. 

• Klargöra för informanterna hur intervjuns struktur såg ut. 

• Ta reda på statistiska fakta som har med det estetiska programmet, gren 

musik att göra. 

Efter de elva kontrollfrågorna hade jag förberett arton frågor där många var 

konstruerade så att de skulle få informanterna att berätta hur de upplevde olika 

skol- och färdighetsprovsrelaterade ämnen, till exempel ”Hur ser ni på det faktum 

att det går att antas via färdighetsprov?”, ”Vilka skillnader upplever ni mellan 

elever som antagits betyg/färdighetsprov beträffande ambitionsnivå i 

musikämnena?”, ”Vilka färdigheter tycker ni att färdighetsprovet mäter?”. Tanken 

med intervjufrågorna var också att jag under intervjuns gång skulle kunna ställa 

kompletterande frågor och också kunna välja att välja bort en eller flera frågor. 

Intervjun genomfördes som planerat under en förmiddag på en arbetsdag. Platsen 

för intervjun var skolan där informanterna arbetar, i deras arbetsrum. Då det var 

lovdag fanns det inga elever på skolan vilket gjorde att vi kunde genomföra 
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intervjun utan risk för att bli avbrutna av elever och utan att informanterna 

behövde gå ifrån för att undervisa. Jag spelade in ljudet med hjälp av en mikrofon, 

dator och ljudinspelningsprogram. Inspelningsutrustningen var för mig sedan 

länge känd så ur ett inspelningstekniskt perspektiv var intervjun inget problem. 

Durationen blev 40 minuter. Jag avgränsade empiriinsamlingen till att enbart 

spela in ljud för att en audiovisuell inspelning skulle ha genererat mer information 

än ramen för detta examensarbete gav utrymme till. Wibeck menar att enbart 

ljudinspelning fungerar bra, eftersom informanterna har lättare för att tänka bort 

en mikrofon än en videokamera (2000, 2010:91). Hon skriver också att ett 

problem med att enbart spela in ljud kan vara att det kan bli svårt att hålla isär 

vem som säger vad. Detta kan dock avhjälpas genom att under 

fokusgruppsintervjuns gång föra anteckningar om vem som pratar. Tre dagar efter 

intervjun genomförts transkriberade jag den (Bilaga 1). Jag valde att transkribera 

så ordagrant inspelningen medgav. Vissa partier av intervjun gick inte att 

transkribera, främst för att ljudkvalitén skiftade, men också för att det skulle 

kunna avslöja lärarnas och/eller skolans identitet. Wibeck skriver:  

Beroende på vilken typ av analys man vill göra av materialet blir kraven på 

bearbetning av data från fokusgrupperna olika. Krueger & Casey (2009) 

nämner fyra typer av bearbetning: transkriptionsbaserad, 

inspelningsbaserad, anteckningsbaserad samt minnesbaserad analys (2000, 

2010:93) 

Hon menar också att transkription av intervjuer är den mest tidskrävande men 

också den bästa metod när noggrannhet och systematik är nödvändig, till exempel 

inom akademisk forskning.  Det finns också inom transkriptionsmetoden nivåer 

av noggrannhet men även lägre nivåer är tidskrävande. En regel är enligt Wibeck 

att ”... ju grövre transkription, desto mer förlorar man möjligheten att analysera 

interaktionen i gruppen.” (2000, 2010:93) 

 

Kategorisering av empirin 
 

Under arbetet med empirikategoriseringen använde jag mig av syftet och 

frågeställningarna som utgångspunkt (Wibeck, 2000, 2010:100). Jag framställde 

fem kategorier under vilka jag sorterade lärarnas uttalanden som gjorts under 

fokusgruppsintervjun.  De kategorier jag använde var: 

• Lärares upplevelser av elevers musikaliska ambitionsnivå 
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• Lärares upplevelser av elevers generella färdigheter 

• Vilka färdigheter mäts vid färdighetsprovet? 

• Lärares åsikter om färdighetsprovet 

• Övrigt 

Genom att upprepade gånger läsa igenom intervjun kunde jag genom färgkodning 

av citaten dela in dem i de olika kategorierna (Wibeck, 2000, 2010:100f). Delar av 

intervjumaterialet kunde inte sorteras in i de ovanstående kategorierna och 

lämnades utanför resultatanalysen. 

 

Beskrivning av skolan och dess färdighetsprov 
 

Skolan finns i en mellanstor stad i Norrland. Skolan har ca 1000 elever varav ca 

80 elever studerar på det estetiska programmet gren musik. Av dessa är ca 45 

procent pojkar och ca 55 procent flickor. Elever med sång som instrument är 

procentuellt överrepresenterade, ca 47 procent. Skolan använder sig 

färdighetsprov samt betyg vid antagning och antalet sökande har ökat trots att 

skolkommunens totala antal sökande till gymnasiet har minskat. Musikgrenen har 

fler sökande än antal platser. Ca 26 procent av de sökande tas i genomsnitt in via 

färdighetsprov. Musikgrenen har ingen uttalad inriktning, till exempel 

jazzinriktning eller körinriktning, men stor vikt läggs på instrument- och 

ensemblespel och inom ensemblespel läggs stor vikt på elförstärkta genrer såsom: 

pop, rock och jazz. 

Skolan erbjuder inom ramen för grenen musik kurser såsom: 

• Instrument eller sång 1 

• Instrument eller sång 2 

• Ensemble A 

• Gehörs- och musikära 1 

• Bruksspel och ackompanjemang 

Dessa kurser är en del av inriktningskurser som finns inom grenen musik. 

Kurserna lägger stor vikt på egen övning och eget ansvarstagande och även 

övning i grupp (Skolverket, 2000). Förutom inriktningskurserna har skolans 

elever möjlighet att inom ramen för de individuella valen välja ytterligare kurser 

med musikinriktning. Jag väljer att inte helt och hållet redovisa skolans kursutbud 
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då det skulle kunna riskera skolans anonymitet och därigenom bryta mot 

Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 2002:12) 

Färdighetsprovet på den aktuella skolan är inte obligatoriskt men stor vikt läggs 

på att vid informationstillfällen till elever som läser årskurs nio i grundskolan 

påpeka att eleverna inte kan få minuspoäng eller avdrag på deras slutbetyg av att 

göra provet. I färdighetsprovet finns tre moment; spelprov på ett instrument, 

samspelsprov i grupp och ett teoriprov.  

Instrumentspelprovet är utformat så att eleven innan provtillfället får välja en 

låt/ett stycke som han/hon vill spela upp inför en paneljury bestående av skolans 

musiklärare. Utifrån lärarnas bedömning av elevens musikaliska prestation får 

han/hon mellan noll och tjugo poäng. 

Samspelsprovet är utformat så att eleven innan provtillfället får en låt tilldelad 

som han/hon under provtillfället ska spela tillsammans med några av 

musiklärarna. Låtvalet kan till exempel vara ”Sommaren är kort” eller ”You´ve 

got a friend”. I detta moment kan eleven få mellan noll och fem poäng. 

De två praktiska provmomenten sker enskilt. Med det menas att det alltid bara är 

en elev i taget som spelar inför juryn. 

Teoriprovet är inte poänggenererande utan är till för att lättare kunna dela in de 

elever som antas till skolans musikgren i musikteorigrupper. 

Av de elever som gör färdighetsprovet väljs i genomsnitt sju elever ut. Dessa 

elever är de som enligt lärarna i de två praktiska proven presterat bäst och 

följaktligen fått högst poäng, som mest 25 poäng. Eleverna blir då antagna till 

skolans musikgren oavsett vad deras slutbetyg från grundskolan var och 

konkurrerar inte om platserna med deras slutbetyg, vilket de andra sökande gör.  

Resultat 
 

Mitt syfte med undersökningen var att undersöka om, och i så fall på vilka sätt, 

lärare upplevde skillnader mellan elever som tagits in via färdighetsprov och 

elever som tagits in via betyg vid estetiska programmet, gren musik. Resultatet 

visar att lärare upplever vissa skillnader och jag redovisar dessa nedan i kategorier 

baserat på mitt syfte samt mina frågeställningar. Utöver ovanstående kategorier 
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har även kategorin Övrigt tillkommit. Detta för att en del av empirin inte passade 

in i några av de ursprungliga kategorierna. 

 

Resultatanalys 
 

Lärares upplevelser av elevers musikaliska ambitionsnivå 
 

Två av informanterna menar att elever som är nybörjare inom musik och har en 

låg ambitionsnivå eller ingen ambitionsnivå alls blir ett problem. En av 

informanterna upplever att elever med låg eller ingen ambitionsnivå till och med 

är ett så stort problem att han/hon i intagningsskedet vill kunna neka dessa elever 

plats på musikgrenen: 

- För det kommer ju alltid in nån på betyg... ibland skulle jag önska... man 

får ju då... vi får ju då välja ut sju, åtta stycken [syftar på de elever som fått 

högst poäng i färdighetsprovet]. Men jag skulle önska ibland, det kanske är 

hemskt att säga, att vi får välja bort nån. Jag tycker synd om dom här... Vi 

har ju nån nu... som är fullständigt nybörjare som inte vågar, eller vill... jag 

vet inte vad jag ska... det är ju ett problem. 

Informanterna uttrycker dock inte att alla som är nybörjare saknar tillräcklig 

ambitionsnivå eller är ett problem: 

- För det finns ju också dom som är verkligen nybörjare när dom kommer 

hit... och som till exempel är duktiga i skolan innan som man märker att, 

wow, om dom verkligen har intresset så kan dom ta till sig otroligt mycket 

kunskap fort och utvecklas enormt för att... dom har den målsättningen 

liksom. 

Informanten konstaterar att om en elev har målsättningen, ambitionsnivån att öka 

sin musikaliska färdighet så spelar färdighetsnivån på vilken eleven musicerar när 

han/hon börjar gymnasiet ingen större roll. Under intervjun diskuterar 

informanterna också upplevelsen av att det är relativt vanligt att elever som är 

ambitiösa i kärnämnen (svenska, engelska, matematik) och i skolan i stort, också 

har en hög musikalisk ambitionsnivå: 

- Det är väl inte heller helt ovanligt att dom som är ambitiösa och har övat 

mycket är också dom som haft höga betyg. Det är ju inte heller... det är en 

ganska stor klick som faktiskt är duktiga... över lag, hela utbildningen. [...] 
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Många av de andra informanterna håller med om detta. 

En av informanterna tycker att det inte är en tydlig skillnad i den musikaliska 

ambitionsnivån mellan musikelever som antagits via betyg och elever som 

antagits via färdighetsprov:  

- Det är väl inte så klockrent som man hade önskat. 

 

Lärares syn på elevernas generella färdigheter 
 

Någon informant uttrycker frustration över att en del av eleverna är skoltrötta och, 

som han/hon säger ”... trillar igenom...” i kärnämnena. Annars uttrycks att 

eleverna är generellt bra i kärnämnen och en av informanterna menar att ett fåtal 

elever är ”... väldigt, väldigt skärpt...” och syftar då på kärnämnena. Men generellt 

upplever lärarna få skillnader mellan elever som antagits via färdighetsprov och 

via betyg. Och när musikeleverna jämförs med elever ur andra program kommer 

det fram att musikeleverna som är mjuka, trevliga och hänsynsfulla människor. 

De vågar mycket: 

- [...] Dom har otroligt mod med sig när dom lämnar den här kursen [syftar 

på musikgrenen] [...]. 

[---] 

- [...] Dom här eleverna som gått estetprogrammen... Dom går härifrån och 

dom är inte rädda och prata inför folk till exempel. Dom har inga problem 

och ställa sig upp och göra en muntlig redovisning eller hålla ett litet 

föredrag om nånting. 

 

Vilka färdigheter mäts i färdighetsprovet? 
 

I min analys kan jag se att informanterna upplever att färdighetsproven mäter 

musikalisk skicklighet. Inga av informanterna gav en djupare förklaring på vad 

musikalisk skicklighet är. Jag ser det dock som rimligt att anta att de med 

musikalisk skicklighet menar en helhetssyn på de praktiska moment som ryms 

inom begreppet musikalisk färdighet. En av informanterna säger: 

- Vi upplever att dom uppmäter musikalisk skicklighet, kan man säga. Och 

det mäter egentligen det praktiska. Inte det teoretiska så mycket. 
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Att informanten säger att de teoretiska färdigheterna inom musik inte mäts så 

mycket speglar väl den aktuella skolans konstruktion av färdighetsprovet. En 

annan informant säger dock: 

- [...] Samspelsdelen kan det gå igenom lite om man har nåt litet hum om 

vad man håller på med, form och... 

Informanten menar med form den struktur vilken låtar är uppbyggd av, till 

exempel: intro, vers, brygga, refräng. Detta ser jag som teoretiska färdigheter. I 

den praktiska samspelsdelen av färdighetsprovet ser alltså informanten att det går 

att mäta även teoretiska färdigheter.  

Andra färdigheter som informanterna upplever att färdighetsprovet mäter är 

sådana som mer specifikt relaterar till samspelhet: förmåga att i rätt tempo och på 

ett adekvat sätt räkna in låten som ska spelas tillsammans med andra utan att få 

hjälp av lärarna och att kunna musicera tillsammans med andra individer. Just att 

kunna musicera med andra ses som en tydlig markör på musikalisk färdighet: 

- [...] det är ganska ofta det visar ganska tydligt hur musikalisk man är när 

man ska spela med andra sen... som jag upplever som positivt tycker jag. 

 

Lärares åsikter om färdighetsprovet 
 

Informanterna har många tankar och åsikter om färdighetsprovet. När jag under 

intervjun ställde en fråga om hur informanterna ser på det faktum att det går att 

antas till estetiska programmet, gren musik, via färdighetsprovet kom svaret raskt 

och tydligt: 

- Det har vi ju stridigt för! 

- I alla år! 

- Vi skulle vilja ha... Nu jobbar vi för ett förslag där alla ska tas in ehm... 

fifty, fifty, alltså hälften spelprov, hälften betyg. Och att alla platser ska 

antas på det sättet. 

Informanterna uttrycker här att färdighetsprovet är något de har stridit för att få ha 

och att de jobbar på ett förslag som skulle innebära att färdighetsprovet skulle 

väga lika tungt som betygen från grundskolan för alla elever. Vidare säger de att 

det skulle vara negativt om färdighetsproven togs bort, de skulle bli frustrerade 

över att inte kunna få välja att ta in ett antal elever med hög musikalisk färdighet 

och: 
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- Då skulle vi klaga... relativt högljutt. 

- (Fler än en) Ja. 

/---/ 

- Sen tänker jag också att det som också skulle kunna hända det kanske är 

att vi skulle kunna få ännu fler elever som har höga betyg men som... /.../ 

Men dom här som inte skulle klara av utbildningen, för vi har faktiskt haft 

såna som på grund av att dom inte klara av sitt instrument eller i samspel 

med andra. Vi har ju dom som har fått... som har slutat liksom. 

Informanterna uttrycker här en rädsla för att ett intagningsförfarande utan 

färdighetsprov eventuellt skulle medföra att fler elever med lägre musikalisk 

färdighet skulle antas. 

Färdighetsprovet är för informanterna mer än bara ett bedömningstillfälle. Det ger 

musiklärarna också möjlighet att träffa de elever som blir antagna till 

musikgrenen innan de börjar höstterminen och få prata med dem och ge dem mer 

ingående information om programmet. Det blir också lättare att gruppindela de 

antagna eleverna i ensemblegrupper och musikteorigrupper. 

En informant uttrycker att instrumentspelprovet kunde vara mer uppstyrt då det 

inte sällan händer att elever spelar upp ett för sitt instrument atypiskt musikstycke. 

Som exempel nämner han/hon att det vid några tillfällen kom elever som spelade 

W. A. Mozarts ”Rondo alla Turca” på elgitarr. Detta musikstycke är 

ursprungligen skrivet för klassisk piano och ses fortfarande som ett stycke avsett 

för akustiska instrument. 

Färdighetsprovet ses också som en sista chans till att reglera vilka instrument som 

antas till musikgrenen: 

- Jamen när vi sitter efteråt med alla namn så kan... så skulle vi ju kunna 

göra så... 

- Men nog ska en sångare vara otroligt bra... om man ska ta in nå många på 

fri kvot. 

- Man kan väl säga att vi har, vi har ju lite... vissa år då måste man ju rädda 

upp lite i klassen om det saknas totalt något instrument. Sången saknas ju 

aldrig... såatteh, men ibland kan det ju vara så att det är nån som ligger och 

väger som kanske inte är i topp men ändå som tar sig in för att vi måste 

rädda upp ensemblen speciellt. Men annars är det ju liksom de bästa som 

tar sig in på... dom har högst betyg på spelprovet. 

- Det friseras inte så mycket men, men om det är nån som ligger och väger. 
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- Men de måste vara godkända. Dom måste ha sån här, vad heter det, 

grundläggande behörighet. Det får vi aldrig gå förbi.  

Detta görs enligt informanterna för att säkerställa fungerande ensemblegrupper. 

Med det menar han/hon att de känner sig manade att ta in de elever som spelar 

instrument som traditionellt finns i stilar såsom pop, rock och jazz. Förutom att ta 

in elever som spelar dessa instrument ska det också vara så många elever i de 

olika instrumentgrupperna så att det ur en klass ska gå att sätta samman 

ensemblegrupper inom de nämnda genrerna. I det ovanstående citatet märks en 

viss tvekan innan de börjar prata om det en av informanterna kallar för ”frisering”. 

Vidare uttrycker informanterna att färdighetsprovet medför en ökad risk för att en 

del av de sökande eleverna skräms bort från musikgrenen. De vågar inte 

medverka vid färdighetsprovet och väljer istället att söka ett annat program. 

- Men så är det ju själva färdighetsprovet... är ju ett första test om dom 

klarar av utbildningen, så redan där så sållas vissa elever bort som tycker 

att, ja det är ju kul med musik men jag inte tänka mig att fara och spela 

upp för lärarna. Då blir det så att eleverna får tänka en extra gång; Är det 

här nånting som jag verkligen vill göra? Det är klart... risken finns ju också 

att det kan skrämma iväg nån som... men det blir ändå ett första allvar i 

och med det här provet. 

Att färdighetsprovet kan genera nervositet hos de sökande eleverna är en tydlig 

uppfattning hos informanterna. De berättar om hur de elever som antagits till 

musikgrenen i början av höstterminen i årskurs ett uttrycker att de varit väldigt 

nervösa inför och under färdighetsprovet. Däremot tror informanterna inte att 

nervositeten är något som spelar en betydande roll för hur eleverna presterar under 

provet. 

Informanterna uttrycker också en önskan om att få ha färdighetsprov som sträcker 

sig över längre tid, cirka en halv eller en hel dag. 

 

Övrigt 
 

Ur empirin framkommer att det endast finns ett fåtal upplevda skillnader mellan 

elever som antagits via betyg och elever som antagits via färdighetsprov. 

Skillnader i musikalisk färdighet är mest tydlig mellan de musikelever som är 

bland de 30 procenten som har högst musikalisk färdighet och de 30 procenten 

som har lägst musikalisk färdighet. De som har högst musikalisk färdighet är 
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antagna via färdighetsprov och betyg och de som har lägst musikalisk färdighet är 

de som tagits in via betyg. De övriga 40 procenten är musikelever som 

informanterna inte kunde minnas vilka eller hur många som antagits via 

färdighetsprov. 

Figur 2: Tabell som visar procentuellt antal elev i förhållande till musikalisk färdighet. 

 

I kärnämnena kunde en av informanterna se skillnad på betygsantagna elever och 

färdighetsprovsantagna elever. Han/hon upplever att de elever som har höga 

färdigheter i kärnämnena är de elever som tagits in via betyg. De 

färdighetsprovsantagna eleverna, upplever informanten, har svårare för 

kärnämnena: 

- Och det är klart, det är därför dom som är tagit in kanske på fri kvot har 

svårare på de riktigt akademiska ämnen. Riktiga pluggämnen. /.../ 

Informanterna menar att många musikelever efter gymnasiet söker till 

eftergymnasiala studier. Det finns en stadig skara före detta musikelever som 

söker till eftergymnasiala musikstudier och en av informanterna säger: 

- /.../  otroligt många av våra elever går till universitet och läser andra saker 

som språk till exempel. 

Diskussion 
 

Här analyserar och tolkar jag tidigare forskning som tagits upp i kapitlet Bakgrund 

samt diskuterar resultatet respektive metoden.  
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Tidigare forskning 
 

Blom och Encarnacao kan se en skillnad mellan repetition och framförande 

beträffande hårda och mjuka färdigheter (2012). De menar att hårda färdigheter är 

dominerande i framförandesituationer och att både studenter och lärare också 

anser dessa färdigheter vara viktiga. Mjuka färdigheter, skriver forskarna, är enligt 

studenterna och lärarna viktiga vid repetition. De skiljer alltså i sin artikel tydligt 

på dessa två kategorier. Inom musikprogrammet  

 

Zandén har i sin doktorsavhandling kommit fram till att musiklärare till stor del 

uttrycker sig kring sådant som inte direkt har med elevers musikaliska färdigheter 

att göra (2010). Snarare, menar han, kommenteras elever engagemang och 

kroppsspråk vid framförandesituationer. Dessa kategorier hör visserligen till de 

som av Blom och Encarnacao kallas för hårda färdigheter men med en dragning åt 

det mjuka hållet (2012:40).  

 

Ovanstående tyder på att mjuka färdigheter anses vara viktiga vid repetitioner. Jag 

menar att det som gör att elever lyckas väl vid framförandesituationer (där hårda 

färdigheter anses vara viktiga) är övning/repetitioner (där mjuka färdigheter anses 

vara viktiga). Alltså, menar jag, är det av vikt att först besitta mjuka färdigheter 

för att sedan kunna bygga upp hårda färdigheter.  

 
Vidare kan jag i Zandéns avhandling se att musiklärare har svårt att uttrycka sig 

kring instrumentala färdigheter, vilket skulle kunna försvåra en eventuell 

bedömning av sådana. 

 

Resultatdiskussion 
 

Under denna rubrik kommer jag att diskutera resultatet utifrån de kategorier som 

finns i resultatanalysen. 

 

Lärares upplevelser av elevers musikaliska ambitionsnivå 
 

Informanterna upplever enligt resultatet elevernas musikaliska ambitionsnivå på 

följande sätt: 
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• Nybörjare utan musikalisk ambitionsnivå är ett problem. 

• Nybörjare har per automatik inte låg musikalisk ambitionsnivå. 

• Nybörjare med hög musikalisk ambitionsnivå kan uppnå hög musikalisk 

färdighet. 

• Elever med hög musikalisk ambitionsnivå har och får oftast höga betyg. 

• Inte stor skillnad på musikalisk ambitionsnivå mellan elever som antagits 

via färdighetsprov och elever som antagits via betyg. 

 

Att elever utan musikalisk ambitionsnivå ses som ett problem kan bero på att 

sådana elever inte följer den generella utvecklingsprogressionen. Med ”generell 

utvecklingsprogression” menar jag den takt i vilken musikelever som homogen 

grupp utvecklas. Säljö (2000) menar att varje individ har en egen utvecklingszon 

och kan med hjälp av en mer erfaren person utvecklas och utöka den zonen. Min 

tolkning av Säljös text om utvecklingszon är att det krävs ambition för att komma 

framåt i sin utvecklingszon. Att informanterna vill kunna välja bort elever får ses 

som ett uttryck för en frustration över att elever med låg ambitionsnivå hindrar 

elever med högre ambitionsnivå att utvidga sina utvecklingszoner. Det förefaller 

vara så att informanterna upplever att elever utan musikalisk ambitionsnivå alltid 

är nybörjare. Däremot är det, enligt informanterna, inte självklart att elever som är 

nybörjare inom musik alltid saknar musikalisk ambitionsnivå. Att vara musikalisk 

nybörjare har alltså inget självklart samband med vilken musikalisk färdighetsnivå 

en elev kan uppnå under gymnasietiden. 

 

Jag kan i min undersökning visa att lärare, gällande ambitionsnivå, inte upplever 

tydliga skillnader mellan elever som antagits färdighetsprov och elever som 

antagits via betyg. Detta kan bero på att ambitionsnivå inte är kopplat till 

musikalisk färdighetsnivå. Blom och Encarnacao (2012) skiljer tydligt på mjuka 

färdigheter (till exempel musikalisk ambition) och hårda färdigheter (till exempel 

musikalisk färdighet). Alla nivåer av musikaliska färdigheter har visserligen, 

enligt min tolkning av begreppet utvecklingszon, uppnåtts genom att en person vid 

utvecklingstillfället har haft en ambition att utveckla en färdighet. Men en 

uppnådd färdighet som inte utvecklas behöver inget större mått av ambition. Det 

innebär till exempel att elever som vid skolstarten haft en hög ambitionsnivå av 

olika anledningar tappar styrfart och inte längre orkar, kan eller vill ha samma 

ambitionsnivå som tidigare och tvärtom. Om dessa två exempel ses som 

ytterligheter torde det finnas en stor variation av förändringar i elevers 
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individuella ambitionsnivåer där emellan. Det innebär i sin tur att det inte alls är 

säkert att de elever som antas via färdighetsprov har hög ambitionsnivå och 

tvärtom. 

 

Lärares syn på elevers generella färdigheter 
 

Med ”generella färdigheter” menar jag färdigheter som inte är direkt musikaliska. 

Utifrån empirianalysen har jag sett att lärarna inte ägnat så många meningar åt att 

beskriva generella färdigheter hos elever. Detta kan bero på att en liten del av de 

intervjufrågor som ställdes inbjöd till diskussion om detta. Det som framkommit 

är att elever vid musikestetiska programmet under utbildningstiden bygger upp 

mod att prata inför andra människor, alltså att stå i fokus. Jag anser det som 

mycket troligt att detta är en biprodukt av att de under sin gymnasietid gjort 

många musikframträdanden. Vidare upplever lärare att eleverna är mjuka, trevliga 

och hänsynsfulla människor. I intervjun nämns som hastigast att musikeleverna 

som grupp är bra i kärnämnena med några toppar och dalar. De generella 

färdigheter som nämnts är alltså till största del egenskaper som inte direkt har med 

skolan att göra utan hur eleverna är om personer. Eleverna har säkerligen fler 

skolrelaterade egenskaper men jag upplever lärarnas fokus på personegenskaper 

som ett uttryck för en okunskap mellan skolämnena. Alltså; musiklärarna ser, 

bortsett från musikrelaterade egenskaper, få andra egenskaper än 

personegenskaper. Detsamma, fast kärnämneskontextuellt, gäller den 

kärnämneslärare som medverkade i fokusgruppsintervjun; Han/hon var den som 

pratade om elevernas kärnämnesrelaterade färdigheter och hur de är som 

människor. Lärarna upplever, enligt mig, i stort sett inga skillnader mellan 

betygsantagna och färdighetsprovsantagna elever  i de generella egenskaper som 

nämndes. 

 

Vilka färdigheter mäts i färdighetsprovet? 
 

Informanterna upplever att färdighetsproven mäter musikalisk skicklighet med 

fokus på det praktiska hantverket såsom instrumentala färdigheter och färdigheter 

i samspelthet. En liten del av intrycket från färdighetsprovet tillägnas teoretisk 

musikalitet. Med tanke på vad Zandén (2010) skriver kan man fråga sig hur 

tillförlitliga dessa färdighetsprov är. Han menar att musiklärare har svårt att 

uttrycka sig kring elevers musikaliska färdigheter och att det leder till att en 
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bedömning av sådana inte blir enhetligt överensstämmande. Min åsikt är här att 

det vid färdighetsproven läggs för stor vikt på musikalisk färdighet. Det hade varit 

önskvärt att ha ett färdighetsprov som mäter den potentiella proximala 

utvecklingszonen och musikaliska ambitionsnivån. Detta för att min undersökning 

visar att lärare inte upplever så stora skillnader i musikalisk ambitionsnivå mellan 

elever som antagits via färdighetsprov och elever som antagits via betyg och för 

att det krävs mjuka färdigheter för att uppnå hårda färdigheter. Jag anser att om 

färdighetsproven kunde mäta musikalisk ambitionsnivå (mjuk färdighet) och detta 

var tillåtet, skulle musikalisk skicklighet (hård färdighet) inte spela så stor roll 

som de nuvarande färdighetsproven på den aktuella skolan gör gällande. Som jag 

tidigare nämnt kan antagligen ambitionsnivån hos gymnasieelever ändras upp och 

ner under de tre åren de studerar. Men informanterna upplever också att de elever 

med höga betyg har hög ambitionsnivå och också de högsta musikaliska 

färdigheterna. Det innebär att det som färdighetsproven i nuläget mäter inte har så 

stor betydelse för hur eleverna i slutändan har utvecklats musikaliskt. Snarare 

beror den musikaliska utvecklingen på ambitionsnivån hos eleverna.  

 

Hur skulle ett provmoment med fokus på ambitionsnivå och utvecklingszon se ut? 

Min bedömning är att det skulle vara svårt att utforma ett prov som ser ut på 

liknande sett som det färdighetsprov som i nuläget används. Snarare skulle provet 

behöva sträcka sig över en längre tid. Jag kommer nedan att redovisa ett förslag: 

 

Provet skulle behöva minst två bedömningstillfällen. Tillfälle ett innehåller en 

intervju där intervjufrågorna fokuserar på hur eleven ser på sin musikaliska 

framtid men också hur det hittills gått i skolan och hur lätt eller svårt eleven har 

för läxläsning. Dessa frågor syftar till att ta reda på huruvida eleven har varit 

motiverad, haft en ambition att studera, och om eleven ämnar ägna sig åt musik 

under studietiden. Vid tillfälle ett skulle också ett musikaliskt material delas ut 

och delvis provspelas av eleven. Materialet bör vara progressiv i svårighetsgrad 

och innehålla lika stora delar gehörsbaserad musik, notbaserad musik. Eleven får i 

uppgift att mellan bedömningstillfälle ett och två öva på materialet. Vid 

bedömningstillfälle två får eleven spela upp det material som han/hon övat på. 

Utifrån hur långt eleven kommit i materialet och på vilken musikalisk 

färdighetsnivå eleven spelar, kan bedömarna jämföra tillfälle ett och två se tecken 

på ambition och progression i musikalisk färdighet och på så sätt tydligare se 

huruvida eleven är lämpad att studera på den aktuella skolan. Förslaget skulle, för 

rättvisans skull, behöva gälla alla platser i utbildningen. 
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Ett komplement till detta förslag är att de sökande eleverna delas in i 

ensemblegrupper där låtar ur olika genrer lärs ut av musiklärare. Lärarna 

genomför helt enkelt en ensemblelektion för att sedan i slutet av ”lektionen” ge 

eleverna i uppgift att öva på materialet till nästa tillfälle.  Under lektionen bör 

läraren också komma med konstruktiv kritik och tips på hur de enskilda 

individerna kan förbättra sitt samspel. På så sätt kan bedömarna tydligare se varje 

elevs samspelsnivå men också få en uppfattning hur de sökande eleverna tar till 

sig nytt material, ny information och hur snabbt eleverna kan omsätta denna 

information till praktiskt musicerande. Alltså får bedömarna tydligare än tidigare 

en bild av elevernas potentiella utvecklingszon fungerar. 

 

Detta förslag innehåller brister. En sådan är tidsaspekten. I de nuvarande 

färdighetsproven ägnas cirka femton minuter åt varje elev. Mitt förslag bygger på 

att varje elev vid två tillfällen har cirka en halvtimme enskild tid med bedömarna 

samt mellan två timmar till en hel dag i en ensemble. Informanterna uttrycker i 

intervjun att de skulle vilja ha färdighetsprov som sträcker sig över en längre tid, 

cirka en halv eller en hel dag. Tidsmässigt styrks mitt förslag av dem. 

 

Lärares åsikter om färdighetsprovet 
 

I analysen av empirin kan jag visa på att informanterna har en stark gemensam 

hållning för färdighetsprovens varande. 

 

- Det har vi ju stridigt för! 

- I alla år! 

- Vi skulle vilja ha... Nu jobbar vi för ett förslag där alla ska tas in ehm... 

fifty, fifty, alltså hälften spelprov, hälften betyg. Och att alla platser ska 

antas på det sättet. 

I ovanstående citat uttrycker informanterna att de skulle vilja ha ett färdighetsprov 

som väger lika tungt som betygen hos eleverna som söker till programmet. Detta 

är emellertid inte möjligt då skolverket slagit fast att ett färdighetsprov inte får 

utgöra en avgörande del (Skolverket, 2008:2). Däremot skulle informanterna 

kunna ha fördelningen fyrtionio procent färdighetsprov, femtioen procent betyg då 

betygen i detta fall med en procents marginal skulle vara avgörande. En sådan 

skiftning färdighetsprovets poängbetydelse ser jag skulle kunna bidra till ett men 
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mer rättvist antagningsförfarande då alla elever poängbetydelsemässigt bedöms 

likvärdigt. 

 

Informanterna upplever det som negativt att inte få tillämpa färdighetsprov. De 

uttrycker i samband med detta en rädsla för att fler elever med låg musikalisk 

färdighet skulle kunna komma att antas och detta i sin tur skulle leda till en 

generell musikalisk försämring bland de antagna eleverna. Min åsikt är att denna 

rädsla inte är befogad. Som jag har visat har elevers musikaliska färdighet vid 

början av utbildningen inte mycket att göra med den musikaliska färdighet som 

elever uppnått i slutet av utbildningen eftersom utvecklingszonen hela tiden 

utvidgas om ambitionen finns. Möjligen kan en skillnad ses mellan de som fått 

höga poäng på färdighetsprovet och de som fått låga poäng på färdighetsprovet 

men dessa bedömda färdigheter kan som sagt komma att ändras under 

utbildningens gång och enligt Zandén (2010) har musiklärare svårt att enhetligt 

bedöma musikaliska färdigheter. Det kan dock ses som möjligt att en del av de 

elever som har mycket höga musikaliska färdigheter men mycket låga betyg inte 

kommer att antas till musikprogrammet. Informanterna säger också i intervjun att 

det ofta är elever med höga betyg som har hög ambitionsnivå. Det torde innebära 

att det, om färdighetsproven togs bort, skulle antas fler elever med högre betyg 

och således fler elever med högre ambitionsnivå. Eftersom det i kursplanerna för 

de kurser som har med musicerande att göra läggs vikt på övning och repetition 

som enligt Blom och Encarnacao (2012) har med mjuka färdigheter att göra, anser 

jag att fokus borde ligga på att ha antagningsprov där mjuka färdigheter mäts. 

Kursplanerna lägger visserligen också vikt på hårda färdigheter men dessa uppnås 

genom övning och repetition.  

 

När fokusgruppen pratar om färdighetsproven säger en av informanterna att 

instrumentspelprovet borde vara mer uppstyrt. Han/hon menar med detta att det 

inte sällan händer att elever spelar ett för instrumentet atypiskt stycke. Jag 

upplever att informanten uttrycker att sådana musikaliska framföranden är 

svårbedömda eftersom de inte hör till en musikalisk stilnorm. Så här menar alltså 

informanten att musikalisk färdighet har med musikaliska normer att göra. Det 

skulle, om så är fallet, göra det svårt för en elev med hög musikalisk färdighet att 

få höga poäng vid instrumentspelprovet om eleven spelar ett musikstycke som 

inte förhåller sig till de normer som informanten ser som rätt. Detta ser jag hos 

informanten som ett förlegat synsätt på musikalisk färdighet, där nytänkande inte 

är önskvärt. I empirin kan ses att andra fokusgruppsmedlemmar opponerar sig mot 
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denna åsikt men jag ser det som problematiskt att informanterna har en sådan olik 

syn på färdighetsprovets centrala utformning. Detta styrker även Zandéns teori om 

att musiklärare har svårt att bedöma likvärdigt (2010). Även fast bedömning är 

något subjektivt, baserat på sociokulturella värderingar och egna erfarenheter, 

menar jag att synen på vad som bedöms bör vara mer homogen än vad intervjun 

uttrycker för att få en likvärdig bedömning av de sökande eleverna. 

 

Att färdighetsprovet ses som en sista chans till att reglera vilka instrument som 

antas till musikgrenen ser jag som mycket problematiskt. Detta innebär att lärarna 

vid poängsättning av elevernas färdighetsprov tar hänsyn till vilket instrument 

som spelas:  

 

- Jamen när vi sitter efteråt med alla namn så kan... så skulle vi ju kunna 

göra så... 

- Men nog ska en sångare vara otroligt bra... om man ska ta in nå många på 

fri kvot. 

- Man kan väl säga att vi har, vi har ju lite... vissa år då måste man ju rädda 

upp lite i klassen om det saknas totalt något instrument. Sången saknas ju 

aldrig... såatteh, men ibland kan det ju vara så att det är nån som ligger och 

väger som kanske inte är i topp men ändå som tar sig in för att vi måste 

rädda upp ensemblen speciellt. Men annars är det ju liksom de bästa som 

tar sig in på... dom har högst betyg på spelprovet. 

- Det friseras inte så mycket men, men om det är nån som ligger och väger. 

- Men de måste vara godkända. Dom måste ha sån här, vad heter det, 

grundläggande behörighet. Det får vi aldrig gå förbi.  

Det lärarna här säger är att de elever som har sång som huvudinstrument sällan 

eller aldrig tas in via färdighetsprov och att instrument som är viktiga för att få det 

som lärarna ser som ensemblegrupper att fungera tas in trots att de eleverna 

nödvändigtvis inte har färdighetsprovspoäng höga nog för att egentligen kunna 

antas. Så färdighetsproven som den aktuella skolan bedriver tillämpas olika på 

olika instrumentgrupper vilket jag ser som direkt olämpligt ur en rättviseaspekt. 

Det blir en särbehandling som säkerligen inte var tänkt i gymnasieförordningen 

(2010) och av huvudmannen. Frågan är om lärarna är medvetna om detta eller om 

denna företeelse successivt vuxit fram och blivit norm. Min uppfattning är att en 

rimlig förklaring är just att särbehandlingen under lång tid blivit norm. Jag ser 

också att lärarna anser att ”målet helgar medlen”, alltså en sorts konsekventialism. 

Det faktum att lärarna använder sig av detta tankesätt kan också bidra till att de 

inte ser några skillnader mellan elever som antagits via betyg och elever som 
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antagits via färdighetsprov då de elever som antagits via färdighetsprov inte 

nödvändigtvis är de elever som har den högsta musikaliska färdigheten. 

 

Övrigt 
 

Att skolan av 32 elever tar in sju till åtta elever via färdighetsprov kan enligt mig 

vara en anledning till att lärarna endast upplever ett fåtal skillnader mellan 

elevgrupperna färdighetsprov och betyg. Detta eftersom de 

färdighetsprovsantagna eleverna kan vara för få för att se en tydlig grupptendens. 

Dessa elever är helt enkelt så få till antalet att deras individuella egenskaper 

överskuggar eventuella gruppegenskaper. Informanterna vill att fler elever ska 

kunna antas via färdighetsprov men uttrycker att det är svårt att mellan 

elevgrupperna se skillnader som skulle motivera ett ökat intag. 

 

En av informanterna kunde se ett förhållande mellan färdigheter i kärnämnen och 

skillnader mellan betygs- och färdighetsprovsantagna elever: 

 

- Och det är klart, det är därför dom som är tagit in kanske på fri kvot har 

svårare på de riktigt akademiska ämnen. Riktiga pluggämnen. /.../ 

Citatet tyder enligt mig på att det finns en tendens att elever som har ”spelat sig 

in” sätter musiken över övriga ämnen, ja, till och med särskiljer musikpraktiska 

kurser från resten av skolans kurser. Det kan också tyda på att de elever 

informanten syftar på är de elever med lägre grundskolebetyg och att han/hon 

uppfattar det som att de elever som har antagits via färdighetsprov är de elever 

som har låg ambitionsnivå. Dessa elever skulle kunna vara samma grupp av elever 

som en annan lärare upplever som skoltrötta och som ”... trillar igenom...” i 

kärnämnena. Om så är fallet verkar dessa elever till allra största del sysselsätta sig 

med sådant som intresserar dem, vilket på musikprogrammet generellt förefaller 

vara musik. Jag ser det som konstigt om det inte skulle vara så. 

 

Metoddiskussion 
 

För att samla empiri till min undersökning använde jag mig av 

fokusgruppsintervju. Eftersom syftet med min rapport är att undersöka lärares 

upplevelser ser jag det som viktigt att ha möjligheten till att lyssna efter, och 
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kunna analysera variationer i tonfall, pauser, skratt och annat som skulle kunna 

indikera en underliggande mening i det som sägs. Ett annat alternativ till 

empiriinsamling hade kunnat vara enkäter. Men då hade möjligheten att analysera 

underliggande meningar i det som sägs gått förlorad. Detta stöds av Wibeck 

(2000, 2010:93).  Mitt val har alltså varit att göra en kvalitativ, istället för en 

kvantitativ undersökning. Det kan dock upplevas som att undersökningen saknar 

tillräcklig tyngd då det bara gjorts en intervju med en fokusgrupp. För att denna 

undersökning ska vara mer tillförlitlig borde fler intervjuer gjorts med andra lärare 

på andra skolor i olika delar av landet. Detta har inte kunnat göras inom ramen för 

kursen. Däremot har fokusgruppen inte varit homogen vilket bidrar till legitimitet. 

 

Användandet av en pilotgrupp till prova mina intervjufrågor på var något jag 

övervägde. En sådan pilotgrupp, antar jag, skulle ha bidragit till att min intervju 

med fokusgruppen hade gått smidigare och att de frågor som ställdes skulle till 

viss del ha sett lite annorlunda ut. Nu blev det istället så att fokusgruppsintervjun 

blev pilotgruppen. Dock upplever jag inte att detta har gått ut över 

undersökningen i allt för stor del annat än tidsmässigt. 

 

Som musiklärare på en gymnasieskola har jag vid flertalet tillfällen använt mig av 

videokamera och/eller mikrofoner under lektionstillfällen och konserter för att 

senare tillsammans med eleverna analysera det som framförts. Något som blivit 

tydligt för mig är att eleverna inte vågar ”släppa loss” på samma sätt framför en 

videokamera som när det inte skett någon inspelning. Däremot har eleverna lättare 

för att glömma bort att mikrofonerna finns i rummet. Vad detta beror på tänker jag 

inte analysera närmare men utifrån denna observation och det jag skrivit under 

underrubriken ”Fokusgruppsintervju” valde jag att inte använda mig av 

videokamera vid intervjutillfället utan bara spela in ljudet. Möjligheten finns att 

jag skulle ha gjort annorlunda om förstudier och provintervjuer där olika metoder 

för dokumentation hade provats. Att inte kunna se vilka som sa vad upplever jag 

inte har varit något problem. Detta kan bero på att informanterna var blandade 

gällande ålder, kön och etnicitet och också i viss mån dialektalt, vilket gjorde det 

relativt enkelt att skilja rösterna åt. 

 

Transkriptionen av intervjun har inte varit helt enligt gällande praxis. Detta har 

dock varit ett medvetet val då jag velat vara ytterst mån om att informanternas 

identitet inte ska kunna gå att ta reda på (Vetenskapsrådet, 2002:12). Därför 

innehåller transkriptionen inte namn som av informanterna kan ha nämnts, 
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ortsrelaterade ord eller dialektala ord som direkt kan härledas från ett visst 

geografiskt område. Jag har också valt att helt hoppa över transkription av vissa 

avsnitt. Detta för att det i dessa partier på ett alltför tydligt sätt framgår vilka 

informanterna är. I och med att avsnitten tagits bort från transkriptionen har de 

heller inte ingått i analysen. Det spelar dock ingen roll då detta material inte 

innehållit något som skulle kunna ha varit intressant för undersökningen.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
 

Under examensarbetets gång har en rad sidotankar uppstått. Då denna kurs haft en 

begränsad mängd tid har jag dock behövt avgränsa mig i min undersökning. Det 

har inneburit att dessa tankar har fått stannat vid just tankar och inte undersökts 

och konkretiserats i min rapport. Det har också inneburit att jag bland annat endast 

kunnat göra en fokusgruppsintervju. Jag kan se att det för att få ett tydligare och 

mer pålitligt resultat i ämnet krävs en större och bredare empiri. Så en 

forskningsinsats är att göra en större studie med denna rapport som utgångspunkt. 

Beroende på tid till förfogande skulle en sådan studie kunna sträcka sig från att 

bara innehålla fler regionala skolor till att samla empiri nationellt, 

regionalinternationellt och internationellt. Jag anser dock att en nationell studie av 

de ovan nämnda förslagen är prioriterat och skulle kunna ge ett tydligt resultat 

över hur lärare upplever skillnader på elever som antagits via färdighetsprov och 

elever som antagits via betyg. Vidare skulle en studie över hur färdighetsprov 

tillämpas nationellt vara behövligt då jag antar att det endast finns en liten, om 

någon, samsyn på detta. Ett sådant forskningsområde ser jag som viktigt då en 

nationell differens i färdighetsprovstillämpning sannolikt bidrar till en alltför olik 

antagning och bedömning av elever. Forskningsfrågan ”Hur kan ett prov se ut 

som mäter ambition se ut?” är relevant då jag i min undersökning kommit fram till 

att ett antagningsprov som mäter ambitionsnivå är bättre lämpad än ett 

antagningsprov som mäter färdighetsnivå. Dock är vidare forskning i denna 

slutsats nödvändig. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

Kontrollfrågor: 

Tillåter ni att jag spelar in denna intervju? 

Hur många elever läser på musik? 

Hur många av dessa är flickor? 

Hur ser instrumentfördelningen ut? 

Är söktrycket stort? 

Hur höga har antagningspoängen varit? 

Gör alla sökande elever färdighetsprov? 

Hur många elever är antagna via färdighetsprovet? 

Beskriv era pedagogiska tankar kring musikundervisningen. 

 

Frågor:  

1. Hur ser ni på den musikaliska färdigheten bland elever som söker musik? (Stora skillnader, 

genusperspektiv) 

2. Hur har er skola utformat färdighetsprov? 

3. Vilka elever tas in på färdighetsprov? (har dessa elever alltid lägre betyg?) 

4. Hur ser ni på det faktum att det går att antas via färdighetsprov? (varför?) 

5. Vilka skillnader upplever ni mellan elever som antagits via betyg/färdighetsprov beträffande: 

- Ambitionsnivå i musikämnen 

- Ambitionsnivå i andra ämnen 

- Musikalisk färdighet 

- Annat 

6. Upplever ni skillnader på fråga 4 i de olika årskurserna? (förändring från 1:an-3:an?) 

7. Vilka färdigheter tycker ni att färdighetsprovet mäter? 

8. Vilka andra moment tycker ni kan ingå i ett färdighetsprov? 

9. Upplever ni att färdighetsprovet är tillräckligt för att kunna bedöma sökande elevers 

musikaliska färdighet? 

10. Hur upplever ni att eleverna som gör färdighetsproven tar provtillfället? 

11. I vilken grad tror ni att elevernas musikaliska prestation påverkas av uppspelningstillfället? 

(på vilket sätt?) 

12. Hur skulle ni ställa er till om färdighetsproven togs bort? 

13. Hur tror ni att det skulle påverka: 

- Elevernas ambitionsnivå 

- Antagningspoängen 

- Musikundervisningen 
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- Avgångsbetygen 

14. Hur stor del av eleverna upplever ni söker vidare till musikstudier på högre nivå? 

15. Hur stor del av dessa är elever som antagits via färdighetsprov/betyg? 

16. Hur stor del av eleverna upplever ni söker vidare till högre studier, inte musik? 

17. Hur stor del av dessa är elever som antagits via färdighetsprov/betyg? 
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