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Sammanfattning 

 
Erfarenhet från min musikundervisning främst inom grundskolan har motiverat en 

undersökning av eventuellt samband mellan elevernas erhållna betyg i ämnet musik och 

gruppstorlek. Undersökningen begränsades till att omfatta elevernas betyg i ämnet musik åk 

9, gruppstorlek samt om flickors och pojkars resultat skilde sig.  

Av undersökningens resultat gick det inte att bekräfta något samband. Skillnaden mellan 

undersökningens resultat och skolverkets medelbetyg skilde sig på det viset att skolverkets 

betyg var något högre i snitt. Fler aspekter hade behövts undersökas för att påvisa ett 

eventuellt samband mellan de deltagande elevernas kunskaper och deras erhållna betyg.  

Sökord: Undervisning, Grundskolan, Gruppstorlek, Betyg, Musik, Musikundervisning  

 

 

 

 

Abstract 

 
My experience from teaching music in elementary school has motivated this study, the 

purpose of which is to evaluate the relationship between pupils’ grades and the size of classes 

in the classroom. The investigation was limited to only include grades from the 9th (last) year 

of elementary school in the subject of music, the size of the class, and the differences between 

girls and boys. 

The results of the study demonstrated that no correlation between higher grades and smaller 

classes was established. The differences between the results and the statistics from the 

Swedish National Agency for Education were too small to prove any connections. Additional 

aspects must be evaluated to be able to show any relationship, and prove a connection 

between given grades, the size of classes, and their skills.  

Keywords: Education, Elementary school, Classes, Grades, Music 
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Förord 

 
Gruppstorlek och betyg i ämnet musik är ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng vid 

lärarutbildningen Karlstads Universitet, Musikhögskolan Ingesund. Arbetet genomfördes i 

huvudsak under våren 2009.  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Lars Lundström för hans stöd och hans positiva 

tankar. Jag vill också tacka de skolor som hjälpt till att skicka in data till undersökningen. Sist 

men inte minst vill jag tacka min sambo Frida som varit ett stort stöd för mig under 

processens gång med tankar och tålamod.  

Martin Wåhleman 

Göteborg 2009-04-15
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1 Inledning 

Jag jobbar i skrivande stund som musiklärare och gör min elfte termin. Jag har i huvudsak 

varit verksam på högstadiet men har också varit ordinarie i åk 0-5. Gymnasiet har även varit 

min arbetsplats dock i ganska begränsad omfattning.  

Det är intressant att se hur elever lär sig. De lär sig på helt olika sätt. En stor begränsning för 

många elever är att de inte tror att de kan. Enligt deras uppfattning är musik något svårt som 

man helst skall ha en medfödd förmåga till, annars kommer det aldrig att fungera. Kanske har 

deras vårdnadshavare fått sjunga upp för magistern som kan ha gett dem rådet att aldrig mera 

sjunga. Denna företeelse var vanlig förr och tyvärr så sitter stämpeln kvar.  

Efter att ha fått beskedet att man inte bör sjunga mer har den personens musiklust dödats. Hur 

skall den vårdnadshavaren stötta sitt barn in i musiken? Det är då ingen lätt uppgift för 

musikläraren att övertyga eleven om att den kan. Inspirerande nog är det just den uppgiften 

man jobbar med i ganska stor utsträckning.  

En stor del av mediautbudet präglas av musik och sångtävlingar av olika slag där tonåringar 

skall komma från ingenstans och några veckor vara ett med svenska folket. Eleverna fostras 

till att alla skall kunna bli något stort. Tyvärr inser de inte hur mycket tid som krävs för att få 

en högre kvalitet. Många av eleverna blir fort besvikna när det inte låter som på skivan med 

en gång. De har då en ganska lång väg kvar till att börja experimentera med musik. 

1.1 Misslyckandeångest  

Jag minns särskilt en elev från mina tidiga år som lärare i Trollhättan, Först efter att ha 

undervisat Marina närmare ett år insåg jag vad som var hennes problem. Hennes problem var 

att hennes självförtroende begränsade hennes inlärning. Detta gjorde mig uppmärksam och 

jag upptäckte att detta problem var ganska vanligt bland mina elever. Det stod klart att hon 

inte skulle få betyg eftersom hon inte nådde de praktiska målen på grund av att hon inte tillät 

sig att försöka. 

Eftersom jag var resurslärare för Marina i flera ämnen nådde vi så småningom ömsesidig 

respekt för varandra. Jag förstod ganska snabbt att hon inte hade svårigheter med inlärningen 

överhuvudtaget. Att hon behövde resurslärare berodde på att hon inte klarade sig i så många 

ämnen. Hennes största tröskel var att förstå att hon kunde lika mycket som de andra. Jag 

kunde ibland ställa en helt självklar fråga och hon räckte ändå inte upp handen.  
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- Vad är klockan, frågade jag. En tjej i åttonde klass kan svara på den frågan. Det kan verka 

lite trivialt men även om hon visste svaret visade hon inte vad hon kunde. Detta var hennes 

största bekymmer och anledningen till att hon skulle få problem att komma in på gymnasiet 

nästa år. Jag frågade henne om hon verkligen inte visste svaret som läraren ibland kunde ställa 

när hon var i sin vanliga grupp. Det visste hon ofta men de andra var snabba och ville svara så 

varför skulle inte de kunna få svara.  

När jag frågade henne varför hon inte svarade möttes jag av tystnad. Hon kunde men av 

rädsla för att det skulle bli fel kommunicerade hon inte svaret även om hon visste att det var 

rätt. Det kunde också bli fel om hon hade missförstått läraren.  

Min uppgift var att bygga upp hennes självkänsla till en sådan nivå så att hon vågade försöka. 

Marina hade aldrig spelat trummor tillsammans med de andra på våra musiklektioner. Det är 

svårt att nå målet i samspel utan att försöka. Trumspel är inte det enda sättet men detta hade vi 

musiklärare skrivit in i de lokala målen. Efter några månader tillsammans hade vi byggt upp 

ett sådant självförtroende hos henne att hon kunde tänka sig att spela, inte inför de andra, men 

om hennes bästa kompis var med kunde vi ta det utanför lektionstid.  

Marina var bättre än de flesta av sina klasskamrater men hon hade inga planer på att visa det 

för dem. Men nu hade hon visat mig. Detta var ett tillräckligt stort första steg. Min metod var 

att jag vägrade tro att hon var sämre än de andra ända tills hon hade visat mig motsatsen.  

”Men… du vet ju att jag inte har betyg i så många ämnen och svag i de flesta andra?!?” Sade 

hon. 

Jag svarade att jag inte har sett anledningen till det än. När jag ser att du verkligen har svårt, 

då kommer jag att acceptera det. Hittills har du inte visat att du har svårare för detta än någon 

annan. Vi har flera moment kvar men hittills har du inte visat på svårigheter. Du har i några 

moment lättare än andra.  

Marina gick ur sitt nionde skolår med gymnasiebehörighet och godkänt i de flesta ämnena. 

När hon började förstå att hon hade förutsättningar kom nästa problem – att ta sig ur rollen 

hon skapat. Detta är en svår uppgift för en elev på högstadiet även i de högre årskurserna. 

Hon gick ur grundskolan som en stolt elev. Stolt över sig själv. Stolt över vad hon hade 

lyckats åstadkomma. Hon förändrades mycket under sitt sista år på skolan. Jag kan inte låta 

bli att undra vad hon gör idag.  
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Denna erfarenhet blev min motivation för att söka lärarutbildningen. Att kunna påverka en 

elev och se henne förändras gav mig så otroligt mycket tillbaka. Det är detta jag vill göra. 

Musiken är ett fantastiskt verktyg att ge elever för att upptäckta sig själva. Jag har träffat flera 

elever som Marina efteråt. Det är inte alla som man kan nå. Det är inte alla man har 

förutsättningarna att lyckas med. Förvånande många elever har just svårt att tro att de skall 

klara av uppgifterna som klasskompisarna klarar. Marina undervisades i en liten grupp på ca 

12 elever. Jag kan inte låta bli att undra hur det skulle ha gått för Marina om hon hade 

undervisats i en stor grupp på ca 25 elever? Sannolikt hade hon sett till att försvinna in i den 

grå massan i mitten. Betyget bekräftade hennes okunskap. Marina fick hjälp eftersom hon 

blev upptäckt.  
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2  Betygens utveckling i Sverige 

Varför har vi betyg egentligen? Regleringen av betygsättningen skapades i stort sett redan i 

1820-års skolordning. Värt att notera är att betydligt mer än kunskapsnivån bedömdes, t ex flit 

och insikt. Dessa två parametrar utger grunden i det första betygsystemet. Annat som kan 

kännas mera främmande är att elevens ekonomiska förutsättningar även graderades enligt 

följande (Andersson, 1999, s.14): 

A – Förmögen 

B – Behållen 

C – Behövande 

D – Fattig 

Bedömningen av eleven sker nu som då i ett absolut betygsystem d.v.s. elevens kunskaper 

jämfördes inte med klasskamraterna utan efter en norm. Motsatsen är det relativa 

betygsystemet vars grundläggande tanke är en jämförelse med medelprestationen. Den tanken 

förs först in i skoldebatten 1938 av psykolog/matematikdidaktiker Frits Wigforss (Andersson, 

1999, s.14). Wigforss tanke utgår från en normativ prestation. Nivån på prestationen är 

intressant först när den mäts mot andra presterande och rangordnas därefter.  

Håkan Andersson redogör i sin bok Varför Betyg? (1999, s.23) för näringslivets önskemål om 

att utöka ”flit och insikt” till fler personliga egenskaper. Egenskaperna som efterfrågades 

förutom ordning och uppförande var arbetsförmåga, samarbetsförmåga och noggrannhet. 

Skolberedningen, utsedd av riksdag och regering, ställde sig dock tveksam till detta önskemål 

(SOU 1961:30 s. 595). Skolberedningens mening var dessutom tveksam till att skolan 

överhuvudtaget skulle bedöma personens egenskaper. En annan svaghet var att bedömningen 

kunde vara grundad på enstaka tillfällen som kunde ha oproportionerligt stort inflytande på 

betyget under lång tid framöver. Detta kunde ge missvisande information vid exempelvis 

anställning. I grundskolans åldrar är dessa egenskaper sällan konstanta.  

”Om man har att göra med ett mycket stort elevmaterial, som ej, t.ex. i samband med flyttning 

från klass till klass, utsatts för någon mera betydande systematisk gallringsprocedur, kan man 

antaga att elevernas prestationer på ett regelmässigt sätt äro fördelade, så att många ligga 

relativt nära medelprestationen i hela gruppen, medan prestationerna blir allt färre ju längre 

bort från medelvärdet de ligga, såväl uppåt som nedåt räknat.” (SOU 1938:29, s. 25) 
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Wigforss tanke blir verklighet i LGR 62, Läroplanen för grundskolan 1962. Fem betygsteg 

användes och fördelades enligt följande: 

Betyg 1 2 3 4 5 

Procent 7 24 38 24 7  

Fördelning enligt denna modell kallades för riksklassen. Den skulle regleras i utvalda ämnen 

genom s.k. standardprov. Dessa standardprov hade som funktion att reglera samt kontrollera 

att elevernas kunskaper rättades efter riksklassen.  

Redan under utredningen påtalar Wigforss och Skolutredningen samstämmigt problematiken 

med relativa betyg.  

”Betygen får utan tvivel såväl inför högre skolmyndigheter som bland allmänheten i viss 

utsträckning gäller alla såsom indicier på skolans och lärarens effektivitet.” (s. 18) (SOU 

1945:45) 

Samt 

”Skärpt kontroll över betygen väcker… gärna olust hos lärarna och uppfattas väl icke sällan 

som bevis på misstroende mot deras duglighet.” (s. 19)  (SOU 1945:45) 

I LGR 80 nertonas verkningsgraden av fördelningen mot riksklassen. Problematiken med 

procentfördelningen hade lett till att procentsatserna avskaffades helt dock med följande 

direktiv: 

”Betygen skall ges i en femgradig skala, där medelbetyget är tre. Någon given procentsats för 

de olika betygsgraderna skall inte finnas. Normalt skall dock antalet fyror och tvåor i en klass 

vara fler än antalet femmor resp. ettor.” (s. 39) (LGR 80)  

LGR 80 öppnade därmed för att enskilda klasser i landet skulle kunna ha ett avvikande medel 

i förhållande till betyget tre. Detta innebar att relativiteten försvagades. Matte, svenska och 

engelska reglerades med standardprov. Standardproven har levt kvar sedan dess även i vår 

nuvarande läroplan (LPO-94). Tanken är densamma trots att betygsystemet idag är absolut. 

Motiveringen för dessa standardprov, i utvalda ämnen, är att de skall vara en hjälp för den 

undervisande läraren att förhålla sig till normen. Enkelt uttryckt kan det kallas för en 

likriktning.  
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Göran Linde presenterar ett problem med de relativa betygen i boken Kunskap och betyg 

(2003, s.20). ”Vi har fram till 1994 haft ett betygsystem som bygger på rangskalan. Eleverna 

delades in i fem ranggrupper enligt förutbestämda procentsatser alldeles oavsett hur 

kunskaper i verkligheten var fördelade. Trots att det var en rangskala gjordes fortsatta 

beräkningar i form av medelvärden med decimaler. Människor tenderar att vilja göra 

beräkningar av det som går att beräkna men glömmer många gånger bort att granska vad 

dessa beräkningar uttrycker i förhållande till den verklighet de hanterar med sina siffror.” 

2.1 Allmänt om betyg 

Att undervisa och att ha betygsansvar är att förhålla sig till vad myndigheterna beslutar. 

Lärarens påverkan har stor genomslagskraft, därför är det viktigt att se betydelsen av sin egen 

myndighetsutövning.  

Den enda som har rätt att sätta ett betyg är den undervisande läraren. Läraren använder 

skolverkets mål för att bryta ner dessa på lokal nivå. Målen anger vilka färdigheter/kunskaper 

eleven skall ha efter respektive läsår. Läraren konkretiserar därefter delmål utifrån skolverkets 

mål. Dessa ligger till grund för det skriftliga omdömet som varje grundskoleelev skall erhålla 

varje termin sedan hösten 2008. För att nå godkänt på högstadienivå krävs ett grundläggande 

mått av kvantitativ kunskap samt kvalitativt i viss utsträckning. För att få de högre godkända 

betygen krävs en mera utpräglad analysförmåga.  

2.2 Betygens funktioner 

Med att sätta betyg följer ett stort ansvar. Betyget är något som kommer att påverka eleven 

under relativt lång tid framåt, vad gäller avgångsbetygen från grundskolan eller gymnasiet. 

Därför är det av stor vikt att förutsättningarna är så lika som möjligt för att betygen skall ha 

den funktion som avses. Betygen har inte enbart betydelse vid avslutning från skolformen, 

grundskola eller gymnasium utan har en dubbelverkan som informationsgrund för 

slutförandet av kursen/ämnet vid respektive skolform. Betygen anger för vilken nivå eleven 

nått delmålen av uppnåendemålen för exempelvis åk 9. Nedan listas fler funktioner: (Linde, 

2003, s.85)  

”Diagnos och Information Betygen skall ge återkoppling till eleven, dennes föräldrar och 

läraren och kunna användas för att justera undervisningen eller 

elevens uppläggning av sina studier. 
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Uppflyttning Eleven skall klara av föregående nivå innan hon får gå vidare till 

nästa (denna funktion är knappast aktuell i Sverige men mycket 

utbredd världen runt där inte automatisk uppflyttning tillämpas). 

Differentiering Graderade betyg kan användas vid urval till bland annat högre 

studier där antalet sökande är större än antalet platser och även 

vid anställning.  

Behörighet och kvitto på genomgånget stadium 

Betyg används för att garantera en viss förkunskapsnivå och de 

tjänar ändå som behörighetsgivande för kommande studier eller 

avgångsbetyg (den engelska termen för betyg som kvitto på 

genomgånget stadium är matriculation). 

Yttre motivation I debatten om betyg framförs ibland att betyg är en sporre och att 

goda prestationer bör belönas genom betygsättningen. Den 

funktion betygen då fyller är att belöna goda prestationer och i 

viss mån varna vid underprestationer.” 

2.3 Skriftliga omdömen idag 

Den sittande regeringen har beslutat att varje enskild elev i grundskolan skall få skriftlig 

information till hemmet om vilka mål som uppfylls i samtliga ämnen. Detta är inte något som 

eleven alternativt vårdnadshavaren får enbart vid begäran som med andra dokument. Eleven 

har rätt till och skall erhålla ett skriftligt omdöme per termin. För den undervisande läraren 

innebär det att ämnet delas upp i delmål som senare graderas efter elevens kunskapsnivå i 

åtminstone tre steg.  

Betyg är enligt mig onyanserade omdömen som ger en begränsad information till elev och 

vårdnadshavare. En beteckning med två bokstäver kan aldrig återge den information som ett 

verbalt omdöme kan ge. Flera betygsteg löser inte det problemet även om den allmänna 

diskussionen för flera steg har antytt det. Graderingen blir tydligare men den faktiska 

kunskapen kan inte betyget ange. 

2.4 Uppföljning 

Betyg och skriftliga omdömen följs upp varje termin. Elevens mentor har ansvaret för att 

detta genomförs. Eleven och dennes vårdnadshavare kallas till utvecklingssamtal där elevens 

prestationer utifrån det skriftliga omdömet diskuteras. Vid varje utvecklingssamtal skrivs en 
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Individuell Utvecklingsplan (IUP). Denna följs upp vid de nästkommande samtalen. Om 

eleven visar på otillräckliga kunskapsnivåer nedtecknas istället ett åtgärdsprogram. Detta 

åtgärdsprogram nedtecknas av den undervisande läraren som redogör för vilka mål som inte 

nåtts samt en handlingsplan där läraren förklara hur eleven skall göra för att nå respektive 

mål. Dessa mål är rent kunskapsbaserade och skall inte behandla sociala aspekter annat än i 

den mån de integreras i uppnåendemålen. Ett tydligt exempel på ett sådant mål är det s.k. 

demokratimålet i SO för åk 9.  

”Kunskaperna skall ge en grund för att delta, ta ansvar och agera som medborgare i ett 

demokratiskt samhälle och för att medverka till en hållbar samhällsutveckling. 

Skolan skall i sin utbildning i samhällskunskap sträva efter att eleven 

– omfattar och praktiserar demokratins värdegrund, 

– utvecklar kunskaper om skiftande samhällsförhållanden och deras relation till demokratiska 

principer, 

– utvecklar kunskaper om rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle,” 

(Skolverket, ur mål för samhällskunskap åk 9) 

Ämnet musik belyser spel enskilt och i grupp 

”Eleven skall 

– kunna använda sin röst i unison och flerstämmig sång, 

– kunna delta i gruppmusicerande med melodi-, rytm- och ackordspel samt kunna reflektera 

över och bedöma utförandet,” (Skolverket, Musik år 9) 

För att nå målen kan eleven inte ha enskild verksamhet då ämnets karaktär bygger på ett 

muciserande tillsammans med andra. Tillämpningen av ämnet måste därför ske i grupp. 

Likheter finns här med samhällskunskap som betonar vikten av den demokratiska processen. 

Målen nås genom samverkan med andra.  
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3 Några kända faktorer som inverkar på betygen 

Det finns många faktorer som kan påverka elevernas inlärning varav några är kända och 

utredda. Det går inte att utesluta att det finns långt fler än vad som tas upp här. Hur mycket 

dessa faktorer påverkar får bedömas individuellt. Denna undersökning kommer att undersöka 

vilken påverkan gruppstorleken har för elevernas betyg. Nedan listas några av de mest kända 

faktorerna som inverkar på betygen.  

3.1 Social och kulturell bakgrund 

Det är känt att den sociala och kulturella bakgrunden spelar roll för eleven. De förväntningar 

som eleven upplever i hans/hennes sociala sfär både i skolan, utanför skolan och inte minst i 

hemmet påverkar elevens studieresultat (Arwedson, 2002, s.174). Om eleven vistas i en social 

sfär med högt ställda förväntningar tenderar eleven i större utsträckning att uppfylla 

förväntningarna. 

3.2 Individuell förmåga och mognad 

Elevens förmåga att tillgodogöra sig kunskap är av stor betydelse (Arfwedson, 2002, s174). 

Att eleven får undervisning på den nivån som han/hon befinner sig är en förutsättning för att 

eleven skall kunna tillgodogöra sig svårare kunskap. Egna erfarenheter från arbetet i 

klassrummet samt mina kollegors erfarenheter visar på att understimulerade elever har en 

tendens att inte ta arbetet i skolan på allvar då de inte behöver anstränga sig för att lyckas. Om 

eleven får uppgifter över sin nivå upplever eleven skolarbetet som svårgenomkomligt eller 

omöjligt. Elevens resultat ofta i att eleven ger upp. 

3.3 Kön 

Flickor har presterat högre resultat i skolan under lång tid t ex då flickors språk utvecklas 

bättre och snabbare. Detta behandlas djupare i kapitel 4.4 nedan. 

3.4 Lärarens förväntan 

Lars Lundström, lektor i pedagogik vid Musikhögskolan Ingesund, replikerar Olle Häggström 

i en artikel (Debatt nr 9-07, www.surf.se) följande: ”Den välkända Rosenthaleffekten innebär 

att lärare tvingas konstatera att elevers prestationer till stor del är ett resultat av lärarens 

förväntningar på eleven.” En utveckling av det resonemanget skulle kunna leda till att 

lärarens projicerade förväntan uppfylls av eleven. Har läraren då satt betyg på sin egen 

förväntan? Under inledningen till detta arbete berättades om en flicka, Marina, som inte 

förväntade sig att lyckas. När förväntningarna på henne ändrades förändrades även hennes 

resultat och egna förväntningar. Lars Lundström fortsätter i artikeln: ”Effekten av 
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förväntningar är oerhört stark och överföring av negativa förväntningar utmärker ett 

kontraproduktivt skolsystem där individen lär sig att han/hon ska försöka komma så lindrigt 

undan som möjligt.”. 

3.5 Vårdnadshavarnas studievana 

Precis som lärarens förväntningar projiceras på eleven projicerar även vårdnadshavarna sina 

förväntningar på eleven/barnet. Vårdnadshavarnas inställning och erfarenhet av skolarbete 

överförs på barnet som sedan vanligtvis bekräftar den givna förväntningen (Arfwedsson, 

2002, s.176). Värt att notera är att grunden till förväntan skapas från en skolgång som ofta 

genomfördes under en annan läroplan många år tillbaka i tiden. Detta gör att det blir svårare 

att förändra arbetssättet i skolan eftersom eleverna har fått lära sig av sin vårdnadshavare att 

förvänta sig vissa saker som pedagogen kanske inte uppfyller. 

3.6 Lärarnas bakgrund 

De flesta idag undervisande lärare har genomgått en relativt lång teoretisk utbildning. Lärarna 

har därmed oftast en positiv inställning till skola och utbildning samt uppfattar 

skolan/kunskap som något som ger livskvalitet (Arfwedson, 2002, s.182). Således borde de 

studenter som söker lärarutbildningen vara positiv till utbildning då de avser att arbeta med att 

utbilda. I vissa fall kan lärarnas position i samhället skilja sig markant från vårdnadshavarnas 

position vilket försvårar lärarnas arbete.  
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4 Vilka faktorer påverkar elevens inlärning? 

Vad är inlärning? Förr ansågs kunskapsförmedling vara överföring av lärarens kunskap direkt 

till eleven. Eleven roll var degraderad till enbart mottagare av lärarens kunskap. Denna 

kunskapssyn är övergiven idag, rester finns kvarlämnade i attityden till skolan. Läraryrket 

innebär så mycket mer. Läraren lär eleven i första hand att tillgodogöra sig kunskap. Eleven 

får även lära sig att kritiskt granska och värdera kunskapen. Eleven lär sig på detta viset att 

tolka väsentlig information ur den ökande informationsströmmen. Urvalet sker till stor grund 

av vilken nytta eleven haft av tidigare inhämtad information. Samspelet mellan elevens och 

den undervisande läraren är av stor betydelse. Läraren upplever ibland att han/hon inte når 

fram till eleven. Eleven och läraren har då inte byggt upp den relation eller tillit som krävs för 

informationsutbyte. Att lära ut innebär inte bara att läraren förmedlar kunskap utan också hur 

den mottages av eleven. Förutsättningarna för detta utbyte försvagas kraftigt om läraren inte 

får tillbaka informationen från eleven d v s hur den upplever den nya kunskapen.  

Barn har i grunden ingen tidsuppfattning (Bergström 1995, s.120). Att de lär sig klockan är 

inget bevis för att de delar vår tidsuppfattning. Barns tid grundar sig inte som för oss vuxna på 

timmar och minuter utan utifrån kraftresursen de använder just då. Elevens bristande 

tidsuppfattning gör den mentala krocken med den vuxna läraren kraftig. Läraren har svårt att 

förstå eleven som inte känner skillnad på 10 minuter eller en halvtimme. Eleven kan väl ha 

förstått skillnaden mellan 10 minuter och en halvtimme men upplever inte skillnaden som 

betydande. Läraren däremot är ofta av en annan uppfattning. 

En alltför vanlig inställning enligt Bergström är att barnen bör lära sig av historien före de lär 

sig hur dagens samhälle och teknik fungerar. Han anser att denna pedagogik inte följer 

strukturen i barns hjärnor. Barnhjärnan vill börja med det nya och spännande. Det som är 

historiskt är bättre att ta upp efter ett tag när barnen förstått hur det nya systemet fungerar. 

Bergström använder en metafor för att förklara vad han menar (Bergström, s.95): ”Om ett 

barn vill klättra i ett träd, ser han/hon först på trädets topp. Om toppen ligger högt uppe blir 

det spännande att klättra dit. Annars är det inte intressant att klättra upp. Först därefter se 

barnet de lägre grenarna som han måste använda för att kunna nå sitt mål. Spänningen och 

entusiasmen bär då barnet på dess väg uppåt i trädet. Med entusiasmen följer av sig självt 

effektivt inhämtande av de elementära kunskaper som behövs för klättrandet, och även det 

kreativa skapande som med en idérikedom som förebygger fel och katastrofer.” Att använda 

denna inversa pedagogik gör inlärningen lättare och mera lustfylld. Eleverna ser då mot 

toppen istället för rakt fram vilket ger en ökad nyfikenhet och lust att lära.  
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4.1 Den opedagogiska utgångspunkten 

Ingen skola är helt och fullt uppbyggd på pedagogiska principer. Enl Arfwedson (2002, 

s.110): ”varken ur inlärnings-, motivations- eller utvecklingspsykologiskt perspektiv finns 

något sämre alternativ än att sätta 20-30 barn/ungdomar i precis samma ålder i ett litet rum 

tillsammans med en enda vuxen person och försöka lära dem alla samma saker!” 

4.2 Har elever olika förutsättningar?   

Bergström talar i sin bok Neuropedagogik hellre om inlärningsekonomi då elevens framgång i 

skolan avgörs av hur mycket kraft den behöver lägga på ett enskilt moment. Att kalla en elev 

för begåvad menar (Bergström 1995, s.145) är en direkt förolämpning mot att barnet genom 

sitt eget mentala arbete nått framgång. På det viset nedvärderars barnets egna intelligenta 

beteende och ger värde åt en utifrån påverkande kraften t ex vårdnadshavaren eller läraren. 

Intelligensen i betydelsen visdom eller mognad är inte främst en kunskapslogisk förmåga. Det 

är en egenskap som hjärnan har att förena resurserna från kaos till ordning. Denna förening, 

eller omvandling, behärskas endast av den mogna hjärnan. Hjärnans kapacitet/effektivitet 

utgörs av hur den behandlar informationstrycket samt värderingsförmågan av informationen. 

När hjärnan utsätts för informationsflöde skapas en konflikt med den tidigare informationen. 

Läraren kan uppleva ett naturligt motstånd mot att lära sig nya saker. Läraren glömmer 

således ibland vilket arbete det innebär för eleven att tillgöra sig ny kunskap. Vilken 

ansträngning det innebär för den enskilde eleven beror på dennes förmåga till 

inlärningsekonomi vilken inte per automatik kan kallas begåvning.  

En kunskapsinriktad skola ger elever som är duktiga på att lagra information. De eleverna 

tränas till att samla kvantitativ kunskap. När den kvantitativa kunskapen lagras står den sällan 

i konflikt med tidigare information. När däremot den analytiska kunskapen lagras innebär det 

ofta att den får stå upp mot tidigare kunskap för att omprövas. Hjärnans förmåga att 

omvärdera ställs på prov och en konflikt uppstår vilket resulterar i ett inre kaos. Hjärnans 

limbiska system är en medlare mellan dessa uppkomna kaos. Om hjärnan inte utsätts för 

sådana konflikter kan aldrig heller barnets emotionella styrka tränas. I de skolor där dessa 

konflikter inte tränas i större utsträckning får eleven heller inte en god förmåga att lösa 

problem eller jobba med värdegrundande information där olika val behöver göras. Ämnen 

som anses särskilt gynnsamma för den träningen är t ex debatt, retorik, teater, drama, musik, 

filosofi och religion. Lärare idag beklagar sig ofta över att inte hinna gå djupare i ämnet och 

analysera texter på ett djupare sätt eftersom de alltför ofta fastnar i numerära kunskaper eller 

kvantitativ kunskap. 



 13 

4.3 Flickor och pojkar i skolan 

Ekot redogör för en undersökning, gjord av Delegationen för jämställdhet i skolan, i en 

nyhetssändning den 28/4 2009 att skillnaden mellan flickors och pojkars betyg generellt är 10 

procent (www.sr.se). Flickorna presterar högre resultat och har gjort så sedan 60-talet enligt 

undersökningen. Ett undantag finns dock i ämnet idrott och hälsa. Allt enligt den statliga 

delegationen för jämställdhet i skolan. Skolans jämställdhetsarbete har hittills varit fokuserat 

på att få flickors beteende att allt mer likna pojkars beteende. Undersökningen gör tydligt att 

det hade varit mera lyckosamt att göra det omvända. ”För mig är jämställdhet ytterst en fråga 

om demokrati och värdegrund. För vad vore en demokrati om inte alla människors lika 

värde?” beskriver Kajsa Svaleryd i sin bok Genuspedagogik (2003, s.8). Att alla människor 

har lika värde innebär dock inte att alla människor skall behandlas lika. Eftersom alla 

människor har olika egenskaper och förutsättningar och bör behandlas därefter. 

Att segregera könen kan ibland ge en gynnsam effekt. Eftersom då pedagogen bryter det 

ordinära mönstret för att skapa en ny grupp som får nya förutsättningar att dela på pedagogens 

uppmärksamhet. Det invanda sociala mönstret bryts därmed tillfälligt. Många undersökningar 

har visat på att pojkar får mer av uppmärksamheten i klassrummet. I en dansk undersökning 

från 1979 (Einarsson/Hultman, 1984, s.82), visar resultatet att pojkarna pratade 2/3 av tiden. 

Att dela upp eleverna emellanåt ger följden att de närvarande eleverna delar jämnare på 

uppmärksamheten. Att bryta det vanliga mönstret ger ofta ett positivt resultat eftersom både 

flickor och pojkar får andra förutsättningar att förhålla sig till.   

I de lägre åldrarna blir flickornas språk ofta mera uppmärksammat. De tränas bättre i att 

uttrycka sig och förstå sociala samband. Stereotypa drag märks tydligt vid en frukost måltid 

på dagis: En flicka förväntas fråga efter mjölken i en fullständig mening. En pojke säjer 

vanligtvis ”Mjölk!” eller ”skicka” så förstår flickorna vad han vill ha (ex ur Svaleryd, 2003, 

s.18). Pojken tränas inte i att uttrycka sig korrekt. Detta leder till att han lär sig att det inte är 

nödvändigt att uttrycka sig korrekt. Hans behov blir tillgodosedda ändå.  

Vuxna tilltalar ofta mindre barn med ett högre tonläge. I vissa kulturer slutar vuxna göra det 

långt tidigare med pojkar än med flickor. Detta är en signal till flickorna att deras status är 

lägre. Vuxna signalerar att hon är underlägsen genom att visa henne lite och oförstående 

(Einarsson/Hultman, 1984, s.54) 

Flickor får ibland ta uppfostringsansvar för pojkarnas beteende. Under min första 

auskultationsserie under lärarutbildningen fick jag se exempel på detta. Den undervisande 
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läraren i åk 5 inte bara hotade utan genomförde även att placera den bråkiga pojken bland de 

snälla flickorna. Flera studenter närvarade vid det aktuella lektionstillfället samtalade om 

detta efteråt. Samtliga var förvånade över att läraren hade straffat flickorna för pojkens 

beteende. Studenterna var samtliga överens om att de trodde att sådant inte förekom längre.  

Att bryta samhällets normer är svårt. Flickor och pojkar reproducerar de värderingar och 

förväntningar samhället har på dem. Könsrollerna är på många sätt en social konstruktion. I 

skolan visar det sig att pedagogen ger mer stöd, uppmuntran samt prioriterar pojkar före 

flickor (Svaleryd, 2003, s.18). På det viset signalerar pedagogen till flickorna att deras behov 

kommer i andra hand. Duktiga flickor får minst tid av pedagogen i klassrummet medan 

duktiga pojkar får mest tid av pedagogen (Svaleryd, 2003, s.22). Einstein lär ha sagt följande: 

”Det är en skam att vi lever i en tid då det är lättare att spränga en atom än en norm.” (ur 

Svaleryd, 2003, s.41). 

4.4 Betyg 

Betygen är samhällets verktyg för att separera välpresterande från andra. Elever grupperas 

utifrån deras prestationer och misslyckanden. Betygen anges endast som ett numerärt tal eller 

motsvarande. Betygen berättar endast för betraktaren om eleven motsvarat lärarens 

förväntningar. Betygsdokumentet kan därför inte återge vilken kunskap som ligger till grund 

för betyget. Vem behöver betygen mest? Skolan eller yrkeslivet? Meningarna går isär. Många 

av mina kollegor har hävdat genom åren att betygen säjer väldigt lite om vad eleven kan och 

hur den kommer att klara sig i yrkeslivet. Flertalet av dem menar att en betydande del av de 

elever som i lärarmun benämns som svaga kommer att lyckas som t ex egna företagare långt 

bättre än sina jämnåriga, mera välpresterande kamrater.  

Elever från de lägre sociala skikten missgynnas av skolans struktur och arbetsform. Detta är 

väl känt men ingen vill ha det så. Varje skola har ett unikt elevunderlag. Eleverna formas 

främst av vårdnadshavares inställningar och förväntningar till skolan vilket påverkar barnen 

således både positivt och negativt. Egna erfarenheter styrker detta väl. Elevernas omgivning 

färgar både deras intryck och yrkesval. Eleverna väljer ofta den vägen som är mest socialt 

accepterad i den miljö de befinner sig. Av samma anledning kommer också eleverna i de 

högre sociala skikten att lyckas med skolan efter som den förväntningen är starkast. De 

eleverna ser sig som vinnare och kommer att se till att de blir vinnare. Flickor har lättare att 

lyckas i skolan på grund av att de känner av förväntningar och i de flesta fallen uppfyller dem. 

(skolverket, tabell 7A) 
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Det är lätt att stämpla elever genom att sätta betyg i lägre åldrar. Eleven kommer att ha svårt 

att ta sig ur rollen. Han/hon exkluderas från val som annars skulle kunna ha varit möjliga. Ett 

fritt val är heller inte möjligt på grund av att samhället kräver urvalsfunktioner. Läraren sätter 

betygen och hålls givetvis ansvarig för dem dock med den följden att han/hon får förvara de 

olika elevernas förutsättningar för skolans verksamhet. Betygen är lätta att kritisera men 

fungerar för de flesta som ”morot och piska”. Betygsystemet är väl vedertaget av samhället i 

stort men många tycker inte att det är ett bra system. Samhället kräver ett validerbart system 

men det finns få alternativ. Betygsystemet kräver jämfört med antagningsprov mindre resurser 

vilket gör det till fördelaktigt. Skulle antagningsprov vinna en bättre validitet som 

gallringsmodell för högre studier eller skulle andra personliga egenskaper gynnas? Politiska 

åsikter förs fram från vänsterkanten om att helt ta bort betygen från grundskolan. Det finns 

också förslag på att integrera gymnasiet i grundskolan och på det vistet skapa en tolvårig 

grundskola. Gymnasieskolan är idag fortfarande en frivillig skolform.  

4.5 Mycket på gång inom skolvärlden 

När den nuvarande borgerliga regeringen tillträdde lovades mycket inom skolan område. ”Det 

skall bli ordning i den svenska skolan”, proklamerade skolminister Jan Björklund. 

Regeringens lösningar har varit bestraffande och inte stödjande menar Göran Harnesk, 

generalsekreterare för BRIS i DN (2009-04-06). Även Hans-Åke Scherp höjer tonen mot 

Björklund i en artikel i SVD (2009-04-06) och menar att ”Björklunds skolpolitik skulle 

möjligen ha passat på 1800-talet.” Vidare osar kritiken från Scherp ” Att Björklund undantar 

sig själv från de krav på vetenskaplighet som han ställer på skolverksamheten vållar 

huvudbry”. I den allmänna skoldebatten kritiseras ofta skolan för att vara föråldrad och 

misslyckad. Skolan är formad av historien – skolan leder sällan utvecklingen. Skolan blir som 

det samhälle den existerar i. Kritiken mot regeringens skolpolitik mynnar ut i att den strävar 

bakåt och inte är förankrad i vetenskapen. Björklunds ideologi medverkar till en betygshets 

som har gett ett stort ohälsotal bland såväl grundskolans som gymnasiets elever. Scherp 

kritiserar Björklunds agerande för att vara uppbyggt på ovetenskapliga grunder: ”Hur ska 

medarbetare i den svenska skolan hantera kraven att bygga verksamheten på en vetenskaplig 

grund och samtidigt leva upp till politiska beslut som fattas i strid med vetenskap och 

beprövad erfarenhet?” (SVD, 2009-04-06) Ledorden från Björklund har varit att det skall bli 

ordning i den svenska skolan. Vad som resulterar ordning och reda samt goda resultat råder 

det delade meningar om.  
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4.6 Ny Läroplan 2011 

Regeringen har gett skolverket uppdraget att ta fram en ny läroplan till 2011. Ledorden 

skolverket fått med sig åsyftar på att förtydliga kunskapsmålen för ämnena samt utreda en ny 

betygskala. Betygskalan skall, enligt promemorian (Regeringsbeslut U2009/312/S), ersätta 

dagens betygsteg (Icke Godkänd, Godkänd, Väl Godkänd, Mycket Väl Godkänd) med en 

sexgradig skala. A-E kommer att utgöra godkända betyg där A är det högsta betyget. Betyget 

F skall sättas då eleven ännu inte är godkänd. Om betyg inte kunnat sättas på grund av stor 

frånvaro skall betyg inte sättas utan markeras med ett horisontellt streck (-). (Regeringens 

proposition Prop. 2007/08:66) Betygskalan kan då anses vara sjugradig och överförbar till 

Bolognabetygen som gäller i många fall internationellt vid högre utbildning. Sveriges 

lärosäten håller på att implementera denna betygskala. Syftet är att ha en gemensam 

betygskala för att underlätta exempelvis vid utbytesstudier och att arbetsgivaren lättare skall 

kunna tillsätta internationella sökanden till sina tjänster. 
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5 Uppsatsdefiniering  

Nedan presenteras uppsatsens syfte, frågeställningar samt avgränsningar. 

5.1 Syfte 

Syftet med denna utredning är att undersöka ett eventuellt samband mellan erhållet betyg och 

undervisningsgruppens storlek. Litteratur som binder samman gruppstorlek, betyg och kön 

har inte gått att finna. Då information inom detta område saknas blir detta en intressant 

erfarenhet i mitt framtida yrkesliv som musiklärare. Diskussioner med lärarkollegor och 

rektorer har påvisat ett intresse för vilket resultat jag kommer att uppnå eftersom sparåtgärder 

inom skolan leder ofta till ökat antal elever i undervisningsgrupperna. Sist men inte minst är 

detta arbete en uppgift som kommer att fullborda min utbildning.  

5.2 Frågeställning 

En tanke som dyker upp efter några år i yrket som musiklärare, främst på högstadiet, är hur 

stor inverkan elevgruppens storlek har för den enskilde elevens betyg. Efter att ha satt ca 2500 

betyg har jag inte kunnat släppa funderingen. Om eleven placeras i en stor grupp – Försvinner 

elevens arbetsinsats i så fall i mängden eller har eleven lika stor möjlighet att nå samma betyg 

med liknande arbetsinsats? Några av de grupperna jag undervisat har varit både extremt små, 

som minst 6 elever, och relativt stora, upp till 29 elever. Att betygen var lättare att sätta i den 

lilla gruppen verkar inte så konstigt. Ledde den mindre gruppen till högre betyg?  

Frågeställningen som bestämdes är följande: 

Hur stor betydelse har undervisningsgruppens storlek för vilket betyg eleven kommer att 

erhålla vid terminens slut?  

Är det svårare att få ett högt betyg om eleven undervisas i en stor grupp?  

Blir eleven i så fall också lättare godkänd om den undervisas i en stor grupp?  

Hur kommer flickors betyg att fördelas i de olika grupperna? 

Hur kommer pojkars betyg att fördelas i de olika grupperna? 
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5.3 Avgränsningar 

Nedan listas de avgränsningar som arbetet omfattar. 

Denna undersökning omfattar endast elevernas musikbetyg i åk 9. Urvalet är gjort ur 

grundskolan sista årskurs (åk 9). Eleven jobbar mot uppnåendemålen åk 9 i de lägre 

årskurserna på högstadiet (åk 6-9). Därav är det rimligt att använda endast åk 9 då betygen i 

åk 8 endast syftar på terminens arbete. Avstämningen mot uppnåendemålen för åk 9 nås under 

åk 6-9 eftersom alla moment inte hinns med under en termin. I åk 9 ges ett samlingsbetyg som 

sammanfattar dessa kunskaper. Några av betygen är således avgångsbetyg, andra är 

terminsbetyg beroende på hur skolan lagt upp sin timplan lokalt inom kommunen. Några 

kommuner har i sin egen timplan beslutat om när eleven läser sina olika ämnen. Det leder till 

att alla kommuner inte läser ämnet musik i alla årskurser. Ibland läses ämnet endast under en 

termin av läsåret. 

Jag känner inte de deltagande eleverna vilket gör att jag inte har kännedom om underlaget för 

elevens betyg. Jag har således heller ingen kännedom om elevernas sociala bakgrund eller 

status.  

Följande gruppstorlekar har valts: <15 elever   

   16-20 elever 

   >21 elever 

Betygen avstäms endast mot dessa grupper samt kön. Undersökningen rör enbart förhållandet 

mellan gruppstorlek och betyg. Undersökningen omfattar alltså inte förhållande mellan betyg 

och kunskaper i ämnet. 
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6 Metod 

För att ta reda på vilken inverkan gruppstorleken har för elevens betyg i ämnet musik valdes 

följande upplägg.  

Först bestämdes vilken frågeställning arbetet skulle inriktas på. Mål och avgränsningar sattes 

utifrån frågeställningen och resurserna. För att undersöka elevernas betyg behövdes kunskap 

inhämtas om betygsystemet och elevernas kunskapsinhämtning i olika storlekar på grupper. 

Parallellt med inläsningen samlades data in, elevernas betygsdokument åk 9, från skolor 

utspridda över Sverige. För att göra en statistisk beskrivning av data sammanställdes de i tre 

grupper utifrån frågeställningen. För att kontrollera insamlade datas tillförlitlighet jämfördes 

de med skolverkets statistik i ämnet musik.  
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7 Genomförande  

Undersökningen baseras på en deskriptiv statistisk metod. Detta innebär att betygsdokument 

samt grupplistor behövde samlas in. Eftersom betygsdokument samt handlingar som rör 

betygsunderlag såsom skriftliga omdömen och liknande dokument är offentliga handlingar 

som skolan är skyldig att lämna ut om så begärs är detta möjligt att genomföra. Det var svårt 

att hitta någon forskning inom detta område som rörde gruppstorlekar kontra resultat. 

Information söktes med hjälp av bibliotekarien på Musikhögskolan Ingesund. Eftersom det är 

svårt att hitta litteratur samt uppsatser inom detta område prioriterades arbetet att hitta 

litteratur om betyg/betygsystem och hur elever lär sig. 

Valet av deltagande skolor har gjorts genom sökning på Internet via sökmotor för att hitta 

kontaktuppgifter till skolorna. Skolorna valdes ut osystematiskt och har ingen känd eller 

personlig koppling. Skolorna har dock valts efter en geografisk spridning. Skolorna har sedan 

skickat betygsdokumenten till min hemadress eller mailbox. Ett 50-tal skolor har kontaktats 

vilket är fler än de deltagande. Detta på grund av att alla skolor inte har skickat in uppgifter. 

Tänkbara orsaker till att alla skolor inte skickade in betygsdokument kan exempelvis vara 

tidsbrist eller en upplevd skepsis att skicka känsliga dokument med personuppgifter till en för 

dem okänd mottagare via post. Samtliga skolor kontaktades via telefon. Skolverket har en hel 

del statistik men tyvärr går det inte att utläsa hur stora undervisningsgrupper som ligger till 

grund för deras betygsstatistik. Därefter har min uppgift varit att sammanställa 

betygsdokumenten enligt:  <15 elever   

   16-20 elever   

   >20 elever 

Dessa grupper har dessutom indelats efter kön för att se om det går att utläsa några 

genusskillnader. Därefter analyserades inkomna data.  
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8 Resultat 

Eleverna delades in i grupper enligt följande; upp till 15st, 16-20 samt fler än 20st. I 

diagrammen nedan redovisas inte varje skola för sig utan underlaget är sammanställt mot 

dessa tre grupper. Deltagande skolor är 14 skolor fördelat på 11 kommuner. Antalet 

deltagande elever är 1287 st. fördelade på 70 undervisningsgrupper, se Bilaga I, tabell 4 för 

mer information. För att undersöka relevansen av insamlade data har även skolverkets 

statistik införts med riksgenomsnittet i ämnet musik. Detta för att jämföra med resultat för 

Sverige som helhet. Deltagande skolor har skickat in betygsdokument via post eller mail som 

sedan sammanställts i de tre grupperna. Gruppernas betyg redovisas i procent där inget annat 

anges.   
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Figur 1: Spridning av gruppstorlek i undersökningen. 

Figur 1 visar på antal grupper och spridningen av dessa inom undersökningen. De grupperna 

med störst betygsunderlag är <15 och >21.  

Tabell 1: Jämförelse av undersökningens meritvärde med skolverkets meritvärde i ämnet musik. 

    Antal Totalt Flickor Pojkar 

Skolverket   121 276 13,3 14,0 12,5 

Undersökningen Totalt 1287 12,0 12,7 12,5 

  Grupper <16 400 12,1 12,7 11,5 

  Grupper 16-20 190 12,2 13,9 10,7 

  Grupper >20 697 11,8 12,4 11,3 

 

Det statistiska resultatet har inte visat på märkbara skillnader. Värt att konstatera är dock att 

de medverkade skolorna i undersökningen har ett lägre medel jämfört med skolverkets 

statistik för läsåret 07/08 (www.skolverket.se, tabell 7A). Tabell 1 visar elevernas betyg i 

genomsnitt omräknat till meritvärde där Underkänt motsvarar 0, Godkänt motsvarar 10, Väl 

http://www.skolverket.se/
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Totalt

IG 7%

VG 35%

MVG 9%

G 49%
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12%
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IG 5%

G 42%

Pojkar

IG 8%

G 57% VG 28%

MVG 7%

Godkänt motsvarar 15 samt Mycket Väl Godkänt motsvarar 20. Underlaget till tabellen 

diskuteras i diskussionsdelen. I gruppen 16-20 syns en avvikelse mellan könen. Skillnaden 

mellan flickor och pojkar är större. Orsaken till detta grundar sig på en enskild grupp, 

Katedralskolan i Uppsala (se Bilaga I, tabell 4), där flickorna presterade avsevärt bättre än 

pojkarna. Antalet undersökta undervisningsgrupper är betydligt färre i detta intervall vilket 

gav den gruppen stor genomslagskraft. Gruppen avviker betydligt från andra grupper vilket 

gör att den kan tolkas som icke representativ. 

Tabell 2: Jämföresetabell över samtliga betyg i undersökningen angivet i antal. 

  IG G VG MVG 

  Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar 

Grupper <16 23 6 17 207 95 112 127 68 59 43 24 19 

Grupper 16-20 14 3 11 80 22 58 80 55 25 16 11 5 

Grupper >20 50 25 25 350 152 198 237 138 99 60 42 18 

 

Tabell 2 visar samliga betyg i undersökningen angivet i antal gentemot betygen. Figur 2 

nedan visa samma information angivet i procent dock uppdelat på grupperna. För mer 

detaljerad information se Bilaga I, tabell 4. 

  Figur 2: Redovisning av samtliga betyg i undersökningen samt fördelningen av dessa för flickor och pojkar. 

Diagrammen ovan visar elevernas sammanställda betyg över alla tre gruppstorlekarna i 

följande ordning <15, 16-20 samt >20. Betygen visas först där alla grupperna är 

sammanställda till en grupp, se figur 2. De två diagrammen till höger visar betygen fördelade 

mellan flickor och pojkar. Andelen visas i procent. Flickor har generellt sett högre betyg och 

så även i denna undersökning.  
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  Figur 3: Redovisning av betyg i gruppen <15 samt fördelningen av dessa för flickor och pojkar. 

Diagrammen, figur 3, ovan visar den minsta gruppen, <15 elever, samt betygsfördelningen 

mellan flickor och pojkar. Andelen med betyget ”godkänd” betyg överstiger i samliga fall 50 

% vilket är unikt för denna grupp. Elevernas sammanlagda meritvärde är 12,1. Det första 

diagrammet är en sammanställning av flickor och pojkar varav de andra två är uppdelade. 

Jämfört med de kommande diagrammen är det små skillnader.  

  Figur 4: Redovisning av betyg i gruppen 16-20 samt fördelningen av dessa för flickor och pojkar. 

Diagrammen, figur 4, ovan visar den mellersta gruppen, 16-20 elever, samt 

betygsfördelningen mellan flickor och pojkar. Flickorna sticker ut i denna grupp samtidigt 

som pojkarna presterar klart sämre än flickorna. Flickorna har de flesta betygen fördelade på 

VG samt MVG. Pojkarna presterar motsvarande sin lägsta andel MVG och högsta andel IG. 

Meritvärdet blir därför som i gruppen ovan, 12,1.  

  Figur 5: Redovisning av betyg i gruppen >21 samt fördelningen av dessa för flickor och pojkar. 
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Diagrammet, figur 5, ovan visar den stora gruppens, >20, resultat samt betygsfördelningen 

mellan flickor och pojkar. Diagrammet visar att flickorna klarar samtliga grupper klart bättre 

medan pojkarna visar på en hög andel godkänt men färre höga betyg i den stora gruppen. 

Meritvärdet blir marginellt lägre, 12.0. 

 

Undersökningen har hittills visat att betygen inte skiljer sig nämnvärt mellan grupperna. I ett 

fall har eleverna presterat annorlunda men det andra könet har balanserat upp detta. Då antalet 

deltagande grupper i 16-20 gruppen var betydligt färre fick en grupp oproportionerligt stort 

inflytande på resultatet. Totalt sett balanserades detta ut. Om underlaget varit större i gruppen 

hade resultatet kunnat vara så väl högre som lägre. Spridningen av betygen är något större 

inom den mindre gruppen. Andelen höga betyg är flest den stora gruppen. Meritvärdet i 

gruppen balanserar ut detta något. Meritvärdet får anses som rättvisande och visar på att 

flickor når högre betyg även i ämnet musik oberoende av gruppstorlek, skolverkets statistik 

understryker denna uppfattning. Pojkarna står för en betydande del av de underkända betygen 

och når dessutom färre MVG. Skillnaderna i undersökningen är ytterst små och kan inte 

styrkas fullt ut då de undersökta betygen inte är fler till antalet. Värt att notera är dock att 

betygen i undersökningen varit aningen lägre än skolverkets samlade data för ämnet. 

Skolverkets samlade betyg i ämnet musik gav ett meritvärde på 13,0. En anledning till 

skillnaden mellan undersökningen och skolverkets resultat kan vara, förutom de utvalda 

skolorna, att elever som har läst musikprofil har valts bort. Dessa elever får söka en sådan 

profil, de får långt mer musikundervisning samt utövar musik mer än andra elever. Det är 

därför rimligt att de når ett högre betyg än andra. 
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9 Diskussion  

Att elevernas betyg skulle vara högre i den minsta gruppen låter som ett rimligt antagande då 

den undervisande läraren har större möjlighet att fokusera på den enskilda eleven. Resultatet 

har inte visat på skillnader. Eleverna har inte, enligt undersökningen, nått ett högre betyg rent 

statistiskt om de undervisats i en mindre grupp. Spridningen av betygsnivån har varit jämn 

förutom i ett tidigare beskrivet fall. Resultatet har inte visat på några skillnader på satt betyg i 

förhållande till undervisningsgruppens storlek.  

Eleverna har legat marginellt under skolverkets medel vilket till viss del kan förklaras av att 

elever som läser musikprofiler av olika slag har exkluderats av undersökningen. 

(www.skolverket.se, tabell 1) 

9.1 Skillnader som gick att utläsa av undersökningen 

Skillnaderna mellan grupperna är generellt sett små. Det går inte att dra en statistiskt 

säkerställd slutsats utifrån resultatet. Huruvida eleven undervisas i stor grupp eller liten verkar 

inte ha någon större betydelse för vilket betyg som han/hon kommer att erhålla. Differensen 

finns men skillnaderna är så små att de lika gärna kan bero på tillfälligheter. Små tendenser 

som går att utläsa är t ex att spridningen är något jämnare mellan könen i den lilla gruppen. 

Övriga skillnader är att betrakta som marginella.  

Flickor når generellt sett högre betyg i de flesta av grundskolans ämnen (www.sr.se). Denna 

undersökning visar inte på ett undantag. Flickorna har haft ett högre betyg i genomsnitt samt 

är underkända i lägre utsträckning än pojkarna. Dessa mönster är väl kända bland lärare. 

9.2 Betygen som modell för att redovisa kunskap 

Betygen har kritiserats som modell att mäta kunskap med. De nationella målen som anges i 

LPO-94 bryts ner på lokal nivå i en lokal kursplan för varje skola eller ibland stad. Hur de 

lokala kursplanerna skrivs beror till stor del på den undervisande musikläraren som i de flesta 

fall är ensam på skolan. Läraren skriver den utifrån LPO-94 men också utifrån de lokala 

förutsättningarna. Detta leder till att kunskapsskillnaderna kan bli betydande mellan olika 

betygssteg jämfört med andra skolor. Om läraren undervisar i en mindre grupp är det lättare 

att ha fler uppnåendemål samt tydligare kvalitetsmål. Inte minst är det lättare att kontrollera 

en mindre skara elever jämför med en stor. Förutsättningarna för att sätta betyg i en mindre 

grupp borde vara bättre. För att ge ett tydligt exempel konstruerades tabellen nedan utifrån 

undersökningen.  

http://www.skolverket.se/
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Tabell 3: Antal elever i grupperna i genomsnitt samt beräknad undervisningstid per elev. 

Gruppstorlek 
Antal 
grupper Elever/grupp Tid/elev 

<16 32 13 32 

16-20 11 17 23 

>20 27 26 15 

 

Tabell 3 visar den beräknade undervisningstiden utslaget per elev för en termin d v s 

10*40min/elevantalet i gruppen i genomsnitt. Den observanta läsaren överväger om det inte 

är fler veckor på en termin än tio men eftersom lovdagar, teaterbesök och annat dyker upp 

under terminen är det en rimlig siffra. Exempel: En undervisande lärare för den lilla gruppen 

har 32 minuters undervisning i genomsnitt per elev medan läraren i den stora gruppen endast 

har 15 minuters undervisning per elev innan betyget sätts. Skillnaden blir stor och 

betygsättning som är en form av myndighetsutövning baseras på ett vagare underlag. Betyget 

är en värdehandling som den undervisande läraren sätter. Att sätta betyg efter 15 minuters 

undervisning känns nog för många lärare ganska främmande även om det i många fall är deras 

vardag. För den undervisande läraren innebär en större undervisningsgrupp att 

detaljundervisningen förenklas. Läraren får välja bort enstaka moment som den mindre 

gruppen har lättare att genomföra. En liten grupp klarar ofta lite friare uppgifter då de inte 

försvinner i en anonym massa. Ämnet musik är ett ganska praktiskt ämne där eleverna 

behöver snabb uppföljning eller bekräftelse på att de har uppfattat hur de skall genomföra 

momentet. Läraren har bättre förutsättningar att kontrollera och stödja en liten grupp. Läraren 

kommer förmodligen att ägna sig mera åt en individbaserad undervisning både till innehåll 

och metod i en mindre grupp.  

9.3 Vilka begränsningar har använts och vilka följder har de gett? 

Det är svårt att säkerställa en statistisk undersökning med en begränsad mängd data. 

Resultaten kan vara representativa för alla skolor i Sverige och samstämmigheten med 

skolverkets resultat antyder detta. Skolverket samlade in drygt 121 000 betyg i ämnet musik 

för läsåret 2007/2008. Information om elevernas sociala bakgrund saknas i denna 

undersökning. Det är väl känt att elevernas sociala miljö påverkar deras studieresultat i såväl 

positiv som negativ riktning.  

9.4 Utvärdering och förslag på förbättringar 

För att undersöka resultatet närmare hade följande aspekter varit värdefulla att väga in.  

 Socialbakgrund har en väl dokumenterad inverkan på resultatet i skolan både i positiv 

och negativ mening. Den sociala gruppens normer väger in. I vissa grupper kan det 
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vara mer accepterat att visa sin kunskap. Andra grupper tillåter det bara i mindre 

konstellationer. Som social grupp menas hela individens sociala kontaktnät. 

 Vårdnadshavarens inställning och erfarenhet av högre utbildning påverkar elevens 

inställning till skolarbetet samt nyttan av det.  Även vårdnadshavarens inställning till 

grupprestationer kan ha inverkan på den enskilde eleven.  

 Den undervisande lärarens utbildningsnivå. En betydande andel lärare undervisar utan 

formell behörighet vilket bör ge ett osäkrare underlag för betygsättning. En vanlig 

företeelse bland dessa är att de får en tillfällig tjänst och undervisar utan större insikt i 

läroplaner och andra styrdokument. Arbetet genomförs på det viset också utan större 

erfarenhet. 

 Intervjuer med undervisande lärare för att kunna fastställa om det föreligger en 

samsyn på vad som krävs för en godkänd nivå. Vilka kriterier sammanfaller mellan de 

undersökta skolorna?   

 Jämförelse av de deltagande elevernas betyg i andra ämnen. De elever som deltager i 

undersökningen har visat ett något lägre medel än skolverkets medel. Beror det på att 

eleverna i stort presterar något lägre än skolverkets medel eller rör det enbart 

musiken? 

 Mängden data hade kunnat vara större. De undersökta betygen är ca 1 % av 

skolverkets betyg. Är den insamlade datan representativ för skolverkets statistik? 

Vilken procent är redovisad i undersökningen? Meritvärdet i undersökningen kontra 

skolverkets kan betyda mycket eller lite. Spridningen inom ämnet musik kan vara stor 

eller liten. Undersökningen har inte kunnat visa på detta. 

 Att undersöka fördelningen av flickor och pojkar inom grupperna hade varit intressant 

för att se om det kan ha varit en inverkande faktor på det erhållna betyget. 

 Har elevernas betyg påverkats beroende på om de undervisats av en manlig alternativt 

kvinnlig lärare?  

Många aspekter kan vävas in i denna undersökning. Flertalet av dem har en betydande 

inverkan på det satta betyget. Hur den undervisande läraren resonerat när den satt betyget kan 

aldrig återges i denna undersöknings metod annat än i intervjuform. Detta hade resulterat i ett 

mindre datamängd som kanske hade visat något annat. Vilket resultat som varit mest 

överensstämmande med verkligheten kan bara spekuleras om.  
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10 Slutsatser 

Undersökningen visade inte på något generellt samband mellan de olika gruppstorlekarna och 

elevernas betyg. Undersökningen har inte kunnat styrka att det finns skillnader på satt betyg i 

små respektive stora grupper. Den insamlade datan överensstämmer inte till fullo med 

skolverkets genomsnitt. Urvalet är exempelvis inte känt i förhållande till elevens sociala 

bakgrund, undervisande lärarens utbildning och antal tjänstgörande år. Det går heller inte att 

fastställa elevernas kunskapsnivå då alla skolor använder egna betygskriterier. 

Undersökningen har visat att det inte finns ett samband mellan det satta betyget. Detta betyder 

inte att kunskapsnivån är den samma. Vilken grupp som har fått den mest rättvisa 

bedömningen kan det bara spekuleras om.  

Utifrån undersökningen har jag kunnat fastslå följande: 

 Frågeställningarna har utifrån undersökningen besvarats.  

 Undersökningen har visat att det inte finns ett samband mellan ett satt betyg och 

undervisningsgruppens storlek. Dock är mängden data begränsad och fler faktorer 

hade behövts för att skapa ett bättre underlag.  

 Ett förmodat samband att elever i mindre grupp borde ha ett högre medelbetyg har inte 

kunnat påvisas. Anledningarna kan vara flera t ex att läraren kan till viss del anpassa 

de lokala målen till den lärandesituation som råder. Undersökningen har inte varit 

tillräckligt kvalitativ för att visa ett sådant samband. Det kan också vara så att det inte 

finns något samband som styrker tesen. 

  Betygen i undersökningen skiljer sig inte nämnvärt mot skolverkets betyg. Den 

kvalitativa prestationen kan undersökningen inte redogöra för. 

För att göra undersökningen mera kvalitativ hade flera aspekter behövts vägas in. Exempel: 

Elevens sociala bakgrund, vårdnadshavarens utbildningsnivå, undervisande lärarens 

utbildningsnivå samt antal tjänsteår, jämförelser med betygen i de andra ämnena för 

deltagande elever. 
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Bilaga I – Sammanställning och förteckning av deltagande skolor 

Tabell 4 nedan visar en sammanställning av de olika deltagande skolorna och deras elevers 

betyg. Kolumnen till vänster visar vilken skola som haft vilka grupper. Då skolan haft grupper 

i flera intervall står skolan med flera gånger. Kolumnen därefter visar vilka grupper respektive 

skola haft, antal grupper samt antal betyg. Kolumnen summa anger flickor och pojkars betyg 

sammanslaget.  

Tabell 4: Sammanställning av deltagade skolors betyg. 

 


