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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att försöka förstå hur elever som studerar på 
Singer/Songwriterprogrammet upplever att bedömning påverkar deras musikskapande. 
Genom fyra kvalitativa intervjuer med elever som studerar på Singer/Songwriter har jag sökt 
efter elevernas egna beskrivningar av deras upplevelser av skapande kopplat till bedömning. 
Materialet från intervjuerna analyserades sedan med hjälp av begrepp och teori från 
symbolisk interaktionism där fokus ligger på människan och dennes upplevelse. Deweys 
teorier om lärande har legat till grund för hela studien. Studien visar att eleverna som 
intervjuades upplevde att betyg inte är något viktigt i deras undervisning. Enligt eleverna är 
det inte betyg som motiverar dem trots att flera av dem har höga betyg i musikkurser. 
Motivationen kommer ifrån att det är roligt att musicera och att lära sig. Studien visar också 
att både kreativitet och betyg kan betyda olika saker för olika elever. Lärare kan ta till sig att 
elevers motivation gynnas av glädjen i musiken och att elever befinner sig i olika roller som 
påverkar deras sätt att se på sin undervisning.  

Sökord: Bedömning, betyg, kreativitet, motivation, låtskrivning, Singer/Songwriter 
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1 Inledning  
Vi människor värderar och värderas ständigt. Vi väljer till exempel vilken musik vi tycker 
om, vilka kläder vi gillar och vilka människor vi trivs med. Men vi blir också valda av andra 
till umgänge, ett arbetsuppdrag eller till att ses som lyckad. Det är en del av livet och något 
alla måste förhålla sig till. I skolans värld tar en mer formell form av värderande plats i form 
av bedömning. Det är en självklar del av skolgången i den svenska skolan och jag tror de 
flesta minns både positiva och negativa tillfällen från deras skolgång som handlar om hur de 
blivit bedömda. Vad vet vi egentligen om hur detta moment i undervisningen påverkar oss? 

På Singer/Songwriterprogrammet,1 som finns på flera gymnasieskolor i Sverige, läses olika 
kurser i musikskapande som exempelvis Arrangering och Komposition och Musikproduktion. 
Dessa kurser har liksom andra gymnasiekurser inom andra ämnesområden som exempelvis 
svenska eller matematik specifika kursplaner om vad som ska ingå i kurserna samt vilka 
kunskaper som ska nås för att nå ett visst betyg. Till skillnad från de kurserna innebär en 
musikskapande kurs att eleverna ska skapa något klingande. Vad innebär det att skapa musik? 
Hur bedömer en lärare elever i skapandet av musik? Skapande kopplas ofta samman med 
ordet kreativitet. Vi människor behöver vara kreativa för att kunna skapa. För att skapa 
behöver vi även motiveras men vad motiverar oss? Dessa frågor spelar roll för att förstå 
musikskapande och hur detta ska bedömas vilket gör det till ett, för mig som blivande 
musiklärare, väsentligt område att undersöka. I det här arbetet har jag därför valt att närma 
mig området genom att fokusera på hur några elever på Singer/Songwriterprogrammet 
upplever hur bedömning påverkar deras skapande i skolan.  

1.1 Syfte 
Studiens syfte är att försöka förstå gymnasieelevers på Singer/Songwriterprogrammet 
upplevelse av hur bedömning påverkar musikskapandet. 

• Hur beskriver eleverna sina upplevelser av bedömning? 

• Vilken relation uppfattar eleverna mellan bedömning och det egna skapandet? 

 
1 De skolor som bedriver detta program väljer att stava programnamnet på detta sätt så därför gör också jag det i 
arbetet fortsättningsvis.  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel är avsnitten grupperade i tre avsnitt där det första. 2.1, i underavsnitt handlar 
om olika aspekter av bedömning i skola. och det andra 2.2 redogör för en väsentlig aspekt för 
lärande och skapande – motivation. I sista avsnittet 3.3 behandlas kreativitet och flow, två 
begrepp som gärna kopplas till skapande verksamheter. 

2.1 Perspektiv på bedömning 
I följande avsnitt beskrivs i det första om bedömning i skolan och hur det kan yttra sig i 
Sverige idag samt hur begreppen formativ och summativ används. Därefter görs en inblick i 
hur betyg i skolan förändrats historiskt i Sverige, från sent 1800-tal tills idag, och hur det kan 
ha påverkat vad och hur som bedöms. Sista avsnittet i 2.1 snävar in på vad som gäller i 
kurserna för musikskapande i nuvarande styrdokument.  

2.1.1 Lärares bedömning – formativ och summativ 
Bedömning delas ofta in i två olika fack, formativ och summativ. Skillnaden mellan dessa 
handlar om syftet. ”Summativ bedömning beskrivs ofta som bedömning av lärande och 
formativ bedömning som bedömning för lärande” skriver Alli Klapp i Bedömning, betyg och 
lärande.2 Som utförligare förklaring av begreppen beskriver Klapp summativ bedömning som 
något som ”syftar till att summera och eventuellt betygsätta” medan formativ bedömning 
”syftar till att ge feedback av hög kvalité som hjälper eleven att lära sig så mycket som 
möjligt.”3 I Bedömning för lärande skriver Christian Lundahl att summativ bedömning kan 
användas för att beskriva olika nivåer på den enskilda skolan eller nationellt medan formativ 
bedömning kan påverka och utveckla lärandeprocesser.4 Lundahl menar att en risk med 
bedömningsprocessen kan vara den maktobalans som lätt upprättas mellan den som bedömer 
(läraren) och den som blir bedömd (eleven). Detta för att det blir en persons uppgift att döma 
den andra personen. Om bedömningsprocessen blir en dialog istället, som också är öppen för 
kommentarer och där bedömningen eventuellt kan göras om, behöver det inte bli lika tydliga 
maktpositioner. Intersubjektiv bedömning brukar det kallas.5 Traditionellt sett har 
bedömningen inte varit intersubjektiv i skolans historia.  

Ett resultat av skolans arbete med bedömning är betyg. Betyg kan fylla flera syften, bland 
annat att ge information på olika nivåer som till exempel både nationell och individuell nivå. 
Betygen kan berätta för oss hur skolan ”mår” och hur eleven presterar. De kan även bli en 
motivation för elever att prestera bättre.6 Betyg är dock ingen fullständig information att ge 
som feedback eftersom de kommer som symboler och ofta i efterhand.  

 
2 Klapp, Alli. Bedömning, betyg och lärande. Lund: Studentlitteratur AB, 2015, 15. 
3 Ibid., 15 
4 Lundahl,  Bedömning för lärande. s 11. 
5 Ibid., 13 
6 Klapp. Bedömning, betyg och lärande, 15. 
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”Det finns en stor mängd forskning som visar på att olika bakgrundsfaktorer påverkar 
elevernas betyg, t.ex. social bakgrund och kön” skriver Alli Klapp i en artikel om betyg på 
skolverkets hemsida.7 Något som har påverkat elevers resultat mycket är till exempel 
elevernas socioekonomiska bakgrund. ”Elever med hög socioekonomisk status presterar 
oftare bättre i skolan och får högre betyg, jämfört med elever med låg socioekonomisk 
status.”8 Detta går att urskilja i Skolverkets översikt från 1995. Där är sambandet mellan 
elevernas sociala bakgrund och betygsmedelvärden tydligt. Där skrivs också om skillnaden 
för olika sociala grupper och hur detta kan påverka betyg.9 I samma översikt visas ett 
samband för flickor och pojkars betyg. I samtliga sociala grupper hade flickorna högre betyg 
än pojkarna. Detta går att koppla med hur forskningsresultat sen en tid tillbaka visat på att 
betyg inte bara handlar om ämneskunskaper. Klapp delar i Bedömning, betyg och lärande in 
kompetensen hos en elev i två fack där det ena handlar om ämneskunskap och det andra om 
socioemotionella kompetenser.10 Det socioemotionella handlar om personliga egenskaper. 
Både elevers generella beteende och beteende utifrån en uppgift ger utslag i betygen visar den 
forskning som lyfts. Enligt forskning som Klapp själv genomfört så ska flickors betyg 
grundas mer på socioemotionella kompetenser. Även elever med lågt utbildade föräldrar fick 
betyg som innehöll mer socioemotionella kompetenser. Därav dras slutsatsen att lärare kan 
kompensera elevers nivåer av ämneskunskaper med socioemotionella förmågor. I svenska 
skolan idag finns många exempel på hur elever delas in i homogena grupper skriver Klapp när 
hon diskuterar dagens skola.11 Detta kan kopplas till den behavioristiska12 tanken att elever lär 
sig bäst i grupp med jämlika som har samma prestationsnivå. Till exempel delas elever ofta 
upp i långsamma eller snabba grupper osv.  

2.1.2 Historiskt om bedömning och betyg 
Betyg har sedan 1940 varit en del av urvalet för högre studier skriver Håkan Andersson i 
boken Varför betyg?.13 Denna funktion för skolbetygen har minskat och det är inte längre lika 
många som antas till högre studier på grund av deras betyg. Nya former för antagning har 
istället blivit intervjuer och arbetsprover. Redan under 1800-talet började en sorts 
betygsättning användas i allt större utsträckning. Då täckte bedömningen hela individen mer 
än vad den gör nu. I skolordningen från 1820 finns en betygsskala som sägs mäta 
kunskapsgraden och flit. De fyra märkningarna som det gick att få var A – berömlig insikt, 
berömlig flit, B – godkänd insikt, godkänd flit. C – försvarlig insikt, försvarlig flit och D – 
otillräcklig insikt, ringa flit.14 Att bedöma flit är inte en del av skolsystemet idag men det är 

 
7 Klapp, Alli. Betyg – deras funktion och vad de mäter. Skolverket, 2018, 7 
(https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a277f4/1537272233334/klapp_7-9-gy-vux.pdf) 
hämtad 2019-10-21 
8 Ibid., 7 
9 Skolverket. Studieresultat och social bakgrund – en översikt över fem års forskning. Stockholm: Skolverket, 
1995a. Undersökningarna avser studier av Grossin och Hallert.  
10 Klapp. Bedömning, betyg och lärande, 63. 
11 Klapp. Bedömning, betyg och lärande, 41. 
12 Behaviorism är en teori om att människan styrs av betingning. Om människan utsätts för positiv förstärkning 
när denne gör något så kommer denne upprepa handlingen och tvärtom vid negativ förstärkning. 
13 Andersson, Håkan. Varför betyg?: Historiskt och aktuellt om betyg. Lund: Studentlitteratur AB, 1999, 7. 
14 Andersson. Varför betyg?: Historiskt och aktuellt om betyg, 13. 
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intressant att fundera på hur elevers betyg påverkas av deras process och antalet timmar de 
lagt ner på studierna. Under denna tid ingick även anvisningar kring elevens ekonomiska 
förutsättningar och liknande.  
 
I slutet av 1930-talet saknades dock fortfarande en jämförbarhet för dessa märkningar 
eftersom varje stegs krav oftast var upp till enskild lärare. Under influenser av universitetet 
fick högskolan ett system med sju olika betyg. A, a, AB, Ba, B, Bc och C. För att få systemet 
mer jämförbart och rättvis tillsattes en utredning år 1938 för att se över intagningsförfarandet 
mellan folkskolan och den efterföljande realskolan och läroverket. Den som fick ansvar för 
utredningen var Frits Wigforss, som slutligen kom att bli den som tog fram förslaget för 
relativa betyg i Sverige.15 Det utredningen tog fram blev grunden till ett system med relativa 
betyg som innebar att det genomfördes ett standardprov för alla elever i en årskurs. Dessa 
resultat blev sedan procentskalan för betygen och avgjorde hur många som i en klass skulle få 
ett visst betyg.16 En lärare kunde till exempel då bara ha fyra högsta betyg att dela ut. Med 
detta nya system kom också en förändring av antagningsordningen till vidareutbildningar. 
Innan detta hade antagning skett genom vitsord från tidigare lärare, vissa interna prov eller 
liknande. Nu infördes istället intagningsnämnder som skulle se främst till elevernas betyg.17  

Något som diskuterades livligt under 40- och 50-talet var huruvida skolan skulle ge betyg i 
ordning och uppförande eller inte. Många tyckte att detta betyg var det väsentligaste bland 
betygen medan andra ansåg att det var någonting som var så föränderligt hos eleven så att det 
vore olyckligt för denne att få ett statiskt betyg för sitt uppförande. Uppförandebetyg togs bort 
på gymnasiet år 1964.18 I grundskolan fanns betyget för ordning och uppförande kvar till 
1970.19 Under 70-talet väcktes också en fundering kring det demokratiska urvalssystemet som 
skapades för jämlikhet i skolan. Tankarna har sitt ursprung från USA. Det ifrågasattes om 
systemet verkligen borde vara lika för alla oberoende av dennes bakgrund. Eftersom det fanns 
skillnader i ekonomiska och sociala förutsättningar menade vissa att dessa borde ge skillnad i 
bedömningssätt och nivå.20 

Ganska snart märktes det dock att de relativa betygen blev en anledning till tävlan för 
eleverna. Eftersom det bara fanns ett visst antal av varje betyg att få blev det tydligt att det var 
i relation till varandra, snarare än till kunskapen, som betygen delades ut. Vid denna tid 
började det också diskuteras om att betygen skulle förmedla information, och att det skulle 
vara betygens främsta uppgift. Den bilden av betyg blev senare grunden för individrelaterad 
bedömning och egentligen starten mot att nå målrelaterade betyg. I Lgr 62 kom den 
femgradiga skalan in i systemet och de nya betygen blev 1 till 5 där 5 var högst. Under början 
av 70-talet kom funderingar och kritiken ökade gentemot relativa betyg. Skolöverstyrelsen, 
SÖ ville flytta fokus till motivation och informationsfunktionen. Det fanns också en oro att de 

 
15 Andersson. Varför betyg : Historiskt och aktuellt om betyg, 16. 
16 Klapp. Bedömning, betyg och lärande, 117. 
17Andersson. Varför betyg?: Historiskt och aktuellt om betyg.  
18 Andersson. Varför betyg? : Historiskt och aktuellt om betyg, 24. 
19 Klapp. Bedömning, betyg och lärande, 116. 
20 Andersson. Varför betyg? : Historiskt och aktuellt om betyg, 42. 
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relativa betygen kanske mest mätte kunskap relaterad till de andra klasskamraterna mer än 
den generella kunskapsnivån hos eleven. Kunskapsnivån skulle kunna vara hur låg som helst 
men en elev skulle ändå kunna få en femma.21 Här började därför en precisering av varje 
ämnes mål, som blev ett digert arbete. Det var i detta arbete som grunden lades för det system 
som vi har än idag. I Lgr 80 hade de relativa betygen modifierats och istället för en viss andel 
procent för varje betyg så fanns det ett medelbetyg som gällde för alla elever i landet men 
ingenting var bestämt om hur många betyg som borde delas ut i varje klass.  

Senare under 80-talet tillsattes en expertgrupp för att se över hur relativa betyg kunde bytas ut 
till målrelaterade betyg. En önskan från Högskoleverket var också att betygens pedagogiska 
funktion skulle lyftas fram.22 Både antalet betyg och vilka årskurser dessa skulle ingå i 
diskuteras och resulterade i Lpo94 och Lpf94 då de tre betygsstegen blev Godkänt (G), Väl 
godkänt (VG) och Mycket väl godkänt (MVG). Dessa ges från årskurs 8. I de läroplanerna 
som togs fram fanns kursplaner och ämnesspecifika betygskriterier som skulle ligga till grund 
för betyget. Betygen hade nu blivit målrelaterade. En elevs betyg skulle, liksom det ska idag, 
visa vad eleven uppnått i det som uttrycktes i kursplanen för varje kurs. Denna förändring går 
också att beskriva som förflyttning från regelstyrt till mål- och resultatstyrt.  

Det nya systemet var det första då betyg skulle baseras på kriterier och mål, vilka också skulle 
vara gemensamma för alla elever.23 Det absoluta betygsystemet handlade i första hand om 
lärarens subjektiva åsikt och det relativa systemet handlade om elevens kunskap i relation till 
andra elever. Med Lpo94 och Lpf94 fanns det nu nationella krav för kunskap. Det 
poängterades att det här systemet inte skulle vara till för i första hand urvalssyfte och därav 
namngavs betygen genom bokstäver. Men urvalsfunktionen hos betyg behövdes fortfarande 
för antagning till vidareutbildning så inför urvalsprocesser som till exempel antagning till 
gymnasium behövdes betygen ändå göras om till siffror där G var 10 poäng, VG 15 och MVG 
20, ett system som även används för nuvarande i skolan.24 

Vid 2007 tillsattes en utredning som svar på kritiken om att betygen inte separerade eleverna 
tillräckligt beroende på kunskap. Betyget G täckte in elever som hade väldigt olika 
kunskapsnivåer menade kritikerna. Resultatet av detta blev dagens betygsystem med 
bokstäverna A till E där E är godkänt och A högsta betyg.25 När dessa betygsgrader infördes 
2011 började också betyg ges i årskurs 6 istället för 8. Betygen A till E omvandlas alltså även 
de till en siffra för antagning till gymnasium eller högra utbildning. Exempel på hur dagens 
ämnesmål och kunskapskrav kan yttra sig följer i nästa avsnitt.  

 
21 Klapp. Bedömning, betyg och lärande, 116. 
22 Högskoleverket, 1990, s. 121 Högskoleverket(1990). Betygens effekter på undervisningen (Ds 1990:60).  
23 Klapp. Bedömning, betyg och lärande. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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2.1.3 Bedömning i musik och skapande 

Det finns en mängd styrdokument som lärare ska förhålla sig till i Sverige idag. I skollagen 
från 2010 står det att ”utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära”.26 Vidare står det i riktlinjerna för lärare att varje lärare ska ”stärka varje 
elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära”. Det är alltså en väsentlig del av 
utbildningen i Sverige att utbildningen ska främja livslång lust att lära samt att varje lärare ska 
stärka sina elevers självförtroende. Även i skolverkets text om musikämnets syfte för 
gymnasieskolan står det att ” Undervisningen ska ta fasta på att stärka elevernas motivation 
och självförtroende i musikutövandet”.27 Jämte detta finns inskrivet i skolverkets riktlinjer att 
skolans mål är att varje elev ”tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö” och 
”successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning”. 

I gymnasieprogrammet Singer/Songwriter läser eleverna kursen Arrangering och komposition 
1, en kurs inom ämnet musikteori, som en av de obligatoriska kurserna. På skolverkets 
hemsida ligger denna kurs under huvudämnet musikteori. Musikkurserna på gymnasiet är 
uppdelade under två ämnen, Musik och Musikteori. I syftestexten för musikteoriämnet står det 
att ”undervisningen ska innefatta konstnärliga aspekter och inspirera till eget skapande”.28 För 
själva kursen Arrangering och komposition 1 finns under kunskapskraven ett stycke om 
musikskapande för betygen A, C och E. Betygen B och D är nivåer mellan de beskrivna 
betygen. I detta stycke beskrivs elevens kunskap för betyget E genom att ”eleven skapar 
musik…med viss konstnärlig kvalité”, betyget C genom att ”eleven skapar musik… med ett 
personligt uttryck, viss kreativitet och viss konstnärlig kvalitet” och betyget A genom att 
”eleven skapar musik… med ett personligt uttryck, kreativitet och god konstnärlig kvalitet”. 
Det åligger alltså läraren att avgöra vilken konstnärlig kvalité eleven har, om eleven har ett 
personligt uttryck och hur kreativ eleven är. 

Bedömningsstöd för musik och musikteoriämnet på gymnasiet finns inte utgivet av skolverket 
men väl för musik i grundskolan. Där framgår det att betygen är en slutdestination och att 
användandet av betygen under processen lätt kan motverka målet som handlar om ”en 
livslång lust att lära”.29 Därför föreslås att lärarens fokus i återkopplingen ska handla om vad 

 
26 Läroplan för gymnasieskola. Skolverket, 2019. 
(https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan) hämtad 2019-11-01 
27Ämne – Musik. Skolverket, 2019 (https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-
och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje
ctCode%3DMUS%26courseCode%3DMUSENS01%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#ancho
r_MUSENS01) hämtad 2019-11-01 
28 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje
ctCode%3DMUI%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3  
29Bedömningsstöd i musik. Skolverket, 2019.  
(https://www.skolverket.se/download/18.5dfee44715d35a5cdfa8705/1516017576979/bedomningsstod-musik-
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eleven faktiskt presterar konkret musikaliskt samt föreslå tillvägagångssätt för fortsatt 
utveckling hos eleven. Genom att använda sig av språket i kunskapskraven kan det bidra till 
att återkopplingen blir till något som ökar elevens motivation och stimulans. I en 
sammanställning av forskning framkommer det att ”kombinationen av bedömning och 
återkoppling är ett av de allra kraftfullaste verktygen för lärande”.30 Det lyfts också att det 
enligt kunskapskraven för musikkurser är tänkt att läraren ska rikta sin bedömning mot både 
elevens process och elevens produkt. I bedömningsstödet lyfts också fram att forskare menar 
att självständighet är särskilt viktigt.31 En lärare som ska bedöma musikskapande behöver 
alltså bland annat förhålla sig till elevers grader av självständighet, kreativitet och personligt 
uttryck, vilket kanske inte alltid är så enkelt. 

Det finns svårigheter med bedömning i musikämnet menar Bengt Olsson i sitt kapitel 
Bedömning i estetiska ämnen.32 Eftersom musik bedöms på så olika sätt i samhället är det inte 
heller självklart hur bedömning i musikkurser ska gå till. Ett sätt som växer fram allt mer 
inom skolan är självbedömning eller självvärdering skriver Olsson, då eleven själv ska kunna 
sätta ord på och resonera kring sin kunskap och lärande. För att detta ska ske är det viktigt att 
läraren i samtal med eleven sätter sig in i elevens situation och förståelse och inte enbart utgår 
ifrån sina egna personliga erfarenheter. Utöver självbedömning finns kamratbedömning. Detta 
sägs, enligt Olsson, kunna ge en mycket bredare återkoppling och se till att 
bedömningsprocessen också blir till något som eleven känner att man kan förstå och få grepp 
om. Men för att verkligen utröna hur bedömning påverkar skapande är det viktigt att ta reda 
på andra faktorer som även de kan påverka skapandeprocessen. 

Det finns många faktorer som kan påverka när man skapar musik. En del forskning visar på 
hur genusskillnader kan visa sig när det gäller elevernas sätt att kommunicera och agera och 
hur lärare återkopplar beroende på om det är mot flickor eller pojkar. I en studie av Abramo 
där han ville jämföra arbetet i ensembler beroende på könsfördelningen visade det sig att 
processen att skapa musik var väldigt olika. Flickorna kommunicerade med både språk och 
toner medan pojkarna kommunicerade med musikaliska gester och kom överens genom att 
spela.33 Det går naturligtvis att fundera på om denna olikhet beror på miljö eller genetik och 
det är en fråga som inte kommer bli fördjupad i denna text men att skillnaden finns är tydligt. 
Carina Borgström Källén är inne på liknande tankar i sin avhandling om genus och 
genuspraktiker.34 Där lyfter hon forskning som pekar på att utvecklandet av digitala verktyg 

 
forskning.pdf?fbclid=IwAR3I0z7sFpuUEdlOljDrkZx6tz3m0ucZ--sTqTV9Ey1lTkqsQsPfAa6uRV4) hämtad 
2019-11-10 
30 Ibid., 6 
31 Ibid. 
32 Olsson, Bengt. Bedömning i estetiska ämnen. Stiftelsen SAF, 2010. 
(https://www.forskul.se/ffiles/0040A39B/Ful3.pdf#page=47) hämtad 2010-10-10 

33 Abramo, Joseph Michael. Gender Differences of Popular Music Production in Secondary Schools. Journal of 
Research in Music Education, 2011.  21-43 

34 Borgström Källén, Carina. När musik gör skillnad – genus och genrepraktiker i samspel. Diss., Göteborgs 
universitet, 2014. http://hdl.handle.net/2077/35723 (hämtad 2019-10-08) 
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inom musikskapandet ökar genusmärkningen inom produktion av musik.35 Musik och 
musicerande som redan är, enligt Borgström Källén, genusmärkt. På estetiska programmet har 
musikdataprogrammen blivit ett viktigt verktyg och är vanligtvis en del av kurser som till 
exempel Arrangering och Komposition. I sin studie följer Borgström Källén åtta flickor och 
tolv pojkar som valt denna kurs. Hon skriver att lärare i dessa kurser oftast är män. Det första 
mönstret som nämns är att pojkarna förväntas ha bättre teknisk kunskap än flickorna, 
åtminstone enligt eleverna. När tekniska problem uppstår så tillkallas en lärare som sedan för 
ett samtal med en pojke/pojkarna. Överlag verkar pojkarna mer problemlösande och aktiva i 
arbetet med det tekniska medan flickor blir mer avvaktande. Detta menar författaren beror på 
att musiklivet i stort är snedrekryterat när det kommer till ljudtekniker och musikproducenter. 
Därav har pojkar mycket lättare att förkroppsliga rollen som musikproducent än vad flickor 
har.36 Pojkar verkar till och med anta teknikerrollen utan att de har kunskap om området de 
pratar om. Detta kanske även gäller själva komponerandet. Enligt Borgström Källén framgår 
det att läraren fokuserar på konstnärlighet och uttryck i samtal med pojkarna medan det oftast 
handlar om teknisk hjälp och instruktion till flickorna.  

2.2 Motivation  
I detta avsnitt presenteras översiktligt några teorier och forskning om motivation. Först hur 
motivation kan beskrivas och dess drivkraft utifrån olika perspektiv. Fortsättningsvis följer 
hur motivation påverkas och hänger samman med bedömning.  

Motivation är ett viktigt ämne och har ofta varit i centrum för psykologisk forskning skriver 
Edward L. Deci och Richard M. Ryan i sin artikel om deras utvecklade motivationsteori, 
nämligen Self-Determination Theory (SDT).37 De menar att skälet till detta är att motivation 
leder till att något produceras och därav är det av stor vikt att förstå vad motivation kan 
innebära och hur det visar sig. Ryan och Deci tror grunden för motivation handlar om behov. 
På det sättet urskiljer de sig till en del från andra motivationsforskare som är mer fokuserade 
på målet. De har funnit tre behov som är de viktigaste för motivationen och de är behovet av 
kompetens, behovet av släktskap och behovet av autonomi vilket är synonymt med oberoende 
eller självständighet.38 I sitt Ted-talk talar Deci vidare om dessa faktorer.39 Han vill skilja på 
olika typer av motivation beroende på deras kvalité. Ofta mäts motivationen i kvantitativa 
mått, om någon har mycket eller lite motivation. Han uttrycker att det är kvalitén på 
motivationen som ger olika resultat. Deci väljer att skilja på kontrollerad och självstyrd 
motivation, eller som yttre och inre motivation. Den kontrollerade handlar om att bli förhörd 

 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37Deci, Edward och Ryan, Richard. Self-determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, 
Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 
2000(https://www.uvi.edu/files/documents/College_of_Liberal_Arts_and_Social_Sciences/social_sciences/OSD
CD/National_Self_Determination_Richard_Ryan_and_Edward_Deci.pdf ) hämtad 2019-10-13 
38 Autonomi. National encyklopedin. 2019. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/autonomi (hämtad 
2019-09-27) 
39 Deci, Edward. Promoting Motivation, Health, and Excellence: Ed Deci at TEDxFlourCity. Youtube, 2012 
(https://www.youtube.com/watch?v=VGrcets0E6I) hämtad 2019-11-05 
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eller pressad till motivation och detta framkallar ofta stress och har därför negativ påverkan på 
måendet. Det som driver motivationen kommer utifrån. Självstyrd motivation handlar 
antingen om intressen och något en människa gläds åt att göra eller om dennes värderingar 
och sätt att se på världen. I självstyrd motivation kommer drivkraften inifrån. Båda dessa 
drivkrafter kan alltså driva en människas motivation. Dock menar Deci att man av självstyrd 
motivation blir mer kreativ och att ens prestation blir bättre. Dessutom mår man bättre både 
fysiskt och psykiskt. Ett sätt att skapa den självstyrda motivationen är att ta personens 
perspektiv och försöka förstå hur denne ser på situationen. Sedan kan man gå vidare därifrån. 
Deci lyfter att det alltid måste finnas ett svar på frågan om varför man gör någonting. I 
Intrinsic Motivation påtalar Deci också skillnader i de belöningar som man kan få utifrån vad 
man gjort.40 Han menar att den ena formen är kontrollerad, till exempel i form av ett betyg, 
medan den andra är informativ och även ger en förklaring till exempelvis ett betyg. 

Dewey skrev liknande som Deci och Ryan om motivation i sin text om Barnet och 
Läroplanen från 1902 vars översättning finns i Individ, skola och samhälle.41 Antingen byggs 
undervisningen ifrån elevens tidigare erfarenheter och från en naturlig plats hos barnet. Detta 
ger undervisningen ett värde i sig. Men om undervisningen alltid riktar in sig på att presentera 
något nytt för barnen som de inte finner intressant att lära sig blir själva intresset att 
rutinmässigt rabbla olika symboler eller glosor. Att det som ska läras inte har någon tidigare 
förankring hos barnet kan innebära att den där grundläggande lusten till att lära, som enligt 
Dewey finns i barnet från början, dör ut. Även den inlärning som sker genom rädslan av att få 
straff eller negativa konsekvenser av att inte lära sig har negativ påverkan menar han.  

Det är något förenklat att säga att mål som eftersträvas i skolan inte motiverar. Klapp lyfter i 
sina texter flera exempel på mål som kan motivera utifrån olika faktorer. Några av dessa är 
lärandemål, prestationsmål och sociala mål. Lärandemål handlar om ett fokus på att lära sig 
och att fördjupa sitt förhållningssätt till sitt lärande. Prestationsmål handlar om ens egen 
prestation. Sociala mål handlar om relationen till kompisarna eller att kunna samarbeta eller 
vara populär till exempel.42 

Carol S. Dweck, professor i psykologi, menar att elevers prestationer bottnar i vad de har för 
inställning till kunskap eller smarthet. Deras så kallade mindset.43 Det går ut på att det finns 
två olika sätt att se på intelligens. Antingen är det någonting som en människa bara besitter, 
någonting statiskt och oföränderligt, eller så har man ett dynamiskt mindset. Då är intelligens 
någonting som en människa samlar på sig, utvecklar och lär sig. Beroende på tankesätt eller 
mindset reagerar elever väldigt olika på misstag och motgångar i skolan menar Dweck. En 
elev med ett statiskt mindset kan ta ett misslyckat prov som ett bevis för att denne helt enkelt 
inte kan lära sig det som eftersöktes i provet. En elev med ett dynamiskt mindset däremot, ser 
misslyckandet som en motgång men förstår att denne kanske bara måste anstränga sig lite mer 

 
40 Deci, Edward. Intrinsic Motivation. New York: Spring Verdal, 2011.  
41 Dewey. Individ, skola och samhälle. 
42 Klapp. Bedömning, betyg och lärande, 22. 
43 Dweck, Carol. Mindset: du blir vad du tänker. Stockholm: Natur Kultur Akademisk, 2017. 
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till nästa prov. Dessa tankegångar finns också i musikens värld. I dagens samhälle med TV-
program som exempelvis Idol kan musikalitet framstå som något som bara finns och existerar 
från födseln. I utbildningens värld, och hos väldigt många musiker som jag mött under min 
skoltid, framgår däremot att det är hård träning och ansträngning som har gjort att deras 
musikalitet utvecklats. Detta påminner om hur Jan Trost skriver om människan i Kvalitativa 
Intervjuer44 utifrån symbolisk interaktionism. Han menar att alla människor är föränderliga. 
Ingen egenskap som människan besitter bör ses som statisk som något denne är utan vad den 
gör.  

Hur påverkas då motivationen och mindset av betyg och bedömning? Redan i kapitlet om 
betygens historia gavs en sammanfattning om hur betygsättning har förändrats inom svensk 
skola. Men hur har de påverkat elever och deras motivation? I en skolutredning från 1945 
skrivs det om motivationsfunktionen av betyg. Där står det att varje elev behöver uppmuntras 
eller få kritik för att motiveras till arbete. Fortsättningsvis står det att tävlan är något som 
alltid gynnar prestationer och att det därför kan bli någonting positivt i elevernas uppfostran.45 
Upplevelsen av betyg avgörs också av vad läraren själv lägger in i sitt sätt att beskriva vikten 
av lärande. Alli Klapp skriver i en forskningsartikel på Skolverkets hemsida46 att om läraren 
själv säger att det är bra för eleven att lära sig något för att få ett högt betyg har läraren redan 
satt ett fokus för varför eleven ska lära sig. Om läraren däremot fokuserar på själva lärandet i 
sig och säger att något är bra att kunna för att man lär sig mer och utvecklar sitt 
kunskapsområde blir det ett skäl för eleven att lära sig som inte är kopplat till betyg. I samma 
artikel går Klapp in på hur ökad motivation i skolan ibland ses allt för sammankopplad med 
ett ökat kunskapsintresse och så är inte alltid fallet. Ibland handlar motivationen bara om en 
jakt på ett högre betyg och inte ett intresse för att lära sig och faktiskt förstå. För många blir 
betyg snarare stressrelaterade än stimulerande. Redan i årskurs sex då betyg egentligen inte 
har så stor betydelse uppfattar eleverna dem som väldigt värdefulla. Med den vetskapen är det 
intressant att läsa ett utdrag av Skolöverstyrelsens, SÖ:s rapport från 1970 där det framgår ett 
mycket liknande resultat.  

En av betygens funktioner anges ibland vara att ge stimulans till eleverna. Det har 
framhållits att denna stimulans är ganska ospecifik och relativt ineffektiv som 
vägledning i skolarbetet. Följden av en situation, där resultatvärderingen fungerar 
som en kraftig stimulans till ökade ansträngningar men ger relativt liten 
vägledning för hur dessa ansträngningar bäst skall sättas in, kan bli stressbetonade 
reaktioner.47 

 

 
44 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB, 2010.  
45 Andersson, s 25 SOU 1945:45, s 229) SOU: 1945:44. 1940 års skolutrednings betänkande och utredningar. V. 
Skolans betygsättning. Stockholm: Ecklesiastikdepartementet.  
46 Klapp, Alli. Betyg – deras funktion och vad de mäter. Skolverket, 2018 
(https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a277f4/1537272233334/klapp_7-9-gy-vux.pdf) 
hämtad 2019-10-21 
47Skolöverstyrelsen (1970). Betygsättning i grundskola och gymnasieskola. Rapport utarbetad av 
skolöverstyrelsens arbetsgrupp för betygsfrågor. Stockholm: Skolöverstyrelsen. s 15 
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2.3 Kreativitet och flow 
Som nämnts i avsnittet om bedömning i musik förväntas elever bli bedömda i sin kreativitet. 
Men begreppet kreativitet kan förstås på olika sätt. Enligt NE beskrivs kreativitet som att 
skapa någonting nytt och även med formuleringen som ”frigörelse från etablerade 
perspektiv”.48 Georg Klein väljer att definiera det vidare i sitt förord till Kreativitet och 
Flow.49 Klein beskriver kreativiteten som att hitta en balans med sig själv. Att hitta glädje och 
mening utan att veta att det finns någon mening, som när en hund springer och gläds åt det 
eller när en bonde ser sina träd växa och gläds åt det. ”Det är allas vår förmåga att göra 
någonting av våra liv och styrkan att lugnt och utan bitterhet lämna det när tiden kommer”.50 
Kleins synsätt går att koppla samman med SDT om det som ger glädje kanske helt enkelt 
innebär att utföra något med en inre motivation som drivkraft. Egon Fenyö väljer istället, i sitt 
kapitel om definitionen av kreativitet i samma bok, att beskriva det som något nytt som ska 
vara värdefullt i någon annans ögon.51 Fenyö lyfter också att man ofta jämställer kreativiteten 
med begåvning och enbart ser till slutprodukten. Detta gör, enligt honom, att kreativitet 
feltolkas eftersom de som är framgångsrika sällan skapar något nytt. Lennarth Philipson 
skriver i sitt kapitel om den kreativa gruppen att kreativiteten blir större om den sker i en 
grupp och inte bara hos en individ. Även Lev Vygotskij valde att definiera kreativitet som 
något nytt som skapas av mänsklig aktivitet.52 Det verkar alltså vara ett ganska svårdefinierat 
begrepp men det som återkommer är att kreativitet handlar om skapandet av något nytt. I detta 
arbete har jag därför valt att använda begreppet på det sättet. Det ”nya” kan dock innebära en 
omvandling av nått gammalt vilket Vygotskij skriver om i Fantasi och Kreativitet.53 Barn är 
kreativa skriver Vygotskij, något som också återfinns i Deweys texter och tankegångar. 
Mycket av vad barn gör är att härma och att reproducera det som barnet tidigare uppfattat och 
sett. De reproducerar alltså tidigare erfarenheter. Men det är sällan som barn reproducerar 
någonting exakt som det var. Det är i förändringarna från tidigare erfarenhet som kreativitet 
tar plats och visar sig. Detta kreativa skapande av nytt väljer Vygotskij att kalla fantasi. 
Fantasin är enligt honom det som blir grunden för allt kreativt. Fantasin är skapad av det som 
tidigare upplevts och inte taget ur tomma intet. Därav kan man säga att fantasin stärks och 
utvecklas för varje erfarenhet vi gör. ”Fantasins skapande aktivitet är i direkt avhängig av 
rikedomen och mångfalden i människans tidigare erfarenheter”.54Alltså är ett barns fantasi 
mycket mer begränsad än en vuxen menar Vygotskij. Erfarenheter kan ge grunden till fantasi 
men även fantasi kan ge grunden till erfarenheter. Till exempel kan man med hjälp av fakta 
om andra världskriget skapa sig en fantasibild av hur det var då och då blir den fantasibilden 
en sorts erfarenhet. Med andra ord skapar erfarenheter fantasi och fantasi skapar erfarenheter.  

 
48 Kreativitet. National encyklopedin. 2019. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kreativitet 
(hämtad 2019-09-27) 
49 Klein, Georg. (red.) Om kreativitet och flow. Stockholm: Brombergs, 2003.  
50 Ibid., 21 
51 Ibid. 
52 Vygotskij, Leo. Kreativitet och fantasi i barndomen. Göteborg: Daidalos, 1995.  
53 Ibid. 
54 Ibid., 19 
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I texter om kreativitet dyker ofta begreppet flow upp. Begreppet har kommit att användas mer 
och mer med åren och tillskrivs gärna Mihály Csikszentmihalyi.55 Han tar avstamp i en 
fundering om varför människor har ägnat tid åt att bygga livsfarliga vapen. Vad driver 
människor till det? Han tror att det är någonting i spänningen i skapandet som gör det 
lustfyllt, då varje rörelse blir meningsfull och får ett mål vilket i sin tur genererar en väldig 
kraft. Även hos till exempel kirurger, skriver Csikszentmihalyi, återfinns denna känsla som 
nästan kan liknas vid en drog. Kortfattat beskriver Csikszentmihalyi begreppet flow som ett 
tillstånd när man helt uppgår i en uppgift och där själva upplevelsen i att genomföra uppgiften 
är givande i sig själv. Det är ett otroligt fokuserat tillstånd då livets andra problem helt enkelt 
inte får plats i tanken eftersom all energi går åt till själva uppgiften. Även flow går att koppla 
till tidigare nämnda motivationsteorier i och med att de båda bygger på att uppgiften måste ha 
uppfattad meningsfullhet för individen som utför uppgiften. För att komma åt flow menar 
Csikszentmihalyi att det är viktigt att uppgiften är på rätt nivå för den som ska utföra den. Om 
uppgiften är för enkel finns inte själva utmaningen och spänningsmomentet där och man blir 
uttråkad. Men om uppgiften är för svår skapar detta stress och ångest istället och vi får inte 
den tillfredsställelse som flow innebär. För att nå flow vid skapandet av musik behöver en 
uppgift vara just meningsfull i sig och på en lagom nivå.  

3 Teoretiskt ramverk 
John Deweys utbildningsfilosofi, som presenteras först, använder jag som en grund för att 
förstå lärande på en övergripande nivå. För att kunna förstå hur informanterna resonerar om 
skapande i relation till bedömning har jag också använt mig av begrepp från Symbolisk 
interaktionism vilket beskrivs sist i kapitlet. 

3.1.1 Teorier om lärande 

En av världens kändaste utbildningsfilosofer var John Dewey. Han sägs tillhöra gruppen 
pragmatiker. Han fokuserade på de praktiska frågorna i samhället i USA under slutet av 1800-
talet och början av 1900-talet.56 I grunden för sin pedagogiska filosofi fanns de fundamentala 
tankarna om vad som är ont och gott och vad som är kunskap och liknande frågor. Men 
Dewey lät även sin filosofi definiera en grundläggande pedagogisk teori.  
Deweys teorier utgår från en kärna som består av ”individen och det sociala 
sammanhanget”.57I sitt pedagogiska credo från 1897 som finns översatt i Individ, skola och 
samhälle förklarade Dewey att han såg all utbildning som individens sätt att ta del av den 
sociala medvetenheten som hör mänskligheten till. Dewey menade att för tolkning av barns 
begåvning så behövs stor kunskap om sociala förhållanden och om hur civilisationen ser ut i 
dagsläget. Idag kanske Dewey snarare skulle använt orden möjligheter eller förutsättningar 

 
55 Klein. Om kreativitet och flow. 
56 Dewey, John. Individ, skola och samhälle. Stockholm: Natur och Kultur Akademisk, 2004, 15. 
57 Ibid., 17 
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istället för begåvning. Dewey lyfte upp det sociala som något av det centralaste ett barn lär sig 
av sin utbildning, därför såg han de praktiska ämnena som något som representerade social 
aktivitet. Han trodde att många missförstod dessa ämnen genom att anse att deras syfte var 
avkoppling och omväxling, vilket stärktes av att de gick under namnet specialämnen.58 Enligt 
Dewey är utbildning liv och därför kan ingen förutbestämd studieordning finnas i en ideal 
kursplan. Han lyfte också att i grunden kan livet kategoriseras in i tre aspekter, en som är 
naturvetenskaplig, en som är konst och kultur och en som är kommunikation. Alla dessa 
aspekter och ämnen borde, enligt Dewey, vara aktuella samtidigt och inte delas in i olika fack. 
Eftersom samhället utanför skolan sällan presenterar de olika ämnena separat bör inte heller 
skolan göra det. För Dewey hängde de praktiska ämnena ihop med teoretiska och i sitt credo 
skrev han att en utbildning som sker på det sätt han förespråkade skulle bli till en fulländad 
förening mellan vetenskap och konst.  
 
Dewey lyfte också vikten av gemensamma aktiviteter. Det är via gemensamma aktiviteter i 
skolan som elever lär sig solidaritet och samarbete. Han menade att fokus på att bara inhämta 
sanningar eller kunskap resulterar i att det centrala blir tävlan mellan eleverna. Prov och 
skrivningar handlar om vem som visar sig överträffa de andra barnen i sin klass genom att 
vara den som kan lagra och visa upp så mycket information som möjligt. Med detta synsätt 
kan en elev som hjälper en annan ses som en fuskare medan detta agerande egentligen borde 
ses som en helt naturlig grad av samarbete. Dewey skrev också om synen på disciplin. Om 
målet är att lära ut fakta och sanningar till eleverna är lärarens mål att eleverna ska sitta tysta 
och lyssna. Men om elever kan lära sig genom aktiviteter och erfarenheter blir disciplinens 
"ska vara frånkopplad och isolerad från omvärlden, utan snarare så pass integrerad och lik 
resten av samhället som möjligt.59 Skolan ska vara en plats där barnet lever. Under tidiga 
skolåren bör skolan vara en påbyggnad på det som barnen redan upplevt, nämligen 
hemmalivet. Lärare kan då plocka upp och bygga vidare på sådant som barnen redan ägnat sig 
åt i hemmet. Alla barn skapar och konstruerar när de är små och det är någonting som bör tas 
vara på i skolan. Intressen hos barn, menar Dewey, är tecken på en ”kommande eller växande 
förmåga”. Dessa intressen kan vara ett tecken på ”gryende anlag”. Därför är det viktigt för 
varje lärare att ta reda på och studera barns intressen. I flera av sina texter lyfte Dewey vikten 
av att lärarna ska befinna i gruppen av elever och inte utanför.60 Läraren är inte enbart tänkt 
som någon som ska förmedla kunskap eller se till att barnen utvecklas på ett visst sätt utan 
läraren är den med störst mognad inom gruppen och kan därigenom hjälpa eleverna i rätt 
riktning.  
 
Enligt Dewey handlar lärande om erfarenheter. Hela livet är en enda lång läroprocess och 
detta beror på att vi ständigt får nya erfarenheter. Allt vi lär oss måste ha ett samband med 
våra erfarenheter för att få en mening för oss. I sin text om skolan och samhället menar 
Dewey att det finns flera dimensioner att lära av att exempelvis studera hur ull tillverkas. 
Även i musikskapande går det att urskilja liknande dimensioner. Genom att eleven får skriva 

 
58 Ibid., 51  
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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en låt i en särskild genre lärs dels hur musik och världen förändrats i förhållande till en viss 
genre och dels hur olika musikaliska beståndsdelar är specifika för genren. Detta innebär inte 
att varje erfarenhet är till för att byggas vidare på utan det är upp till läraren att hitta vilka 
erfarenheter eleven bär med sig som kan ge upphov till en aktivitet som leder eleven i önskad 
riktning. På så vis vävs ämnesstudier och kunskapskrav samman med elevens erfarenheter och 
utveckling. Med andra ord kopplas det logiska samman med det psykologiska och 
ämneskunskapen lärs genom relation till barnet. Utbildning ska handla om både process och 
resultat och tillsammans blir det målet för utbildning.  
 
Begåvning och intelligens är något föränderligt enligt Deweys teori. Ingen är mer eller mindre 
begåvad utan var och en har särskilda uppgifter att klara av. Detta är, enligt Dewey, en av 
grundtankarna i demokratin och viktig att den representeras av och genomsyrar skolan. ”Varje 
människa som individ skulle kunna vara bäst för något visst syfte”61 skriver han i sin text om 
individualitet, jämlikhet och överlägsenhet. Tron på demokrati innebär en tro på varje individ 
och att individer inte ska jämföras med varandra. Därför borde begåvning handla om att finna 
ett särskilt uppdrag eller arbete som passar en särskild person istället för att sträva efter 
samma mål som är gemensamma för en hel grupp. Här lyfter Dewey också upp konsten, 
exempelvis musik, som något som inte går att mäta kvantitativt utan måste mätas kvalitativt. 
Därför borde kvalitén på resultatet av en aktivitet vara viktigast för en lärare.  
 
Deweys inställning till betyg bygger vidare på tidigare nämnda teorier. Den enda nytta som 
prov kan ha är att mäta barnens beredskap för socialt liv och ge indikation på var eleven kan 
göra nytta och hur denne behöver hjälp. En sund form av redovisning är en som blir ett socialt 
utbyte då idéer och erfarenheter presenteras och prövas och som sedan kan omvandlas till nya 
tankar och riktlinjer.  
 
Generellt var Dewey väldigt noga med att människan inte skulle betraktas som statisk utan att 
man alltid har möjlighet att utvecklas. Han fokuserade också mycket på nuet och de 
erfarenheter som fanns att dra nytta av. Många av hans tankar går idag att återse i senare 
framtagna teorier och däribland finns symbolisk interaktionism.  

3.1.2 Symbolisk interaktionism  

Enligt Trost ägnar vi människor oss alltid åt social interaktion. Utifrån symbolisk 
interaktionism så är hela vår sociala och fysiska verklighet subjektiv. Det vi kan uppleva som 
objektivt är sådant som vi sociala varelser har kommit överens om genom gemensamma namn 
och deras vikt och betydelse.62 

 
61 Ibid., 130  
62 Trost. Kvalitativa intervjuer, 14. 
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Definitionen av situationen, något som myntades av William I. Thomas och Florian 
Znaniecki, är ett viktigt begrepp inom symbolisk interaktionism.63 En mer beskrivande 
formulering för det teoretiska perspektivet är denna: ”If men define situations as real, they are 
real in their consequence”.64 Alltså definierar varje enskild individ situationen och utifrån 
definitionen som görs sker individens handlande. En människas beteende ska ses i förhållande 
till allt omkring och situationen som den är, både objektivt sett men även utifrån individens 
upplevelse av den.65 Situationen definieras hela tiden utifrån vilket perspektiv en individ har 
på den.66 Det är viktigt att skapa sig en gemensam förståelse för det man som människa 
upplever för att kunna förstå varandra ordentligt. Till exempel kan ett ord betyda något för en 
människa som inte alls överensstämmer med vad det ordet betyder för en annan. Ordet familj 
kan för en person innebära en grupp av särskilda roller som mamma och pappa medan för en 
annan kan ordet familj innebära alla som är viktiga för personen. För att de båda ska kunna 
samtala och bruka ordet så måste de komma överens om ordets betydelse. För att göra detta 
måste de försöka definiera vad ordet i sig symboliserar för dem. På så vis beskrivs hur ordet 
blir en symbol för något annat. När en överenskommelse är gjord har de båda en gemensam 
förståelse för ordet och kan samtala om detta. I det här exemplet kan ordet familj ses som en 
sorts symbol eftersom ordet symboliserar något för båda personerna utöver själva ordet i sig. 
Eftersom symboler hjälper människor att förstå varandra och definiera situationer så är 
begreppet symbol centralt i symbolisk interaktionism. En grund för våra symboler är ofta våra 
gemensamma normer. För att beskriva grunden för våra normer fördjupar sig teorin i ”jaget”. 
Inom symbolisk interaktionism delas ”jaget” upp i två delar. Med hjälp av de engelska orden 
”me” och ”I” förklaras människans jag som dels något som skapats över lång tid utifrån 
minnen och upplevelser (me) och dels det aktiva jaget (I) som styr vårt handlande.67 Allt som 
sker via ”I” lagras sedan i ”me”. Det är oftast lättare för oss att förstå och tolka ”me” och med 
hjälp av den förståelsen kan vi ibland förutse vad ”I” kommer göra. Inom symbolisk 
interaktionism beskrivs människan som en aktiv varelse. Vi är konstant föränderliga men 
många skolutbildningar ser på oss människor som om våra egenskaper var statiska och 
stabila. Som när någon beskrivs som att denne är något istället för en beskrivning hur denne 
någon handlar i en särskild situation. Bara för att en människa upplevs agera dominant i en 
situation innebär det inte att denne är dominant. På grund av att vi är föränderlig kan man 
som människa vara svåra att förutsäga.  

Vidare menar Trost att vi människor är en produkt av allt som vi upplevt och alla våra 
erfarenheter. Även det vi inte kommer ihåg påverkar de vi är i olika sammanhang. Därför kan 
det vara av stor vikt att ta in en människas bakgrund i en intervju och i analysen av en 
intervju.68 Ett annat begrepp som ofta används inom symbolisk interaktionism är sociala 
roller. Vi människor lever i grupper och påverkas således av gruppen som vi befinner oss i. 

 
63 William I. Thomas & Florian Znaniecki: The polish Peasant in Europé and America, Boston: Houghton 
Mifflin, 1918-20, vol. 1, 68 
64 William I. Thomas & Dorothy S. Thomas: The child in America, New York: Knopf, 1928, 572.  
65 Trost. Kvalitativa intervjuer.  
66 Levin, Irene och Trost, Jan. Att förstå vardagen. Lund: Studentlitteratur AB, 2018. 
67 Ibid. 
68 Trost. Kvalitativa intervjuer. 
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Vi är egna enheter var och en men också en gemensam enhet som gör oss till en grupp och 
inom denna grupp har vi olika positioner. För att förklara hur dessa positioner eller roller kan 
se ut kan man exempelvis fokusera på att vara förälder i en familj till exempel.69 Positionerna 
står i relation till varandra, så det går inte att besitta positionen förälder om inte positionen 
barn finns. Två andra användbara termer i rollteorin är förväntningar och beteende. Utifrån 
den position vi har i en grupp har vi olika sorters förväntningar på oss och får till följd att vi 
agerar på olika sätt. Förväntningar kan delas in i två fack, de sända och de mottagna. Jag kan 
missuppfatta en situation och därmed blir de mottagna förväntningarna annorlunda mot de 
sända. Vi som människor har alltid flera roller aktiva på samma gång, så som att man är i 
rollen kvinna och mamma på samma gång men ofta är en roll mer aktiv än andra. Den som 
exempelvis är på jobbet är troligtvis mer i sin yrkesroll än föräldraroll just då. 

Eftersom jag valt att fokusera på hur elever säger sig uppleva vissa situationer så kommer jag 
använda mig av definitionen av situationen för att sätta fokus på den nuvarande situationen. 
Jag kommer även försöka identifiera olika symboler eftersom till exempel betyg kan ses som 
en symbol som är betydelsefull för att förstå eleverna. Utöver detta använder jag mig även av 
begreppet roll och ”me”/”I” för att få en inblick i elevernas liv och historia.  

4 Metod 
I detta kapitel presenteras hur studien har planerats och genomförts. I 4.1 presenteras 
kvalitativa intervjuer som val av metod följt av 4.2 där urval och avgränsning beskrivs och 4.3 
som beskriver genomförandet av metoden. I 4.4 lyfts och diskuteras etiska aspekter. 
Avslutningsvis i 4.5 beskriver jag hur intervjuutsagorna är transkriberade och analyserade. 

4.1 Kvalitativa intervjuer 
Utifrån att jag valt att undersöka människors beskrivningar av sina upplevelser så gjorde jag 
min undersökning som en kvalitativ studie. Trost beskriver skillnaden mellan kvantitativa och 
kvalitativa studier genom att kvantitativa handlar om att ta reda på sådant som hur ofta, hur 
länge eller hur vanligt medan den kvalitativa studien däremot är ute efter att ta reda på/försöka 
förstå människan och situationer.70 En kvalitativ intervju är inte standardiserad, då samma 
frågor ställs till olika personer, men den kan vara strukturerad. Enligt Trost är en intervju 
strukturerad om jag som intervjuare vet vad jag vill fråga om och bara frågar om mitt ämne. 
Mina frågor har därför varit öppna och inte förutbestämda men ändå handlat om mitt ämne 
och inte flera områden än det. Jag har valt att ha enskilda intervjuer eftersom jag ville ha varje 
enskild individs upplevelse berättad för mig. Gruppintervjuer kan bli problematiska på flera 
sätt och något jag ville undvika var att få lämpliga men inte sanna svar. Det riskeras att få 
lämpliga svar även i enskilda intervjuer men det är mindre troligt eftersom den intervjuade 

 
69 Levin och Trost. Att förstå vardagen. 
70 Trost. Kvalitativa intervjuer. 
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inte påverkas av någon mer närvarande än mig som intervjuare. Inom intervjuer kan man 
prata om ett intervjuobjekt men Trost vill hellre rikta in sig på subjekt-subjektrelation, där 
alltså intervjuaren och den intervjuade är på samma nivå. Detta är dessvärre omöjligt att 
uppnå men går att eftersträva så gott det går. Det är omöjligt på grund av att den intervjuade 
på ett sätt är experten i intervjun eftersom denne kan mest om sig själv vilket ger den ett 
övertag. Men samtidigt har intervjuaren ett övertag i att kunna mycket om ämnet i fråga och 
vara den som bestämmer över ramar och struktur. 

4.2 Urval och avgränsning 
I genomförandet av kvalitativa intervjuer är målet inte att presentera något som statistiskt 
representerar en hel grupp. Därför ser urvalet annorlunda ut mot hur det hade sett ut om detta 
var en kvantitativ undersökning. För att finna variationer i mitt urval har jag valt att använda 
mig av ett strategiskt urval. Det innebär att det görs indelningar utifrån olika fakta om 
informanterna. Mitt första urvalskriterium blev att jag ville hitta informanter från två olika 
skolor med Singer/Songwriterprogrammet. Dessa valde jag ut genom att ta reda på 
antagningsstatistiken till de skolor som erbjöd detta program inför hösten 2019.71 Jag valde ut 
de två skolor som hade högst intagningspoäng eftersom jag misstänkte att relevansen av betyg 
ökar hos elever som är högpresterande. Därefter ville jag hitta en flicka och en pojke som 
informant på vardera skolan. Sedan kontaktade jag de lärare som var ansvariga för kursen 
arrangering och komposition 1 på de utvalda skolorna för att be dem fråga några av deras 
elever om de kunde tänka sig att bli intervjuade. En av skolorna gav svar väldigt fort och jag 
kunde mejla direkt till de två informanter jag fått tips om. Den andra skolan svarade inte på ett 
tag. Jag kontaktade en bekant som arbetar på skolan som gav mig kontaktuppgifter till två 
elever. Elevgruppen bestod slutligen av tre flickor och en pojke. Alla fyra elever fick ett 
informationsmejl (bilaga 1) och sedan bestämdes tid och plats för intervjuerna. 
Fortsättningsvis kommer de fyra som intervjuades kallas informant 1 informant 2, informant 3 
och informant 4 utifrån i vilken ordning de intervjuades.  

4.3 Planering och genomförande 
När tid och plats bestämts med samtliga informanter så planerades intervjun utifrån konceptet 
kvalitativa intervjuer som tidigare beskrivits. För att inte skapa en mall för intervjun i förväg 
valde jag att inte skriva ut färdiga frågor utan istället skrev jag ner några övergripande 
områden som jag ville beröra. Dessa valde jag ut baserat på de ämnen som lyfts i 
bakgrundskapitlet. Intervjuguiden blev en sammanställning av fem olika 
fördjupningsområden (se bilaga 2). Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas 
skolor, i lokaler som de själva bokat. Under intervjuerna fördes inga anteckningar utan alla 

 
71 Antagningsstatistik, Gymnasieantagningen 2019 (https://www.gyantagningen.se/statistik-och-
rapporter/rapporter-om-antagningar.html) hämtad 2019-11-11 
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intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon. Intervjuerna var mellan 30 till 45 minuter 
långa.  

4.4 Etiska aspekter 
Varje informant har blivit informerad om att intervjun är frivillig och att intervjun kan 
avbrytas när som helst. Jag som intervjuare bör inte publicera något som kan vara till skada 
för informanterna eller för andra människor. Med ordet konfidentialitet menas att ingenting av 
vad som sägs kommer föras vidare så att någon kan ta redan på vem som blivit intervjuad.72 
Eftersom jag som intervjuare kommer känna till namnet på de jag intervjuar är intervjun inte 
anonym. Jag kan försäkra mig om att de intervjuade kommer vara anonyma i den kommande 
texten men för mig kan de inte bli det. Alla informanter är över femton år gamla vilket 
innebär att jag inte behöver målmans godkännande för att intervjua dem enligt 
vetenskapsrådets codex.73Jag har valt att inte ta med min transkribering av intervjuerna som 
bilaga eftersom jag anser att det som är relevant för denna studie redan finns inskrivet i 
resultatet. Dessutom gör transkriberingen det lättare att förstå vilka de olika informanterna är 
och därav vill jag inte lämna ut materialet.  

4.5 Transkribering och analys 
Jag har valt att transkribera materialet enligt vad Trost föreslår som alternativ till 
heltranskribering74 nämligen att lyssna igenom hela intervjuerna och skriva ner det stoff som 
jag ser som relevant för min undersökning. De ämnen jag fokuserat på är musikskapande och 
bedömning. Därefter skrev jag ihop en sammanfattning för hela intervjun.  

Analysen är gjord med hjälp av begrepp från symbolisk interaktionism och Deweys 
perspektiv på lärande som ett hjälpmedel för helhetssyn. Dessa båda ser människan som en 
subjektiv varelse och söker svar på de subjektiva upplevelserna. Teorierna är till för att kunna 
utforska och förstå människans upplevelse och erfarenhet. Dessa teorier ser människan som 
en aktiv och föränderlig varelse och fokuserar därför på den tillfälliga situationen och hur den 
beskrivs och definieras just nu. Fokus har därav varit på det subjektiva hos informanterna och 
deras egna upplevelser. Det ställdes inga frågor om hur andra klasskamrater eller lärare såg på 
olika företeelser utan alla frågor var riktade till individen själv och dennes upplevelse.  

Utifrån sammanfattningarna av intervjuerna gjorde jag en jämförelse mellan de olika 
berättelserna och en första indelning av likheter och olikheter mellan informanternas utsagor. 
Samtidigt framkom teman i berättelserna som jag såg som viktiga för studiens syfte och 
utsagorna placerades in under dessa teman: kreativitet enligt informanterna, betygens 
funktioner, feedback och motivation hos informanterna. Utöver dessa teman valde jag även att 
inkludera informanternas musikaliska bakgrund. Informanternas musikaliska bakgrund och 

 
72 Trost. Kvalitativa intervjuer. 
73 Forskning som involverar barn. Codex. (http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml) hämtad 2019-11-11 
74 Trost. Kvalitativa intervjuer 
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hur de definierar kreativitet berättar om hur deras skapande sett ut tidigare och hur de själva 
reflekterar och ser på sitt skapande. Betygens funktioner, feedback och motivation ger en bild 
av hur de beskriver upplevelsen av skolan just nu och hur sammanlänkat detta är med 
motivation. Innan dessa teman kommer ett kort avsnitt om iakttagelser av informanterna som 
beskriver iakttagelser som jag såg som viktiga för att tolka resultatet. Sedan har jag gått 
djupare in i att analysera dessa svar utifrån symbolisk interaktionism och tolkat de berättelser 
som är beskrivna i första delen av kapitlet utifrån de begrepp som jag tillhandahåller inom 
symbolisk interaktionism. De begrepp som utgjort mina analytiska redskap har varit 
definitionen av situationen, symboler, rollteori och människan som en aktiv varelse.  

5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av studien i form av två delar. Den första delen är skriven 
utifrån ett beskrivande perspektiv och återger informanternas berättelser om sina studier under 
gemensamma teman.  Den andra delen är skriven utifrån ett analytiskt perspektiv och där 
tolkas elevernas berättelser utifrån symbolisk interaktionism och begrepp ur denna teori.  

5.1 Elevernas berättelser 
Här beskrivs först några iakttagelser av informanterna och varje informants musikaliska 
bakgrund och därefter presenteras svar från intervjuerna sammanställda i gemensamma 
teman. Dessa är kreativitet enligt dem själva, betygens funktion, feedback och motivation hos 
eleverna. Dessa teman är utvalda eftersom de sågs som viktiga för studiens syfte.  

5.1.1 Iakttagelser av informanterna och musikalisk bakgrund 
För att läsaren ska kunna förstå mina analyser presenterars här mina egna upplevelser av hur 
informanterna agerade under intervjuerna samt att jag beskriver deras musikaliska bakgrund. 
Informant 1 var enormt pratglad och ville berätta om många olika saker. Hon sökte 
ögonkontakt hela tiden och behövde inte så många frågor för att komma igång med att prata. 
Informant 2 verkade glad under mötet och svarade väldigt tydligt på frågorna. Hon höll 
ögonkontakten men var lite mer kortfattad än informant 1. Informant 3 var mest kortfattad och 
sökte inte ögonkontakt så ofta som de andra men verkade ändå bekväm i situationen. 
Informant 4 föreföll vara glad och positiv och höll ögonkontakt och gav svar direkt på 
frågorna. Från henne var svaren inte så långa men ändå utförliga. Utifrån dessa iakttagelser av 
informanterna upplevde jag som intervjuare informant 1, 2 och 4 som mer sociala när det 
gäller att prata, än informant 3. Samtliga informanter pratade om musik som något de tycker 
om och som är roligt.  
 
Informant 1 beskriver musiken som något som varit närvarande hela hennes uppväxt. Hon 
började spela klarinett på kulturskola som barn och har sedan fortsatt med att även ta lektioner 
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i gitarr utanför skolan. Hon valde att gå på Singer/Songwriterprogrammet eftersom det gav 
henne tillfälle att få spela akustisk gitarr. Hon skrev låtar till själva inträdesprovet och kom in. 
Nu går hon i årskurs två på skolan. Informant 1 vill eventuellt jobba med musik i framtiden.  
 
Informant 2 har vuxit upp med den klassiska musiken och alltid sjungit mycket i kör. Hon har 
vuxit upp i en stor stad i USA och flyttade till Sverige precis innan hon började gymnasiet. 
Informanten pratar flytande svenska och verkar bekväm med språket. Hon beskriver sitt 
låtskrivande som något hon gjort länge och alltid älskat att göra. Hon hade länge velat gå 
Singer/Songwriterprogrammet. Hon sökte en skola med struktur och därför valde hon den 
som hon går på nu på en skola som hon uppfattar som sådan. Informanten går nu andra året på 
programmet. Informant 2 vill gärna jobba med musik i framtiden.  

Informant 3 började spela gitarr på kulturskola vid tidig ålder eftersom hans föräldrar ville det 
men övergick sedan till piano. Han minns inte riktigt varför han började skriva musik. Han 
valde att gå Singer/Songwriterprogrammet för att det var det roligaste alternativet till 
utbildning och framtida jobb om han i framtiden ”måste” ha ett jobb. Han går nu andra året på 
programmet. Informant 3 vill gärna jobba med musik i framtiden.  

Informant 4 berättar att hon skrev låtar i tidig ålder utan att förstå att det var det hon gjorde. 
Hennes pappa höll också på mycket med musik. I årskurs sex så började hon på en skola med 
musik som profil och sedan valde hon att gå programmet Singer/Songwriter. Hon valde just 
den skola hon går på för att hon upplevde andra skolor som fokuserade på konkurrens och att 
utbildningen skulle vara ”showig”. Hon går nu tredje året på programmet. Informant 4 vill 
gärna jobba med musik i framtiden. 

Alla informanter började med musik som barn och verkar ha fortsatt fördjupa detta. Däremot 
är det bara två informanter som tar upp sina föräldrar i berättelserna om deras musicerande. 
Skälet till att gå Singer/Songwriterprogrammet är olika för alla informanter. Informant 1 och 
4 går på samma skola och informant 2 och 3 går på samma skola.  

5.1.2 Kreativitet enligt informanterna 

Alla informanter beskriver att musiken kom in tidigt i deras liv. För informant 3 var skälet till 
det att hans föräldrar ville att han skulle börja spela ett instrument. Alla informanterna utom 
informant 3 har exempel på hur de skapade i tidig ålder och skrev låtar redan då. De har lite 
olika sätt att beskriva sitt skapande i tidig ålder men att det existerade är tydligt.  

Informanterna beskriver begreppet kreativitet på olika sätt. De nämner alla ordet ”skapa” som 
en del av deras beskrivning. Informant 3 tror att hans kreativitet är mer baserad på logik än på 
känslor. Hans förklaring av detta är att han mer tänker sig till hur han kan skapa något istället 
för att han känner något som han vill få ur sig. Informant 2 och 3 tror att kreativiteten är att 
skapa något nytt eller som informant 2 säger att ”skapa en låt från ingenting”. Samtidigt säger 
hon både innan och efter att kreativitet handlar om att tolka något och att hon får ”inspiration 



 21 

från något”. Att kreativitet är någonting som man blir inspirerad till är självklart för informant 
4. Hon beskriver kreativitet som en vägledare, alltså någonting som berättar hur man ska göra. 
Hon behöver hämta inspiration och gärna ha ramar för att bli kreativ. Informant 2 och 3 tycker 
att det är friheten som gynnar kreativiteten medan informant 4 tror att ramarna och något att 
förhålla sig till gör att kreativitet kommer enklare.  

Informant 1 och 4 lyfter vikten av andra i relation till sin kreativitet. Informant 1 säger att ”det 
inte går att skriva en jättebra låt själv”. Man behöver släppa in andra i sitt skapande för att det 
ska bli så bra som möjligt. Informant 4 är inne på samma spår när hon pratar om hur rädd hon 
är för att inte gå på samma skola som många andra som skapar. ”De inspirerar mig och jag 
tror inte jag skulle klara mig utan den inspirationen” säger hon.  

5.1.3 Betygens funktioner 
En gemensam nämnare hos alla informanter är att de inom de musikskapande kurserna vet att 
de blir bedömda och får betyg men inte hur denna bedömning går till eller hur underlaget ser 
ut för de betyg de får. Flera av informanterna nämner att de vet att det finns underlag i form 
av matriser och bedömningskrav men de inte vet hur de får tag på dessa. Informanterna 
försöker ändå förklara hur de tror bedömningen går till. De tror att lärarna ser mycket till 
processen och på vilket sätt eleven har förhållit sig till uppgiften. Informant 2 säger att det till 
stor del bara handlar om ifall låten blir klar eller inte. I en del kurser har de haft betygssamtal 
eller fått matriser som beskriver kraven för betygen men detta har bara skett enstaka gånger. 
Några av informanterna uttrycker att de ser bristen på information om deras betyg som ett 
problem och att de önskar få bättre översikt över hur de ligger till i de olika kurserna. 
Informant 2 säger att hon vet att de ibland får kommentarer som att de gjort något ”utförligt” 
på vissa prov de gör men detta sägs av informanten med en ganska ironisk ton. 

I relation till de andra kurserna, som inte är musikkurser, så uttrycker samtliga informanter att 
de kurser som inte är musik har bättre information om betyg och tydligare kunskapskrav. I 
dessa finns det ramar för vad man ska kunna och det är samma ramar för alla. I musikkurserna 
finns det flera sätt att göra saker ”bra”. Däremot beskriver eleverna att deras frihet och 
möjlighet att vara kreativa är mindre i de kurser som inte är musikkurser. 

Det är inte som att man får vara kreativ i franska till exempel…Det är inte så att 
jag inte har passion för de ämnena, jag gillar historia och jag gillar franska, men 
det är inte så att jag får den där elden i magen. Informant 2 om kurser som inte 
är musikkurser. 

Ingen av informanterna säger att betyg är särskilt viktiga för dem. Några uttrycker att betygen 
eventuellt har relevans för framtida utbildning och informant 3 säger att betyg är viktigt för 
hans föräldrar. Tre av informanterna nämner ändå att de oftast får högsta betyg, alltså A, i 
musikkurserna. Informant 1 som inte nämner vilka betyg hon får säger istället att hon 
upplever att betyg i kurser som ensemble och musikproduktion ofta kan bli orättvist satta. 
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Eftersom eleverna ofta jobbar i grupp så syns inte alla elevers fullständiga kompetens och 
informant 1 menar att lärarna har missat en del av hennes kunskap på grund av detta. 

För samtliga informanter verkar betyg alltså inte ha en så stor roll i deras undervisning i 
musikskapande. De verkar inte heller vara särskilt informerade om hur betygssättningen går 
till. Samtidigt är de ändå medvetna om att de kommer få betyg i varje kurs och tre av dem 
berättar vilken betygsnivå de ligger på.  

5.1.4 Feedback 

Feedback, eller formativ bedömning, är något återkommande i utbildningen för samtliga 
informanter. Mycket av den bedömning som informanterna beskriver handlar om 
kommentarer och konstruktiv kritik och de verkar medvetna om att denna ges för deras egen 
utveckling inom ämnet. Alla informanter har upplevt att få feedback från både lärare och 
klasskamrater. Informant 1, 2 och 4 säger att de aldrig får höra att något är dåligt. Informant 3 
däremot berättar att han kan få höra att något är dåligt, till exempel från en klasskamrat, men 
att han då vet att det inte innebär att han är dålig. Hur han är medveten om detta säger han 
dock ingenting om. Informant 2 säger att de kan få förslag på vad de skulle kunna ”förbättra”. 
Av informant 2 och 3 används ord som ”bra” och ”dåligt” eller ”inte så bra” i deras berättelser 
om feedback. Även ordet kvalité används, som i citatet nedan.  

Sen har vi ensemble, som bara är att spela i grupp. Och eftersom vi gör det i 
klassen så är det inte nödvändigtvis på en jätteprofessionell nivå eftersom alla i 
klassen är i princip gitarrister eller pianister… Så kör vi fullband så är det inte 
nödvändigtvis högsta kvalité på allt men det är kul att lära sig ändå. Informant 3 
om Ensemblekursen.  

Informant 1 och 4 beskriver den feedback de får som att de får en bekräftelse på vad de skapat 
och vad de skulle kunna utveckla i låten. De får även berätta själva för sina lärare och 
klasskamrater om vad de skapat innan de får någon återkoppling. För dessa två informanter är 
det inkluderat i samtliga feedbackstillfällen att de andra eleverna ger kommentarer. Både 
läraren och de andra eleverna får komma med idéer på hur låtarna kan utvecklas. Dessa 
feedbacktillfällen sker efter varje uppspel av en ny låt.  

Sen när vi väl ska spela upp låtarna delar vi ut kompskissen till alla andra och så 
visar vi upp låten och så pratar vi om hur vi har byggt upp den och hur man 
skulle kunna jobba vidare på den. Då brukar alltid läraren säga ”ah, men där 
gjorde du så här och arrangerade så här”, det blir lite tydligare hur man har gjort 
och sen får man tips från alla andra. Informant 1 om feedback i Arrangering och 
Komposition 

För informant 2 och 3 sker feedbacken i lite skilda former beroende på uppgift. De berättar att 
eleverna aldrig måste spela upp sina låtar under lektionstid om de inte vill och de behöver inte 
heller berätta någonting om låtarna. Feedbacken är ofta riktad mot elevernas process enligt 
flera av informanterna. Dock är, som tidigare nämnt, feedbacken sällan kopplad till fortsatt 
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bedömning i form av betyg. Samtliga informanter tycker att feedbacken de får hjälper deras 
skapande och därav är feedbacken relevant för dem både i och utanför skolan.  

5.1.5 Vad motiverar till att skapa? 
Den största gemensamma nämnaren för samtliga informanters motivation är att det är ”roligt” 
att skriva musik. Det roliga och lustfyllda återkommer ofta som ett skäl till att lära sig mer. En 
skillnad i vad som gör det roligt är vad informanterna får ut av att lära sig. Informant 1 och 4 
beskriver oftast att något är viktigt att lära sig för att sedan använda i ett kommande 
sammanhang. Informant 1 ger ett sådant skäl till varje moment som hon beskriver. Informant 
2 och 3 ger också skäl till deras motivation som handlar om framtid men beskriver mycket av 
det som de lär sig att de blir ”bättre” på det. Motivationen uttrycks mer form i ord som ”bra” 
och ”dåligt” hos informant 2 och 3. Informant 2 beskriver att det är nyfikenheten som driver 
hennes motivation framåt. Alla informanterna ser sitt skapande som något de behöver göra för 
att få ur sig någonting. De beskriver det som känslor och tankar som de vill förmedla. 
Informant 3 väljer att även lägga fokus på att han tycker det är ”kul” och ”vill bli bra på det”.  

Att betygen inte motiverar är de flesta av informanterna tydliga med. Flera av dem lyfter att 
känns bra att musik inte handlar om att få ett bra betyg. Samtidigt säger informant 3 att han 
ibland skapar för att imponera på lärarna. För informant 3 och 4 är möjligheten att få dela med 
sig av vad man gjort något som motiverar till att skapa. De menar på att man vill få 
bekräftelse på att det man gjort är något andra kan tycka om.  

Många av kurserna inom musik har alltid ett genomgående tema vilket samtliga informanter 
anser är positivt eftersom utbildningen blir som verkliga musiklivet kommer se ut. Detta blir 
en motivation för alla eftersom de då får lära sig hur det går till på riktigt. Det ”känns” 
meningsfullt vilket skapar motivation. 
 

5.2 Analys utifrån symbolisk interaktionism 
I detta avsnitt presenteras en analys av vad som beskrivits i 5.1 utifrån symbolisk 
interaktionism. Detta har i sin tur delats in i olika teman och dessa är definition av situation – 
bedömning, människan som föränderlig eller statisk, de sociala rollerna och betyg som 
symbol.  

5.2.1 Definition av situation – bedömning 
Utifrån sammanställningen av informanternas berättelser framgår det att samtligas bild av 
betyg inom musikskapande är att betygen inte är särskilt relevanta för dem. Deras definition 
av betygsmomentet gör det till en liten del av deras undervisning och inte något som påverkar 
deras agerande. Samtidigt definierar informanterna andra former av bedömning, så som 
formativ bedömning, som relevant. Detta på grund av vikten av framtida kunskap i livet. 
Alltså har denna kunskap definierats högre än framtida vikt av betyg för dessa informanter. 
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Denna syn på betyg och bedömning har även kommit att definiera deras syn på undervisning. 
De vet att deras agerande under tidigare undervisning resulterat i vissa betyg och kan därför 
utgå från att de kommer få liknande resultat fortsättningsvis om de agerar på samma sätt. Tre 
av informanterna beskriver sig själva med att de får högsta betyg på deras uppgifter och har 
då kanske fått det trots att de inte fokuserat på betygen. Därför har de kunnat definiera 
situationen sådan att de inte behöver lägga fokus på betyg eftersom de ändå, med den 
inställning de nu haft, fått högsta betyg. För samtliga informanter har musiken definierats som 
någonting roligt vilket också definierar deras utbildning.  
 
Genom att definiera utbildningen som rolig ger de sig in i undervisningen med ett positivt 
tänkande och med idéen av att någonting kommer att vara just roligt. I deras svar spelar även 
situationen som intervjun tar plats i roll. Den beskrivning som de ger av bedömning och betyg 
skulle kunna se helt annorlunda ut och definieras helt annorlunda i en annan situation. Vid 
denna tidpunkt spelar betygen inte så stor roll för informanterna men det kan bero på att de 
vet att betygen inte kommer sättas förrän om mer än ett halvår. Dessutom har situationen 
redan definierats för dem i själva intervjun efter de fått reda på att fokusområdet är 
musikskapande i skolan. Enligt deras definition kan betyg var så pass irrelevanta för ämnet att 
det inte var värt att lägga någon större vikt vid att berätta så mycket om det. Om de istället 
blivit informerade om att detta var en studie om bedömning skulle kanske mer tid och energi 
lagts på betyg och bedömning. Samtliga informanter väljer att definiera de kurser som inte är 
musikkurser som teoretiska. I dessa kurser ser de alla betygen som något tydligare och mer 
konkret än i musik. Definitionen av musik som ett icke teoretiskt ämne påverkar också 
informanternas syn på ämnet i sig. De har då en motpol som handlar om hur musik inte är. 
Musik är inte teoretiskt och då innebär inte betyg samma sak i musikkurser som i de 
teoretiska kurserna.  

5.2.2 Människan som föränderlig eller statisk   
Samtliga informanter upplevs väl medvetna om att de kan utvecklas och lära sig saker utifrån 
hur de berättar vad de lärt sig under sin tid på respektive gymnasieskola. Av detta ges bilden 
av att informanterna upplever sig själva, eller åtminstone beskriver sig själva, som 
föränderliga. Men när informant 2 och 3 berättar om hur de själva eller andra ”är bra på 
något” eller liknande visar det att de, eventuellt omedvetna, ändå bär med sig ett tänkande 
som riktar in sig på att människan är statisk. Informant 3 säger sig dock förstå att han inte är 
dålig bara för att någon säger att hans låt är dålig men återkommer ändå till att beskriva vad 
han är ”bra” eller ”dålig” på, varför det går att fundera på hur han förstått sin egen 
föränderlighet. Eftersom informant 2 och 3 mest får feedback från sina lärare och kamrater i 
form av att något var ”bra” medan informant 1 och 4 får feedback i form av bekräftelse på vad 
de gjort så kanske det är den typ av feedback de får som ligger till grund för hur de 
fortsättningsvis ser på och bedömer sig själva. Om de upprepande blir bemötta av en viss 
feedback blir det den feedbacken som de ger sig själva och andra i fortsättningen.  
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5.2.3 De sociala rollerna  
Alla informanter befinner sig i olika roller vid tillfället för intervjun. I intervjun har de har 
dessutom precis gått ifrån rollen som elev till rollen som informant där de får frågor om rollen 
som elev. Den sociala roll som gäller för tre av fyra informanter är att de är högpresterande. I 
gruppen av elever är de högpresterande eftersom det finns andra elever som inte presterar på 
samma nivå. Att vara högpresterande och få A i betyg skapar en särskild roll och identitet hos 
elever och det märks hos de tre informanterna. Det kan vara den rollen som gjort att de dels 
blev utvalda av de kontakter som togs i jakt på informanter och dels gjort att de sa ja till att 
vara med i undersökningen. En annan roll som uppfattas hos informant 2 och 3 är rollen som 
musiker. Detta kan bero på att de beskriver sig själva som att de ”är bra på” olika saker. För 
genom att beskriva att man är bra på något kan man lätt identifierar sig med denna kunskap. I 
detta fall så resulterar det i att eleverna ser sig som att de är musiker istället för att beskriva 
det som att de utövar musik men är människor. Denna känsla framgår inte alls lika starkt hos 
informant 1 och 4. Däremot verkar samtliga informanter uppfatta sig ha en ganska god 
position i sin klass då de alla pratar om skolorna de går på som något positivt och de nämner 
vänner som de spelar och arbetar tillsammans med. Dessutom uppfattas informanterna med 
undantag av informant 3 som väldigt sociala.  

5.2.4 Generella symboler  
Det är flera symboler som tar plats i samtalet med informanterna. De symboler som kan 
uppfattas som mest relevanta i vad informanterna berättat är orden betyg och skola. Med 
symboler menas att ett ord eller begrepp symboliserar något särskilt och samma begrepp kan 
symbolisera olika saker för olika människor. Till exempel har betyg som symbol många olika 
betydelser för informanterna. Betyg som symbol har en gemensam betydelse för några av 
informanterna när det handlar om betyg i musikkurser. Eftersom tre av informanterna lyfter 
att de är elever som får högsta betyg har betyg en positiv klang och en positiv betydelse i nuet 
för dem. Betyg blir något som ger dem en visshet om att det går bra i de olika kurserna och 
eftersom de inte lägger så stor vikt vid betygen annars så innebär symbolen betyg även att det 
är någonting som löser sig, utan större ansträngning från dem. För informant 1 som inte 
nämner vad hon ligger på för betygsnivå i musikkurserna kan betyg symbolisera någonting 
annat. Hon är den som lägger ner mest tid på att förklara att det är lite jobbigt att de inte får 
information om betygen vilket kan hänga samman med hennes uppfattning av att betyg ibland 
känns orättvisa. I och med att ingen av informanterna har en tydlig bild av varför de får 
betygen de får, blir betyg förknippat med att vara något okänt. Betyg är någonting som 
eleverna ”bara får” och ingenting de vet särskilt mycket om. Dessutom beskriver de betygen 
som något som inte är så viktigt. Betyg symboliserar alltså flera saker för alla informanterna. 
Dels symboliserar betyg något som inte är så viktigt eller informativt för informanterna och 
dels någonting som antingen förknippas med något positivt för dem som har högt betyg, eller 
med något som känns orättvist, som för informant 1.    
 
Tre av informanterna är uppvuxna i Sverige och troligtvis i det svenska skolsystemet. För 
dessa tre är symbolen skola och undervisning förhållandevis gemensam och det skapar en 



 26 

förståelse utifrån mig som intervjuares perspektiv på skola som symbol. För informant 2, som 
inte vuxit upp i Sverige, kan symbolen skola innebära något annat. Hon nämner i intervjun att 
hon är tacksam för valmöjligheten som finns i Sverige vilket visar på att skolan i sig kanske 
representerar en annan symbol i hennes liv jämfört med de tre andra. För svenskar och 
framför allt för storstadsmänniskor i Sverige är valmöjligheten en självklarhet. Så är det inte 
för informant 2. Utifrån de andra tre informanternas normer och bakgrund i skolan så kan man 
utifrån deras ”me” troligen utgå ifrån hur deras ”I” ska agera. Det går att anta att de kommer 
gå till sin skola i stort sett varje dag och att de kommer ta studenten. Samma antagande går 
inte lika lätt att göra med informant 2 eftersom hennes ”me” inte är lika bekant som de andras.   

5.3 Sammanfattning av resultatet 
Sammanfattningsvis framgår av resultatet att informanterna inte ser betyg som en påverkande 
faktor i deras musikskapande men samtidigt framkommer att tre av informanterna troligen 
förknippar betygen med något positivt medan en lyfter betyg som något orättvist. Enligt 
informanterna saknar de information om betygsättning och kunskapskrav men det 
framkommer inte om det verkligen finns brist på information eller om detta är något 
informanterna glömt eller bara inte tänkt på i själva intervjun. Betygen har inte heller inverkan 
på informanternas motivation för musikskapande enligt dem själva utan det som ger dem 
motivation är det lustfyllda i musiken och lusten i att lära sig något. Den feedback som 
informanterna får ta emot av lärare och andra elever i sitt skapande är varierande och skiljer 
sig mellan de två skolor som informanterna kommer ifrån både vad gäller hur ofta den ges 
och i vilken form. Varje informant har förståelse för sitt skapande och deras utsagor om 
kreativitet är liknande utom gällande huruvida kreativiteten stärks av andra eller inte. Dessa 
delar av resultatet är de jag valt ut att diskutera i nästa kapitel. 

6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras i 6.1 studiens resultat mot tidigare forskning samt hur studiens 
resultat kan tillämpas ur ett pedagogiskt perspektiv. Därefter diskuteras i 6.2 valet av metod 
och dess påverkan på studiens resultat. Avslutningsvis lyfts i 6.3 möjlig fortsatt forskning i 
ämnet.  

6.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras hur betygens funktioner och lärares bedömning yttrar sig inom 
musikskapande kurser och vad betyg kan symbolisera. Sedan följer en diskussion om 
motivation och därefter en fördjupning av begreppet kreativitet och vad dess definition gör 
med själva kreativiteten. Avsnittet avslutas med en reflektion om vad resultatet betyder för 
utbildning och lärande.  
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6.1.1 Betygens och bedömnings funktioner i musikskapande kurser 
Av resultatet framgår att ingen av informanterna lägger särskilt stor vikt vid betyg inom 
musikskapande kurser och betyg har inte heller någon påverkan på motivationen hos 
informanterna. Eftersom informanterna knappt känner till hur betygssättning i musikskapande 
kurser går till verkar det som att betyg existerar mer i periferin än som aktuell drivkraft. 
Däremot kan betyg fylla en funktion i kommande urval för eventuell fortsatt utbildning och 
denna aspekt har informanterna med i deras planer om framtiden. De är med andra ord 
medvetna om att deras betyg eventuellt kommer spela roll framöver för högre utbildning och 
arbete. Men samtidigt riktar åtminstone tre av informanterna sin fortsatta utbildning mot 
antingen musikinriktning på folkhögskola eller musikhögskola. Med största sannolikhet 
kommer deras betyg inte vara relevanta i en antagningsprocess till dessa typer av skolor. 
Precis som Andersson75 skriver blir det fler och fler skolor som använder sig av 
antagningsprov och de skolor som är aktuella för dessa informanter är just sådana. Andersson 
skriver också om hur det för länge sedan var flit som var en av grunderna till betygen. Detta 
beskrivs fortsatt av Andersson som någonting som frångåtts men på ett sätt är det som att en 
jakt på flit fortfarande finns kvar. En av informanterna tar upp att det krav hon uppfattar i de 
musikskapande kurserna är att ”låten blir klar” vilket faktiskt handlar om just flit och att 
lyckas producera färdigt en låt. Betygens önskade funktioner är flera, dels att främja 
motivationen och lärandet hos eleverna76 och dels att vara en hjälp i urval till högre studier77 
men ingen av dessa funktioner är aktuella i informanters definition av betyg i musikskapande 
kurser. Denna definition skulle kunna se annorlunda ut om informanterna inte hade de höga 
betyg som de nämner men det återkommer jag till i avsnittet om symboler och roller.  

Formativ bedömning som ger informativ feedback för att eleven ska utvecklas är 
återkommande i informant 1 och 4:as berättelser om deras utbildning. Som resultatet visar ges 
feedbacken ofta i dialogform. Informant 2 och 3 möts av en informativ feedback men som 
inte framförs som en dialog på samma sätt som för de andra två informanterna. Informant 1 
och 4 verkar även ofta få utöva det som Olsson skriver om som självbedömning78 i sin 
undervisning, där de får berätta och resonera kring sitt skapande själva. Detta är något som 
informanterna uppskattar och de uttrycker sig som att de har kontroll över sitt eget lärande. 
Både Klapp79 och Lundahl80 gör tydlig särskiljning på formativ och summativ bedömnings 
syfte och denna särskiljning stämmer väl överens med informanternas egna upplevelser. Detta 
stämmer även överens med det som sägs om återkoppling i bedömningsstödet för lärare81 där 
kombinationen av återkoppling och bedömning lyfts som ett otroligt viktigt verktyg. Men att 
språket från kunskapskraven, som tas upp i bedömningsstödet, skulle öka elevers stimulans 
och motivation går inte att utröna ur informanternas svar. Ingen av dem vet särskilt mycket 
om kunskapskraven och den enda som nämner ett ord från kunskapskravens språk säger detta 

 
75 Andersson. Varför betyg : Historiskt och aktuellt om betyg. 
76 Klapp. Bedömning, betyg och lärande. 
77 Andersson. Varför betyg : Historiskt och aktuellt om betyg 
78 Olsson. Bedömning i estetiska ämnen 
79 Klapp. Bedömning, betyg och lärande. 
80 Lundahl. Bedömning för lärande. 
81 Bedömningsstöd i musik. Skolverket 
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med en ironisk ton. Det ironiska tonfallet skulle dock kunna bero på att informanten själv inte 
har svenska som modersmål och därför har svårt att helt greppa själva ordet, varför det inte är 
säkert vad informanten ironiserade över. Även kamratbedömning är aktuell för informant 1 
och 4. Det kan vara så att den form av bedömning som dessa två möts av leder till en lite mer 
bred syn på hur själva bedömningen går till. En fara med bedömning är att det bara blir en 
persons uppgift att döma en annan men genom att inkludera själv- och kamratbedömning så 
blir både andra elever, läraren och eleven själv en del av bedömningen. När läraren tar 
ungefär lika stor plats som de andra eleverna, så som informant 1 beskriver det, gör läraren 
också sig själv till en i gruppen, vilket Dewey82 menade hjälper elevernas riktning. Gällande 
de olika funktionerna hos formativ och summativ bedömning så används formativ bedömning 
för att hjälpa eleverna utvecklas och dessutom beskriver informanterna att de själva förstår 
poängen med denna typ av bedömning medan summativ bedömning är till för det yttre 
samhället och ett kommande urval. Det som går att fundera över är om det verkligen är rätt att 
betygen inom musikskapande kurser beskrivs med hjälp av kunskapskrav när de inte verkar 
vara grunden till kunskapen i dessa kurser utan snarare bara ett ytligt system. Skolan är 
målrelaterad men kunskapskraven i musikskapande kurser beskrivs av informanterna som 
frånkopplade från det som blir det egentliga målet och fokus för utbildningen. Om så är fallet 
kanske den funktionen hos betyg endast har funktionen att fungera som urvalsinstrument. 
Trots att man, som Andersson skriver, 83 länge försökt komma bort från själva 
urvalsfunktionen är den fortfarande central utifrån informanternas berättelser om betyg. 

Både Klapp84 och Borgström Källén85 lyfter upp skillnader i bedömning utifrån bakgrund och 
kön. Detta är ingenting som är alltför påtagligt i den här undersökningens resultat. Hur 
informanternas socioekonomiska bakgrund sett ut vet jag inte så mycket om och hur det har 
påverkat dem kan inte denna studie svara på. Något intressant dock som blir tydlig är 
skillnaderna i deras sociala förmåga som visade sig under intervjuerna. Flickorna upplevde 
jag som mer sociala än pojken och det kan vara så att dessa sociala egenskaper också haft 
påverkan på deras betyg. Men jag kan förstå svårigheten att inte inkludera elevernas sociala 
egenskaper i betygen eftersom en av de saker som ska bedömas är personligt uttryck.86Man 
kan föreställa sig att det som lärare är lättare att uppfatta en elevs personliga uttryck om 
läraren även känner att denne byggt en relation till eleven, vilket såklart blir lättare att göra 
om eleven har en utvecklad social förmåga. Precis som Klapp skriver är det svårt att 
socioemotionella förmågor inte ska ligga till grund för betygsättning,87 särskilt när det 
kommer till att bedöma musikskapande. Är det ens möjligt att bedöma en elevs personliga 
uttryck utan att även ta med hur eleven fungerar socialt och i sitt bemötande?    

 
82 Dewey. Individ, skola och samhälle. 
83 Andersson. Varför Betyg? 
84 Klapp. Betyg – deras funktion och vad de mäter.  
85 Borgström Källén, Carina. När musik gör skillnad – genus och genrepraktiker i samspel 
86 Ämne – Musik. Skolverket. 
87 Klapp. Bedömning, betyg och lärande. 
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6.1.2 Symboler och roller 

Att det finns en brist på intresse för betyg hos dessa informanter, som övervägande är 
högpresterande, är mycket intressant. Drivkraften är inte, enligt dem själva, att få höga betyg 
och ändå får de det. Eftersom de själva väljer att definiera deras utbildning som något roligt 
kanske de utifrån deras egen definition har hittat en drivkraft som fungerar bättre än betyg och 
som i sin tur resulterar i höga betyg. Men vad blir drivkraften för elever med lägre betyg? 
Fyller betygen hos de eleverna en av de funktioner som betyg förväntades ha från början, 
alltså att motivera eleverna, eller ger de bara en känsla av otillräcklighet? I längden kanske 
utfallet blir att de lågpresterande eleverna definierar sin utbildning som tråkig och därför inte 
heller får någon drivkraft till att prestera högre. Om eleverna dessutom har ett statiskt sätt att 
se på sig själva, alltså att de är på ett visst sätt och inte att de agerar på ett visst sätt, finns 
risken att de ser sina betyg som något som bara berättar hur de är och inte som något de kan 
förändra om de vill. För informanterna har höga betyg i så fall blivit en del av deras identitet 
och de kanske vet med sig att de är högpresterande. I detta fall kanske det gynnar dem. Men 
för de lågpresterande kan deras betyg leda till att eleverna ser sig som att de är lågpresterande. 
Detta resonemang stämmer väl överens med både Deweys tankar om människan88 som 
utvecklas av sina erfarenheter och med Dwecks teori om mindset.89 Dewey som menade att 
människor aldrig bör jämföras med varandra skulle nog ifrågasätta att varje elev bedöms 
utifrån exakt samma kunskapskrav utan att det tas hänsyn till olika förutsättningar och 
personlighetsdrag.  

En fara med roller som människan kan gå in i, som till exempel högpresterande och 
lågpresterande, finns i den roll som två av informanterna ger sig själva i form av att de är 
musiker. För informant 1 och 4 verkar musiken istället vara någonting som de tycker om att 
göra, men de är inte musiker. När något en människa gör blir vad denne är så gör man sig 
inte bara statisk och oföränderlig utan man leder även sig själv mot en, eventuellt, kommande 
identitetskris. Eftersom ingen är garanterad att kunna fortsätta musicera som denne gör resten 
av livet kan tidpunkten komma då de informanter som är musiker inte längre kan vara det, 
och vad är de då? Kanske är det ofta rollerna eleverna går in i som en lärare kan försöka möta 
och där en lärares uppgift blir att få eleverna att själva se dessa roller. När jag tänker på 
mindset kan jag verkligen känna igen elever som beskriver sig själva som att de bara är så och 
därför kan de också ge upp ganska fort när de förväntas lära sig något. Eller elever som med 
ett surt ansikte går ut för att de inte klarade en uppgift eftersom de är sådana som vanligtvis 
klarar saker. Ett mål som framtida lärare kan därför vara att försöka få elever att förstå att de 
är utvecklingsbara och föränderliga varelser. 

6.1.3 Musikskapande och motivation 
Av resultatet har det framgått att det som motiverar informanterna mest till att musicera och 
skapa musik är att de vill lära sig och att de tycker det de lär sig är roligt. Det tyder på att 

 
88 Dewey. Individ, skola och samhälle. 
89 Dweck. Mindset: du blir vad du tänker. 
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eleverna faktiskt har fått med sig en lust att lära men det är svårt att avgöra om den är livslång 
så som läroplanen önskar.90 Deras motivation bygger alltså mycket på att vara självstyrd91 och 
komma inifrån. Den enda som tar upp ett yttre skäl till motivation är informant 3 och för 
honom verkar det lite jobbigt att förhålla sig till de krav han kan känna från lärare och 
föräldrar. Formen av belöning hos eleverna är egentligen både kontrollerad och informativ om 
man ska utgå ifrån Decis indelningar.92 Eftersom den feedbacken eleverna får på vad de gör är 
beskrivande så blir det en form av informativ belöning. Men samtidigt är den informativa 
delen frånkopplad betyg de sedan får. Betygen kan då bli en form av kontrollerad belöning 
istället och enbart vara en markering utan information om förändring eller utveckling. Denna 
belöning, som enligt informanterna själva inte spelar så stor roll, kanske skulle ha större 
inverkan om deras betyg inom musikskapande kurser såg annorlunda ut. Informanterna har 
kunnat definiera situationen så att om de motiveras av att ha roligt och att de vill lära sig så 
resulterar det i att de får högt betyg. Därav behöver deras motivation inte bero på yttre skäl 
eller kontrollerade belöningar. En elev som har lägre betyg kanske inte kan ha samma 
inställning till motivation trots att denne känner glädje i att musicera och att lära sig. I det 
fallet blir betyg en indikation på att man inte gjort tillräckligt och att man måste hitta något 
annat som motiverar. Kanske elever med höga betyg inte lägger någon vikt vid betyg eftersom 
de inte är i behov av det. Men även om de inte lägger någon vikt vid betygen kan jag fundera 
på om de ändå inte påverkas av den belöning ett högt betyg innebär.  

Både i Deci och Ryans texter,93 samt i Deweys,94 finns idéen om att den som undervisar måste 
kunna förankra undervisningen i elevens värld och ge svar på ett ”varför”. Detta ”varför” är 
tydligt besvarat hos alla informanter. Även om deras ”varför” skiljer sig åt något dem emellan 
så har de svar på varför de ska lära sig saker. Det som inte har ett tydligt varför hos 
informanterna är nog själva betygen. Det var ingen av informanterna som lyfte något skäl till 
att betyg ska ges men de uttryckte det som något positivt att betyg för dem i musikskapande 
inte var grunden för att vilja lära sig.  

Något som även framkommit i resultatet är att när skolarbetet i musikskapande förankras i 
den verklighet så som den kan visa sig utanför skolan ökar informanternas motivation. De 
berättar att de har ett gemensamt tema för flera kurser inom musikämnet. Alltså kan skolorna 
under ett moment inkludera exempelvis både musikteori och ensemble inom en viss genre och 
gör då momentet till en praktik av hur det ser ut i det professionella musiklivet. Dewey 
beskrev det konceptet som det bästa sättet att lära sig eftersom man då lär sig om hur 
verkligheten utanför skolan faktiskt ser ut.95  

 
90 Läroplan för gymnasieskola. Skolverket. 
91 Deci och Ryan. Self-determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, 
and Well-Being 
92 Deci. Intrinsic Motivation.  
93 Deci och Ryan. Self-determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, 
and Well-Being 
94 Dewey. Individ, skola och samhälle.  
95 Ibid. 
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6.1.4 Bilden av kreativitet  
Resultatet visar att samtliga informanter har snarlika uppfattningar av begreppet kreativitet. 
Deras beskrivningar stämmer överens med den som framkommer i avsnittet om kreativitet. 
Kreativitet handlar om att skapa någonting. Det som skiljer informanternas beskrivningar av 
begreppet är deras uppfattning om ifall de skapar utifrån någonting eller inte. Jag menar att 
det är intressant att informant 2 säger att hon skapar något från ingenting medan informant 4 
är väldigt noga med att hon skapar genom att bli inspirerad och genom tidigare erfarenheter. 
Den senare beskrivningen stämmer väl överens med hur Vygostkij skrev om skapandet.96 Han 
menade att ingenting skapas från ingenting utan skapande handlar om att omvandla tidigare 
erfarenheter till någonting nytt. Informanten 2 som sa att denne skapar från ingenting fortsatte 
därefter med att säga att denne även tolkar något så troligen är även hon medveten om att 
denne skapar utifrån något annat men har inte samma medvetenhet om detta som informant 4. 
Jag tror det kan vara en bra förutsättning att veta om att man skapar utifrån någonting man 
upplevt eller erfarit tidigare eftersom det kan hjälpa att komma igång med skapandet. Då kan 
man anstränga sig för att hämta inspiration eller kanske gå ut och erfara något för att sedan 
skapa utifrån det.  

Resultatet visar att hälften av informanterna ser andras roll i sitt skapande som väldigt viktig. 
Både informant 1 och 4 lyfter vikten av att få andras inputs på sina låtar men också att få bli 
inspirerad av varandra. Detta kanske beror på det som Philipsson skriver angående kreativitet 
i grupp.97 När kreativiteten sker i grupp blir den större. Det är kanske det som dessa två 
informanter har upplevt.  

Av resultatet framgår att samtliga informanter börjat musicera vid tidig ålder och tre av dem 
nämner dessutom att de även skapade då. Både Dewey98 och Vygotskij99 beskrev kreativiteten 
som något som är självklart för barn och detta stämmer överens med informanternas 
beskrivningar. Dewey skrev om vikten av att barnens intressen och kreativitet och att dessa 
skulle tas vara på under barnens utbildning men detta är inget som någon av informanterna 
ger någon indikation på att de fått erfara. I samtligas berättelse blir det ett hopp mellan att de 
skapade som barn och att de sedan valde en skapande linje som gymnasieutbildning. Jag kan 
tänka att just dessa informanter haft tur som på något vis lyckats behålla sin kreativitet under 
åren mellan barndomen och gymnasium. Jag tror inte det är självklart att det går och jag kan 
fundera på hur man som lärare ännu mer kan utnyttja barnens kreativitet genom alla åren i 
grundskolan, hela vägen från förskoleklass till årskurs nio.  

Resultatet visar att samtliga informanter tycker om och gläds av att få skapa. En av 
informanterna säger till och med i ett citat att denne får ”eld i magen” av musikskapandet. Det 
går att beskriva som att denne verkligen brinner för att skapa musik. För mig blir det tydligt 
att samtliga informanter faktiskt ser ett egenvärde i sitt skapande. Detta egenvärde beskrivs 

 
96 Vygostkij. Fantasi och kreativitet i barndomen. 
97 Klein. Om kreativitet och flow. 
98 Dewey. Individ, skola och samhälle. 
99 Vygostkij. Fantasi och kreativitet i barndomen. 
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som en av huvudingredienserna till att känna flow enligt Csikszentmihalyi.100 Att 
informanterna upplever musikskapandet på detta sätt ger mig bilden av att de uppgifter som 
ges under deras utbildning är på en lagom nivå. En lagom nivå är en viktig ingrediens för att 
få flow. Anledningen till att jag tror informanterna får uppgifter som är på en anpassad nivå är 
deras egen beskrivning av upplevelsen att skapa. Eftersom de alla finner skapande roligt så är 
det troligtvis inte en för låg nivå på uppgifterna och de genomför också uppgifterna, de flesta 
av dem genererar uppenbarligen höga betyg, vilket visar att nivån inte heller är för hög. Att 
hitta rätt nivå för samtliga elever i en klass tror jag är ytterligare en utmaning som blivande 
lärare. Eftersom de allra flesta eleverna har olika kunskapsnivåer behöver uppgifter utformas 
så att de kan utföras på varierat sätt för att ge alla elever möjligheter till att känna flow. Att få 
till sådana uppgifter är inte en självklarhet.  

Men gynnas dessa kreativa människor, som informanterna upplevs vara, av att bli bedömda i 
sin kreativitet? För det är faktiskt bland annat kreativiteten som ska bedömas enligt 
kunskapskraven. Visserligen beskriver ingen av informanterna att de upplever att det är deras 
kreativitet som bedöms men lärarna ska ändå basera betygen på bland annat detta. En stor 
svårighet är det som Olsson101 nämner att det är en utmaning att bedöma kreativitet och 
skapande eftersom åsikter om sådant i hög grad kan betraktas som subjektiva. Dessutom så 
tänker jag på vad Fenyö102 skriver angående att vi ofta kopplar samman de som är 
framgångsrika med de som är mest kreativa. Enligt honom är dessa sällan samma personer 
och jag kan fundera på om det stämmer. För om det stämmer blir betygen inom kreativitet 
ganska så problematiska. Ska jag som lärare bedöma elevers verk utifrån vad jag själv tycker 
om verket eller vad en större mängd eventuellt skulle tycka om verket? Ska jag se till det 
nyskapande och inte till hur väl mottaget verket skulle bli i omvärlden? 

6.1.5 Pedagogiska reflektioner 
Trots att resultatet av den här studien bygger på endast fyra informanters utsagor finns det en 
hel del som en framtida lärare kan behöva beakta. Eleverna i studien kanske i någon mån är 
representativa för gymnasieelever på estetiska programinriktning musik. Samtidigt som det 
ska förstås att detta resultat enbart bygger på fyra exempel. Men troligtvis kan dessa elevers 
berättelser återfinnas i liknande varianter hos många andra.  

Ur ett väsentligt perspektiv om undervisning och lärande märks hur viktig förankringen till 
verkligheten är för att lärandet ska upplevas som meningsfullt. I planering och genomförande 
av lektioner måste frågan om varför saker görs hela tiden besvaras av läraren. Svaret ska då 
inte vara ”för att det står så i kursplanerna” eftersom det inte blir ett svar som egentligen går 
att koppla till elevernas verklighet eller livserfarenhet. Det måste finnas plats för ett varför 
som inte ligger i kursplanerna och som redan fanns innan kursplanerna fanns. För musik 
utövades och inlärdes långt innan kursplaner existerade. Det finns också något värdefullt i att 
väva samman en utbildnings olika kurser i gemensamma arbeten och få till en helhet. 

 
100 Klein. Om kreativitet om flow. 
101 Olsson, Bengt. Bedömning i estetiska ämnen.  
102 Klein. Om kreativitet och flow. 
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Eftersom elever i framtiden alltid kommer behöva väva samman kunskaper från olika 
musikkurserna till en enhet så bör en skola kunna presentera ett liknande koncept. Detta 
kräver öppenhet inom skolan och gott samarbete och god kommunikation mellan kollegor. Ett 
varför och en meningsfullhet kommer också automatiskt framkalla elevers motivation och det 
gynnar en lärares arbete. Att tänka att man som lärare ska försöka skapa intresse när 
intressena redan finns där är ganska onödigt.  

Om man dyker djupare in i bedömning inom till exempel kursen arrangering och komposition 
1 visar resultatet att en lärare måste fundera över den feedback som ges under lektionerna. Ett 
fungerande sätt kan vara att bekräfta vad eleverna gjort och sedan föreslå 
utvecklingsmöjligheter. Att som lärare även öppna upp för kamratbedömning kan gynna 
eleverna och göra feedbacken mer dynamisk. Det ligger också på lärarens ansvar att försöka 
förmedla en så god och nyttig språkkultur som möjligt i feedbacken. Resultatet visar att det 
kan vara nyttigt för eleverna att inte höra allt för mycket av orden ”bra” och ”dåligt” eftersom 
dessa i så fall blir elevernas egna ord för att beskriva sig själva och andra. I längden kan ett 
annat feedbackspråk resultera i att elever inte ser sig själva som att de är musiker utan att de 
är människor och gör musik. Om det är en god syn på sig själv måste varje lärare bestämma 
men det är viktigt att tänka igenom konsekvenserna av ens ordval oavsett.  

På ett vis skulle detta resultat kunna ses som ett tecken på att det inte finns något behov av att 
ge eleverna mer information om betyg eftersom dessa elever ändå beskriver sig uppleva 
utbildningen som positiv. Men än så länge är skolan upplagd så att betyg ska sättas och det är 
varje lärares skyldighet att gå igenom kursplan inklusive kunskapskrav. Varje lärare måste 
också kunna förklara på vilket sätt bedömningen gått till för varje enskild elev. Ett sätt att 
nyansera kunskapskraven skulle kunna vara att man som lärare för en dialog om dessa och 
försöker lyfta det som kanske kan ses som problematiskt. Av något sådant skulle kanske 
eleverna ändå få en större förståelse varför de får de betyg de får och kanske till och med se 
dem som en del av deras utveckling.  

Men utifrån just detta resultat skulle man kunna fundera på om inte kunskapskraven ska ses 
över in på minsta detalj och utvärderas utifrån hur mycket lärare faktiskt använder sig av 
dessa. För om dessa snarare påklistras i ett sent skede skulle kanske andra kunskapskrav 
kunna bli mer till ett stöd och en hjälp för lärare. Det är ett ämne värt att fördjupa sig vidare i.   

6.1.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis går det att säga att utifrån informanternas, i denna studie, upplevelser 
fyller betyg i musikskapande kurser nästan enbart funktionen att finnas till för kommande 
urval. Informanterna motiveras inte av betyg men beskriver inte heller betyg som ett hinder 
för att uppskatta sitt musikskapande eller som förhindrar själva kreativiteten. Dessa 
informanter motiveras främst av en inre lust och vilja att lära sig och de upplever sig 
utvecklas av formativ bedömning. Informanterna beskriver sitt skapande som något roligt och 
lustfyllt och det tyder på att de uppgifter som presenteras för dem är på en lagom nivå, vilket 
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får dem att genomföra uppgifterna med glädje. Men formativ bedömning upplevs vara 
frånkopplad summativ och därför blir dessa två separata delar och får inte stöd av varandra.  

6.2 Metoddiskussion 
Det finns flera faktorer som kan ha påverkat mitt resultat utifrån mig själv som intervjuare och 
valet av informanter. Jag som intervjuare har sedan länge god kännedom om de 
gymnasieskolor där informanterna är elever. Jag valde ändå dessa skolor, dels på grund av 
bristen av gymnasieskolor med Singer/Songwriter inriktningen och dels på grund av att jag 
ändå sökte mig till skolorna med högst antagningspoäng. Jag har som intervjuare försökt hålla 
mig så objektiv jag kunnat om de olika skolorna men det är svårt att garantera att mina egna 
åsikter inte spelat roll i min analys. Genom att använda symbolisk interaktionism kunde jag ta 
ett steg åt sidan vilket gjorde analysen mindre fläckad av mina egna åsikter. Jag som 
intervjuare befann mig i en särskild position till de jag intervjuade. Eftersom jag studerar på 
Kungliga musikhögskolan visste informanterna om att jag också sysslar med musik och på en 
högre utbildning än deras. Alla informanter framförde att denna skola är en intressant 
möjlighet för framtiden. På så vis fanns det ett sorts samband mellan mig och dem som kan ha 
fått dem att befinna sig i ett underläge.  
 
Valet av informanter skedde, som tidigare nämnt, genom kontakter med olika lärare på de 
båda skolorna. Jag skrev visserligen till de jag frågade att de enda riktlinjerna jag hade på 
vilka jag ville intervjua var att de gärna fick vara pojke och flicka. Så blev det bara i ett av 
fallen på grund av urvalet som lärarna gjorde. Men via detta urval så fick också lärarna en 
maktposition i att välja vilka som skulle intervjuas. Dels kanske de valde utifrån en social 
synvinkel och då är det ingen slump att jag uppfattade samtliga informanter som ganska 
sociala. Dels kanske lärarna valde utifrån prestationsnivå och ambitionsnivå vilket kan ha 
varit en anledning till att de informanter som jag slutligen intervjuade var övergripande 
högpresterande. Om jag istället valt informanter genom att jag observerat en lektion och sedan 
frågat några som jag upplevde som intressanta informanter skulle resultatet kunnat sett 
annorlunda ut. De olika rollerna som beskrivs i resultatet har till en del redan diskuterats i 
form av hög- och lågpresterande. Men de roller som handlar om olika social kompetens är 
också viktig att beakta. Genom att en elev är social så tror jag denne gör sig mer synlig inför 
sina lärare. Detta stämmer i så fall överens med att informanternas lärare valt ut just dessa 
fyra som informanter.  
 
Att genomföra denna studie med hjälp av kvalitativa intervjuer gjorde det möjligt för mig att 
kunna ge tid till att utforska varje informants egna beskrivningar av sina erfarenheter och 
upplevelser. Samtidigt innebär kvalitativa intervjuer mer tid till varje informant och gör därför 
att antalet informanter begränsas i jämförelse med till exempel kvantitativa enkäter. Dessutom 
förändras också likheten i informanternas svar utifrån om man har bestämda frågor, som i 
många kvantitativa studier eller frågeområden, som i kvalitativa studier. Då mina frågor 
varierat från intervju till intervju var det inte helt enkelt att sammanställa gemensamma svar. 
Dessutom blir det ännu mer upp till mig att tolka svaren utifrån en kvalitativ intervju och i 
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detta är det svårt att inte välja ut det som passar in på vad jag söker i studien. Även om jag 
som intervjuare och i analysen försökt vara så objektiv som möjligt så talar till och med mitt 
teoretiska perspektiv om för mig att jag aldrig kan se någonting helt objektivt eftersom jag är 
en subjektiv varelse. Så resultatet och framför allt diskussionen kunde sett annorlunda ut om 
det varit någon annan än mig som skrivit dem. Det finns en risk med att inte genomföra en 
heltranskribering och det är att någonting som var viktigt för studien eventuellt har missats. 
Jag har spenderat mycket tid till att lyssna igenom samtligt material men även där spelar jag 
som subjektiv person in i vad jag har valt ut.  

Generellt kan jag sammanfatta just detta med att hela studien är en subjektiv syn på andras 
subjektiva upplevelse av någonting. Men samtidigt är det genom att samla många subjektiva 
upplevelser som stämmer överens med varandra som gör det möjligt för oss att skapa en 
gemensam sanning enligt symbolisk interaktionism varför detta kan vara ett första frö till en 
sådan kommande sanning. Gällande källor har jag försökt hitta ett brett perspektiv på de 
ämnen jag valt att ha med i min tidigare forskning. 

6.3 Framtida forskning  
Det finns en mängd möjlig forskning som skulle kunna fungera som påbyggnad på detta 
arbete och som jag gärna skulle genomföra om jag en dag får både tiden och möjligheten att 
göra det.  

För att stärka trovärdigheten i arbetet skulle jag vilja utöka mängden informanter och därmed 
utöka hur många skolor som är med i studien. Det skulle vara intressant att se om det finns 
skillnad beroende på i vilken stad man bor och kanske ännu mer utröna om det finns 
skillnader mellan könen inom ämnet. På ett liknande spår skulle man kunna väva in 
kulturskolor i studien och jämföra upplevelsen musikskapande på gymnasieskolor med hur 
det är på kulturskolor. Detta hade varit intressant för att fundera vidare på om det är så att 
musikskapande är ett ämne som gynnas av att befinna sig i en skolmiljö där man blir betygsatt 
eller inte.  

För att ytterligare kunna förstå den påverkan som bedömning har på elevernas upplevelse 
inom musikskapande skulle det vara intressant att undersöka hur prestationerna i skolan skulle 
förändras om de inte betygsattes under en period. Hur det skulle se ut rent lagligt vet jag inte 
men det vore intressant att pröva sig fram i hur de olika formerna av bedömning förändrar 
elevernas prestationer och upplevelser av sitt lärande.  

Som en fortsatt forskning inom ämnet skulle jag också vilja studera vilka begrepp och vilket 
språk som används av lärare inom musikskapande undervisning. Hur pass mycket värderande 
ord får egentligen ta plats i undervisningen och vad har just dessa ord för påverkan på 
eleverna? Slutligen hade jag velat forska om skillnaden mellan de teoretiska och praktiska 
ämnena. Jag skulle vilja reda ut om denna indelning som ofta görs verkligen är en korrekt 
indelning och vad har den indelningen för effekt på själva upplevelsen av ämnena.  
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Bilaga 1 - Mejl till informant  
 
Hej 
 
Mitt namn är Anna Martinsson och jag studerar till musiklärare på musikhögskolan i 
Stockholm. Jag skriver just nu min examensuppsats som handlar om hur elever på 
gymnasieprogrammet Singer/songwriter upplever musikskapandet i skolan.  
 
Jag uppskattar enormt att du har sagt att du kan tänka dig att ställa upp på en intervju och 
vill informera om att intervjun är helt frivillig och att du har rätt att när som helst avbryta 
intervjun. Du får gärna läsa materialet när det är klart, kontakta mig om det vore av intresse.  
 
Jag tror intervjun tar ca 30-40 minuter och föreslår någon av dessa datum och tider. Platsen 
för intervjun ska gärna vara ganska lugn men för att det ska bli så lite ansträngning som 
möjligt för dig som intervjuad så kan jag gärna komma till din skola om du har förslag på 
något bra ställe där intervjun kan ta plats?  
 
Onsdag 23/9 mellan 9-17 
Onsdag 9/10 mellan 12- 17 
Tordagen 17/10 mellan 13-17 
 
Ju förr du kan desto bättre!  
 
Tack på förhand 
 
Med vänlig hälsning, 
Anna Martinsson 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Generellt om dennes musikskapande 
Skapande i skolan  
Bedömning av skapande  
Önskningar 
Framtid  
 
 
 


