
 

 
 

 

EXAMENSARBETE 
Vårterminen 2011  

Lärarutbildningen i musik 

Marcus Omberg 

 

 

 

 

Instrumentalundervisning på gymnasiet 

En studie om instrumentallärares uppfattningar om betygsättning, 

kreativitet, motivation och elevinflytande. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Abstract 
Title in English: Instrumental education in high school; instrumental teacher’s opinions 

regarding the concepts of marking, creativity, motivation and pupil influence.  
 

The aim of this essay is to study five instrumental teachers’ opinions of their instrumental 

teaching in the subject instrument/song (INSÅ) starting out in the concepts; marking, 

motivation, creativity and pupil influence. The aim is also to study the consequences of how 

marking in music teaching affects the student’s motivation, creativity and pupil influence. The 

essay has a qualitative perspective, starting out in five teacher’s opinions regarding their 

education. Lev Vygotskij and the social- cultural perspective and John Dewey and the 

pragmatism are the essays theoretical approach. Relevant steering documents and the 

concepts motivation and creativity are also presented. The result of the interviews and the 

theoretical approach are the conclusions of this essay and shows that the concepts; marking, 

creativity, motivation and pupil influence are complex concepts and the opinions of the 

teachers correspond in some degree.  

 

Keywords: marking, creativity, motivation, pupil influence, the social-cultural perspective and pragmatism.  

 

Syftet för denna uppsats är att undersöka fem instrumentallärares uppfattningar om sin 

undervisning i gymnasiekursen instrument/sång (INSÅ) utifrån begreppen; betygsättning, 

motivation, kreativitet och elevinflytande. Vidare är syftet att undersöka hur betygsättning i 

musik får konsekvenser för elevens motivation, kreativitet och aktiva påverkan av 

undervisningen. Studien är kvalitativ och grundar sig på fem stycken kvalitativa intervjuer 

med instrumentallärare på gymnasiet. Studiens teoretiska utgångspunkter är Lev Vygotskij 

och det sociokulturella perspektivet samt John Dewey och pragmatismen. Vidare presenteras 

relevanta styrdokument samt begreppen kreativitet och motivation. Resultatet av intervjuerna 

samt studiens teoretiska bakgrund är grunden för uppsatsens slutsatser som visar att 

betygssättning, kreativitet, motivation och elevinflytande är komplexa begrepp och 

instrumentallärarens uppfattningar överensstämmer till viss del.  

 

Sökord: betygsättning, kreativitet, motivation, elevinflytande, sociokulturellt perspektiv samt pragmatism. 
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1. Inledning 

 

 

Musik är en stor del av människors liv. Musik är något som är viktigt för individen och starkt 

kopplat till dess kultur, religion, självbild, känsla, fritid, intressen och mycket mer. Där det 

finns människor där finns det också musik i form av toner och rytmer. Robert Schenck skriver 

i sin bok Spelrum – en metodikbok för sång- och instrumentpedagoger (2000) att musik har en 

inneboende kraft hos oss alla och är enorm. Det ökar pedagogens ansvar och förklarar också 

varför musikundervisning kan beröra så djupt. Han menar att det knappt har funnits några 

folkslag på jorden där rörelse och musik inte har haft en viktig och avgörande roll i 

människors vardagsliv och i ceremoniella sammanhang.   

 

Musik har varit en central del av mitt liv. Det har alltid funnits en vilja att spela musik. Jag är 

uppvuxen med mycket musik och har alltid drömt om att en dag kunna försörja mig på mitt 

musicerande. Jag har dessutom arbetat som musiklärare och har därigenom blivit inspirerad 

till att förmedla den glädje, kunskap och upplevelser som jag själv känner till andra. Jag vill 

göra det jag kan för att även andra ska få känna lust att spela, komponera och lyssna på musik.  

 

Hösten 2008 påbörjade jag mina studier på musiklärarutbildningen vid Musikhögskolan i 

Malmö. Under utbildningen diskuterade, analyserade och tänkte jag och mina kurskamrater på 

vad en bra musikundervisning bör innehålla. Stor vikt lades på hur man borde gå till väga för 

att få en elev att bli intresserad av musik och hur denna ska få en upplevelse av att spela 

musik. Vi samtalade mycket om kreativitet, motivation samt elevens egen reflektion och 

övning. Vidare diskuterades glädje till musik, elevinflytande samt huruvida undervisningen 

ska vara prestationsstyrd. De pedagogiska tankar som flödade har jag ofta försökt att realisera 

med mina elever och min upplevelse är att det ofta har fungerat bra i undervisning som är 

frivillig, såsom kulturskolor och undervisning av privata elever, medan det har blivit mer 

bekymmersamt med elever som ska betygsättas i exempelvis gymnasiet.   

 

Våren 2010 började jag arbeta på ett estetiskt gymnasium i Skåne. Jag upplevde direkt en 

svårighet i att bedriva en lustfylld, individualiserad och upplevelsebaserad undervisning. 
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Svårigheten som jag upplevde låg i att bedriva en lustfylld undervisning i förhållande till 

kursplaner, bedömning, betygssättning och andra åtaganden som ligger på en gymnasielärare. 

Min upplevelse och erfarenhet av att arbeta som pedagog är att man på kulturskolan alltid kan 

utgå ifrån elevens bästa och gå vidare i den rikting som passar eleven bäst, medan man i 

gymnasiet är mer styrd av betygskriterier och kursinnehåll. Mitt mål har alltid varit att 

inspirera och få eleven att känna glädje till att spela musik. Just att förmedla glädjen har för 

mig visat sig vara svårt i gymnasieskolan. Att vara den glädjespridare och inspiratör och 

individuellt anpassande lärare som jag vill vara och samtidigt förhålla mig till att alla ska 

betygsättas enligt samma kurskriterier har varit min största utmaning som lärare på gymnasiet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang är syftet med denna uppsats att undersöka fem 

instrumentallärares uppfattningar om sin undervisning i gymnasiekursen instrument/sång 

(INSÅ) utifrån begreppen betygsättning, motivation, kreativitet och elevinflytande. Vidare är 

syftet att undersöka hur betygsättning i musik får konsekvenser för elevens motivation, 

kreativitet och aktiva påverkan av undervisningen. 

 

För att besvara studiens syfte kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 

Hur upplever instrumentallärare betygsättning, motivation och kreativitet i kursen INSÅ och 

hur arbetar lärarna för att främja elevens kreativitet och motivation? 

 

Vad anser instrumentallärare om elevens egen påverkan i sin musikundervisning och på vilket 

sätt är eleverna med och påverkar undervisningen? 

1.3 Disposition 
Efter att presenterat studiens syfte och frågeställningar följer här en kort presentation av 

studiens disposition. Nästkommande kapitel behandlar bakgrunden till studien och studiens 

teoretiska utgångspunkter. Därefter följer en genomgång av studiens metod och 

metodologiska problematik i kapitel 3. I kapitel 4 presenteras studiens resultat som följs av ett 

avslutande kapitel där resultatet analyseras med de teoretiska utgångspunkterna samt en kort 

diskussion om vidare forskning inom området.   
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2. Bakgrund 
 

 

I detta kapitel kommer jag att presentera studiens bakgrund och teoretiska utgångspunkter, det 

vill säga de styrdokument som kursen INSÅ präglas av såsom skollagen, läroplanen och 

betygskriterier samt det sociokulturella perspektivet på lärande och pragmatismen som följs 

av en presentation av begreppen motivation och kreativitet.  

2.1 Styrdokument 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) förklaras det tydligt vilka grunder 

gymnasieskolan ska bygga på. Skolan ska stärka elevens självbild och tro på sig själv samt ge 

eleven framtidstro. Man skriver att gymnasieskolan ska vila på demokratins grunder och 

hänvisar till skollagen (1985:1100) som slår fast att skolan ska utformas efter demokratiska 

värderingar och främja varje människas egenvärde. Genom att ge eleven ansvar under frihet 

ska skolan stärka varje individs egen unika personlighet för att eleven på så sätt kunna ge sitt 

yttersta. Inte minst är detta viktigt då eleven ska läras in i de värden som vårt samhälle bygger 

på. De demokratiska arbetsformerna ska utveckla elevens förmåga och vilja till att påverka, ta 

ansvar och vara en aktiv deltagare i vårt samhälle. Eleven ska bli informerad om 

utbildningens mål, innehåll, arbetsformer, rättigheter och skyldigheter för att aktivt kunna 

påverka sin utbildning. Vidare poängterar man att alla har olika förutsättningar och det finns 

olika vägar att nå målen. Undervisningen ska därför anpassas efter varje enskild elevs 

förutsättningar och behov. Undervisningen ska även vara icke-konfessionell. En viktig uppgift 

för skolan är också att se till att stärka elevens förmåga att finna, tillägna sig och använda 

kunskap som ska ligga till grund för elevens livslånga lärande där samhället befinner sig i 

ständig förändring med ett stort informationsflöde.  

 

I skollagens 5. Kap 3 § säger man att gymnasieskolan ska ge eleven en god grund för 

yrkesverksamhet, fortsatta studier samt att aktivt kunna delta i samhällslivet. I skolan ska 

eleverna öva sig på att ta initiativ och ansvar och lösa problem självstädigt och i samspel med 

andra. Kunskap är ett begrepp där dess olika former så som fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet förutsätter ett samspel med varandra. Undervisning på gymnasiet ska stärka alla 
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dessa och får inte betona den ena eller andra. Undervisningen ska ge eleverna kunskaper om 

det historiska perspektivet, det är det som lägger grunden för deras möjligheter att bereda sin 

framtid. Det viktigaste är inte att skolan förmedlar kunskaperna utan att skolan skapar de 

bästa förutsättningarna för att elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Man 

poängterar också vikten av att skolan värdesätter de kunskaper som finns i det omgivande 

samhället (Lpf 94). 

2.2 Betygskriterier 
I skolverkets Kursplan för MU1206 - Instrument/sång, nivå 1, nivå 2 och nivå 3 (2000) 

förklarar man målen för de tre olika nivåerna i kursen INSÅ som bygger på individuell 

instrumentalundervisning. I nivå 1 ligger fokus på att man ska utveckla grundläggande 

kunskaper om instrumentets funktion. Eleven ska kunna spela enkla musikstycken och ha en 

grundläggande kunskap om notläsning, gehörsspel, instuderingsteknik och interpretation samt 

att grundläggande veta hur instrumentet kan användas för skapande. I nivå 2 är grundtanken 

att man vidareutvecklar och fördjupar kunskaperna ifrån nivå 1 men även att man kan 

analysera sitt eget musicerande, utveckla sin teknik, skapa bredare genrekunskaper, 

improvisera samt musicera inför publik. Nivå 3 har som mål att eleven ska ha utveckla en 

avancerad nivå i allt som tidigare var grundläggande. Man ska nu även kunna föra 

musikaliska resonemang och ha god genrekunskap och spela stilistiskt medvetet (Skolverket, 

2000a; 2000b; 2000c). 

2.3 Teorier om lärande  
Musik bygger på ett socialt samspel mellan människor och i ett undervisningssammanhang 

mellan elever och lärare. Elever och lärare tillhör olika sociala grupper och kommunicerar och 

integrerar med exempelvis föräldrar, lärare och kamrater. Detta innebär att individen lär sig 

och utvecklas i olika sociala sammanhang. Med detta i betänkande har jag valt att utgå ifrån 

sociala teorier om lärande i min studie, nämligen det sociokulturella perspektivet och 

pragmatismen. Inom dessa perspektiv är den sociala interaktionen med nyckelbegrepp som 

integrering och kommunikation viktigt.    

2.3.1 Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet bygger på psykologen och teoretikern Lev Vygotskijs 

utvecklingssyn. Teorin bygger på barns kognitiva utveckling samt hur kultur och samhälle 

formar individen. Barn lever i ett socialt sammanhang där både språk och kultur är viktigt för 
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barnets utveckling. Vygotskij menar att språket är en viktig komponent inom kulturens roll. 

Språket är förutom nyckeln till kommunikation även ett redskap för tänkande och 

medvetande. Kunskap är inte enbart knutet till människans kognitiva system utan är även en 

del av kulturen som har vuxit fram genom århundraden. Därför har kunskap och utveckling en 

historisk dimension eftersom kulturen representerar människors arbeten och erfarenheter 

under lång tid. Inom Vygotskijs teori är det sociala samspelet och språket centralt för 

inlärnings- och utvecklingsprocessen och därför har Vygotskij en viktig roll inom den nya 

pedagogiska psykologin (Imsen, 2006).   

 

Inom det sociokulturella perspektivet är människan en biologisk, social och kulturell varelse. 

Genom en kommunikativ interaktion i olika sociala och kulturella miljöer sker lärande och 

utveckling både individuellt och kollektivt. I boken Vygotskij och skolan (Lindqvist, 1999) är 

Vygotskij mycket kritisk till en pedagogik där eleverna är passiva mottagare av kunskap och 

menar istället att individen är en aktiv varelse och pedagogiken ska gynna elevens egen 

verksamhet. Kunskap som inte har erövrats genom egen erfarenhet är ingen kunskap. 

Vygotskij menar att i en skolmiljö krävs en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö. Det 

som utvecklar eleven är den sociala miljön som ska vara aktiv och dynamisk och människan 

måste få pröva saker och experimentera. En viktig uppgift för lärarna blir att organisera denna 

miljö. Enligt Vygotskij ska läraren ha goda kunskaper om den sociala miljön för att kunna 

handleda eleverna och genom att ändra den sociala miljön kan läraren också vägleda eleven. 

Den sociala miljön är den enda utbildningsfaktorn och lärarens viktigaste uppgift blir att 

utbilda förmågan att skaffa sig kunskaper och att använda dem i utbyte mot att presentera 

färdig kunskap.  Vidare menar Vygotskij att det är viktigt att undervisning syftar till tänkande 

i form av att skapa hinder för att utmana elevens tänkande. Eleven ska också själv reflektera 

och analysera sitt eget lärande vilket skulle innebära att eleven skapar sig ett större 

sammanhang i sitt lärande. Vygotskij menar att eleven ska vara en slags forskare som ska 

organisera och planera sitt experiment så att resultatet blir klart i tid. Det är denna planering 

som lär eleven att arbeta självstädigt och utvecklar den till att klara av komplicerade och 

förvirrade situationer. Dock betonar Vygotskij vikten av att läraren måste kunna ge eleven 

hjälpmedel för att lösa uppgiften och den får inte vara omöjlig att slutföra. 

 

Roger Säljö, svensk forskare och pedagog, är en av dem som lyft fram Vygotkijs 

lärandeteorier i Sverige. Säljö har i sin bok Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv 

(2000) utvecklat sin syn på det sociokulturella perspektivet. Han menar i likhet med Vygotskij 
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att individen är både en biologisk och sociokulturell varelse. Grunden för den sociokulturella 

utvecklingen är samspelet mellan det biologiska såsom fysiska, psykiska och kommunikativa 

förutsättningar och individens förmåga att skapa medierande redskap och verktyg. Detta kan 

beskrivas som lärande på en kollektiv nivå. Inom ramen för det kollektiva lärandet sker sedan 

lärande och utveckling på en individuell nivå. Som biologiska varelser har individen 

begränsningar men som en sociokulturell individ är människan gränslöst läraktiga. Säljö 

beskriver att det sociokulturella perspektivet bygger på social interaktion mellan människor 

där vi tar med oss upplevelser och erfarenheter från tidigare sociala erfarenheter för att bruka 

dessa i framtiden. Omvärlden tolkas genom samspel med andra i vår omgivning och 

därigenom lär vi oss att uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på ett sätt som 

omgivningen accepterar. Vi lär oss genom de tankemönster och tolkningar som vår 

omgivning brukar. Barnet agerar med andra ord inte ensam utan fungerar som en slags lärling 

i de vuxnas sociala samspel och lär sig av sina erfarenheter tillsammans med de vuxna. 

Språket och kommunikationen är mycket viktiga och centrala i det sociokulturella 

perspektivet. Med hjälp av att lära oss de språkligt kodifierade uttrycken kan vi också ta 

kontakt med andra människor och göra oss förstådda inom ramen för en viss kultur eller en 

viss samhällelig gemenskap. Inom ett sociokulturellt perspektiv äger lärande och utveckling 

rum via olika former av kommunikation. Kommunikation ses som förbindelseelementet 

mellan det inre (tänkandet) och det yttre (interaktionen). 

 

En viktig del av Vygotskijs teori är den närmaste utvecklingszonen. Med närmaste 

utvecklingszonen kan vi se förhållandet mellan den faktiska kunskapsnivån och den 

potentiella utvecklingsnivån, det vill säga vad eleven har för kunskaper idag och vilka 

kunskaper eleven utvecklar i framtiden. Här skapar den vuxne (läraren) i dialog med barnet 

(eleven) en potentiell utveckling. Vygotskij är kritisk till att bedöma utvecklingsnivåer som 

statiskt utgår ifrån den aktuella kunskapsnivån utan att se potentiell utveckling. Han menar att 

det inte är barnets (elevens) tillkortakommanden som ska vara i fokus utan deras potentiella 

utveckling. Det vill säga att det som eleven idag kan göra med hjälp av en vuxen kommer den 

i morgon att göra på egen hand. Med andra ord lär sig människan först i sociala sammanhang 

för att sedan utveckla en individuell kunskap (Lindqvist, 1999) 

 

Säljö (2000) har illustrerat och tolkat Vygotskijs utvecklingszon. Han menar att 

utvecklingszonen är den zon där den lärande är öppen för stöd och förklaringar från en mer 
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kompetent person. Den kompetente vägleder den mindre kompetente, det vill säga att den 

lärande approprierar kunskaper vid interaktion med andra människor.  

2.3.2 John Dewey och pragmatismen 

Pragmatismen uppstod i USA under slutet av 1800-talet och John Dewey var under början av 

1900-talet en av pragmatismens stora företrädare (von Wright, 2000). Hans teorier, i likhet 

med Vygotskijs sociokulturella perspektiv, utgår ifrån ett socialt perspektiv på lärande. John 

Dewey menar följande i sitt verk Demokrati och utbildning (2002): 

 
Varje individ har faktiskt vuxit upp, och måste alltid växa upp, i en social miljö. Hans responser 

blir förnuftiga eller mer meningsfulla helt enkelt för att han lever och verkar omgiven av 

accepterade meningar och värden. Genom socialt umgänge, genom delaktighet i de handlingar 

som förkroppsligar meningen, skaffar han sig så småningom ett eget medvetande. Att betrakta 

medvetandet som jagets helt och hållet isolerade egendom är raka motsatsen till sanningen. Jaget 

blir medvetet i samma mån som kunskap levandegörs i livet omkring det; jaget är inte ett avskilt 

medvetande som på nytt bygger upp kunskap för sin egen räkning. (John Dewey, Demokrati och 

utbildning, 2002 s 347).  
 

Dewey menade att skolan var en gemenskap. Pedagoger uppfattar ofta inte detta faktum och 

låter elever arbeta med individuella uppgifter vilket motverkar både kommunikation och ett 

aktivt förhållningssätt hos eleverna. Eleverna ska istället arbeta med uppgifter där det krävs 

samarbete. Nyckeln till verkligt lärande finns följaktligen i sociala sammanhang där 

kommunikation är en viktig del. Lärarens uppgift blir att skapa villkor som stimulerar 

tänkandet samt att fungera som ett stöd (Phillips & Soltis, 2010). 

 

Ett viktigt begrepp inom pragmatismen är demokrati. Dewey menade att demokrati präglar ett 

samhälle med ömsesidig kommunikation i ett pluralistiskt samhälle. Demokrati ses inte som 

ett mål utan som ett medel. Det som är av särskild vikt är en god kommunikation och 

interaktion mellan samhällets individer (Dewey, 2002). 

 

Dewey menar att kunskap inte är något för alltid givet utan snarare något relativt. Han har en 

funktionell kunskapssyn och menar att kunskap som eleven skaffar sig i skolan ska också 

komma till användning i samhället för att vara meningsfull. Därför är det också viktigt att 

skolan agerar som samhället i övrigt och genomgår ständig förändring. Om skolan kan agera 

som ett samhälle i miniatyr så blir också skolan verklighetsanknuten. På så sätt kan skolan 
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förutom kunskaper och färdigheter också ge eleverna social och intellektuell beredskap för att 

möta omvärlden och samhället de ska leva och verka i. Dewey menar vidare att eleven ska 

själv medverka och sätta sina mål för arbetet. Eleven ska vara tydligt aktiv, vilket Dewey 

kallar för ”learning by doing”. Det är här viktigt att läraren utgår ifrån vad eleven redan kan 

eller känner för att sedan stimulera eleven att gå vidare och utvecklas. Eleven lär sig bäst 

genom att utifrån sina intressen aktivt ta itu med sina uppgifter eller problem. Målet är att 

eleven ska lära sig att göra, veta och förstå. Utifrån detta synsätt blir lärarens roll uppdelad i 

två huvuduppgifter dels den psykologiska uppgiften och dels den sociala uppgiften. Lärarens 

uppgift blir att frambringa det som eleven redan vet om sin verklighet och stimulera elevens 

experimentlust för att därefter övergå till handledning för att eleven ska komma fram till en 

mer fördjupad kunskap och samhällsnyttig beredskap. Det centrala är att eleven tilldelas en 

aktiv roll och är subjektet i lärandeprocessen (Dewey, 2002). 

 

I studien Musikelever på gymnasiets estetiska program. En studie av elevernas bakgrund, 

studiegång och motivation skriver Karlsson (2002) om Deweys ställningstagande i 

pedagogiken. Hon skriver att Dewey ansåg att människan var nyfiken i grunden och därför 

hade ett självklart och spontant intresse för lärande av kunskap. Pedagogens stora uppgift är 

att vägleda och inspirera eleven samt värna om dennes intresse vid en eventuell förlust av 

detta. Dewey menar även att det är elevens intresse och glädje som ska vara centralt i 

undervisningen då elever ofta engagerar sig till fullo om de känner sig intresserade av ämnet 

och ämnets innehåll. Om eleven inte har ett intresse för innehållet och att lärandet istället sker 

utifrån yttre krafter så kommer kunskaperna att vara av ytlig karaktär.    

2.4 Kreativitet 
Ordet kreativitet används i många sammanhang. Beroende på kontexten och vilka personer 

som använder begreppet får begreppet olika innebörd. Nationalencyklopedin definierar 

begreppet som ”förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv, att se 

verkligheten med nya ögon.” (Nationalencyklopedin, 2011). 

 

Fostås skriver i boken Instrumentalundervisning (2002) att det finns många definitioner på 

begreppet kreativitet och den vanligaste definitionen är att man använder tidigare erfarenheter 

på ett nytt sätt. Hon menar även att musicerande inte i sig medför att en individ är kreativ. 

Varken skolans musikundervisning, ensembleverksamhet eller instrumentalundervisning är en 

garanti för kreativitet (Fostås, 2002). 
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I boken Hjärnan och pedagogiken – ett samspel (2002) redogör Arne Maltén för hur 

människans hjärna är uppdelad i två hemisfärer, nämligen vänster och höger hemisfär. Den 

vänstra hemisfären styr de logiskt- analytiska funktionerna medan höger hemisfär styr de 

kreativa- konstruktiva funktionerna. Med andra ord kan vi säga att vänster hemisfär är mer 

utvecklad att uppfatta bokstäver, ord och tal medan höger hemisfär är mer utvecklad för 

melodier, ackord och rytmer. Maltén menar att det finns mycket som talar för att skolan i 

Sverige med dess satsningar på teoretiska program värderar verbala och logiska ämnen högre 

än kreativa ämnen och kursprogram. Det är dessutom så att detta är mätbara kunskaper som 

skolan kan sätta betyg på. Det är dock viktigt att elever med andra färdigheter får utrymme i 

skolan eftersom de kan bidra med sådant som exempelvis kräver emotionell 

inkänningsförmåga, kreativt skapande och förmåga till helhetssyn. Elever med medfödd 

förmåga för exempelvis musik har lättare för att ta fram passion, rytm och rörelse. Skolan 

borde följaktligen satsa lika mycket på att skapa kreativitet och uppfinningsförmåga som de 

gör på verbala och intellektuella kunskaper. Maltén betonar att i en skola där betyg och 

bedömning är centralt ser både lärare och elever kreativa aktiviteter som mindre viktiga 

eftersom de inte går att sätta betyg på (Maltén, 2002). 

 

Den kreativa människan har många egenskaper så som emotionellt engagemang, uthållighet, 

nyfikenhet, lättrörlighet och analyserande. Kreativitet är enligt Maltén väldigt viktigt och står 

för vägen till nya idéer och visioner. Maltén menar dock att det kan finnas många aspekter 

som hindrar kreativitet exempelvis dåligt självförtroende, personliga hämningar, bristande 

självkännedom samt en benägenhet att anpassa sig till andra människor. I en 

undervisningssituation kan kreativa elever upplevas som störande på så sätt att de stör lärarnas 

lektionsplanering och att andra elever uppfattar den kreativa som märkvärdig och krånglig 

(Maltén, 2002). 

 

Leif Strandberg skriver i boken Vygoskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar 

(2006) att kreativa processer är sociala och kreativitet utvecklas genom interaktioner. 

Vygotskij beskriver kreativitet enligt följande: 

 
Kreativitet kallar vi sådan mänsklig aktivitet som skapar något nytt, oavsett om det är ett ting i den 

yttre världen eller en konstruktion av intellektet eller känslan, en konstruktion som bara existerar 

och ger sig till känna i människans inre. (Strandberg, 2006, s. 99). 
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Vygotskij menar att vi förhåller oss till verkligheten på två sätt, vi både återskapar 

verkligheten och skapar något nytt som förändrar vårt samhälle. Kreativitet och fantasi är 

något som enbart finns i barndomen. Vuxna har dock större möjligheter än barn att vara 

kreativa eftersom kreativitet och fantasi utvecklas i samband med erfarenheter (Strandberg, 

2006). 

 

Strandberg menar att kreativitet och fantasi är metoder som alla kan öva upp och menar att 

skolan måste utveckla rutiner där återskapande kompletteras med kreativitet. Det finns 

moment som eleven måste undervisas i och lära sig men det finns även alltid utrymme för 

kreativitet (Strandberg, 2006). 

2.5 Motivation  
I boken Elevens Värld (2006) beskriver Gunn Imsen begreppet motivation. Hon presenterar 

ett antal teorier, tankar och egna åsikter kring vad motivation är och hur motivation skapas. 

Hon menar att motivation är det som skapar aktivitet hos människan. Det är tack vare 

motivationen som vi håller igång aktiviteten och ger den mål att uppnå och mening. Därför 

kan vi vara överens om att det är en viktig del av människans beteende. Motivation är enligt 

Imsen när känslor, tankar och förnuft blandas tillsammans och det är detta som ger våra 

handlingar färg och glöd. Ordet motivation används i både positiva och negativa bemärkelser. 

Som negativa sammanhang kan nämnas när en orolig skolklass eller några skoltrötta elever 

förklaras med att ha brist på motivation. När vi i dagligt tal diskuterar kriminella eller lyssnar 

på polisförhör i en film så diskuteras ofta motiven och vad brottslingen ville uppnå. Här blir 

det tydligt att motivation handlar om relativt målinriktade gärningar. Imsen menar även att 

motivation har med grundläggande värderingar att göra. Man kan inte enbart förklara 

motivation med självreglerande motiv eller personlighetsdrag. Det är lika viktigt vad 

individen tycker är viktigt och oviktigt, nyttigt och onyttigt, bra och dåligt och så vidare. 

Grundläggande värden formas med och i den kultur man lever i och därför är även motivation 

en social fråga. Vi motiveras till exempel av vad det kulturella sammanhang som vi ingår i 

tycker är ”inne” eller ”ute”. På samma sätt spelar såklart föräldrar och lärare in i ett barns 

uppväxt. 

 

För att sammanfatta hur vi framkallar motivation kan vi sammansätta tre dimensioner av det 

mänskliga psyket. Först har vi den känslomässiga dimensionen som är basen där känslor är 
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grunden för all motivation. Sedan har vi det kognitiva systemet som Imsen förklarar som 

förnuftet och med förnuftet menar vi tillexempel tankar, värderingar, planer, målsättningar, 

och beslut. Den tredje dimensionen är motivationen där motivationen gör att vi kan föra ut 

våra känslor och handlingsimpulser. Motivation grundläggs alltså i samspelet mellan förnuft 

och känslor. Imsen har också tänkt på att den kulturella tillhörigheten har en viktig roll när det 

gäller skapandet av referensramar för människans motivationssystem. Dessa tre dimensioner i 

förhållande till rådande kultur kallar Imsen (2006) för psykets trilogi, vilket är en modifiering 

av den modell som presenteras av Matthews och Zeidners (2004). 

 

Olaug Fostås beskriver i boken Instrumentalundervisning (2002) ordet motivering som att 

man framkallar ett tillstånd hos en individ som leder till att något görs. Medan Imsens tankar 

om motivation bygger på psykologins beskrivningar så redogör Fostås för på vilka olika sätt 

motivationsfaktorn gör sig gällande i en undervisningssituation. Hon menar att vi har en 

generell motivation samt en specifik motivation. Den generella motivationen bygger på att vi 

har en motivationskälla där motivationsnivån både kan höjas och sänkas och bygger 

framförallt på långsiktlighet. Den specifika motivationen bygger exempelvis på motivation för 

att spela ett speciellt stycke eller att få delta i konserter eller projekt (Fostås, 2002).  

 

Fostås (2002) förklarar vidare elevmotivation utifrån tre tidsfaktorer; före, under tiden och 

efter. Dessa tre tidsfaktorer gör sig gällande både i generell samt specifik motivation och kan 

beskrivas enligt följande: 

 

- Eleven kan vara förhandsmotiverad eller inte.  

- Eleven kan bli (mer) motiverad under tiden som inlärningsperioden fortgår. Här 

motiveras eleven av musikkvaliteten och processen. Som de flesta lärare har upplevt 

kan en elev plötsligt bli motiverad även om de inte varit det innan. Det kan givetvis 

också gå i motsatt riktning. Båda rektionerna är naturliga och kan vara värdefulla. Det 

handlar om hur vi som lärare tar oss an eleven och gör det bästa möjliga av deras 

förmåga. 

-  Eleven kan också uppleva en motivationsvåg i efterhand. Kan komma som en 

motivationstopp på en lång process men det kan också komma även om eleven inte 

varit motiverad före eller under tiden. 
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Idealet är att eleven är motiverad, helst med stigande kurva, under hela processen. Det är dock 

inte det viktigaste. Det viktigaste är att vi tydliggör elevens motivationskrafter för både lärare 

och elev. Det är viktigt för eleven att medvetandegöra hur hon eller han ska arbeta med sin 

motivation, inte minst för att kunna lära sig att öva självständigt (Fostås, 2002).     

2.5.1 Inre och yttre motivation 

Inre och yttre motivation är två olika typer av motivation som man inom inlärningspsykologin 

ofta talar om. Det har även Maria Karsson behandlat i sin studie Musikelever på gymnasiets 

estetiska program (2002). Inre motivation handlar om att individen gör något på grund av sin 

egen inneboende kraft och vilja att anskaffa sig kunskaper medan yttre motivation kan handla 

om att individen vill uppnå ett mål som kan vara styrt av utomstående eller nå framgång 

pågrund av belöningar eller bekräftelser (Karlsson, 2002). Fostås (2002) beskriver i likhet 

med Karlsson att inre motivation bygger på handling som belöning i sig själv och yttre 

motivation bygger på handlingens konsekvenser som belöning. Det är inte alltid lätt att avgöra 

om vi jobbar med inre eller yttre motivation, men Fostås ger två exempel på skillnader mellan 

inre och yttre motivation: 

 

1. En upplevelse av att bemästra något kan ge en upplevelse av musik. Då blir handlingen 

en belöning i sig självt. Men en bemästringsupplevelse kan också glida över till bli en 

handling för att väcka andras beundran och respekt; alltså en önskad 

handlingskonsekvens. 

 

2. En samspelsupplevelse, som i en ensemblesituation, kan flyta samman med en social 

acceptans och beundran. Då blir handlingen en belöning i sig självt. Men det kan också 

tänkas att man vill uppnå acceptans och beundran genom att vara med i en 

ensemblelektion. Då blir handlingens konsekvenser belöningen.  

 

Fostås menar att inre motivation innebär musikupplevelser, kärlek till musik och andra former 

av upplevelser och yttre motivation innebär betalning, gåvor, respekt och beundran, social 

acceptans (i gruppen), komplimanger och betyg (Fostås, 2002). 

 

Om inre motivation grundar sig i människans spontana intresse för något så är yttre 

motivation raka motsatsen. En något förenklad bild av yttre motivation är att elevens inlärning 

är helt styrd av läraren eller av andra utomstående. Eleven kan då integrera värderingar och 



14 
 

uppfattningar från sin omgivning med sin egen självbild, värderingar och uppfattningar. Detta 

kan medföra att elever inte enbart aktiverar sig med sina egna intressen utan även av 

komponenter som gör att de kan nå ett uppsatt mål. Förhållandet mellan inre och yttre 

motivation är komplext. Den inre drivkraften för lärandet och yttre belöningar kan variera 

mellan olika sammanhang (Fostås, 2002). Karlsson (2002) hänvisar till Fant (1995) som 

behandlar musikundervisning i Canada. Han menar att när en elev är i början av sitt 

musikaliska lärande behövs en viss stimulans ifrån läraren men när eleven har utvecklat sitt 

lärande och har skaffat sig positiva upplevelser av att spela musik minskar behovet av yttre 

motivationsfaktorer (Karlsson 2002).  
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3. Material och metod 
 

 

I detta kapitel behandlas studiens val av metod, nämligen kvalitativa intervjuer. Metoden 

kommer att beskrivas och problematiseras. Vidare kommer tillvägagångssätt och etiska 

överväganden att presenteras.  

3.1 Kvalitativ intervju 
Syftet med denna studie är som tidigare nämnts att undersöka fem instrumentallärares 

uppfattningar om sin undervisning i gymnasiekursen INSÅ utifrån begreppen betygsättning, 

motivation, kreativitet och elevinflytande. Vidare är syftet att undersöka hur betygsättning i 

musik får konsekvenser för elevens motivation, kreativitet och aktiva påverkan av 

undervisningen. För att besvara uppsatsens syfte har en kvalitativ metod använts där 

detaljerad information ifrån ett mindre antal personer är det väsentliga (Kvale, 1997). Det är 

informanternas beskrivningar och uppfattningar om betygsättning, motivation, kreativitet och 

elevinflytande som har varit det intressanta. Steinar Kvale, psykolog och författare till boken 

Den kvalitativa intervjun (1997) definierar kvalitativa intervjuer enligt följande: 

 

... en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i 

avsikt att tolka det beskrivna fenomenets mening. (Kvale 1997, s. 13) 

 

Syftet med intervjuerna, i likhet med Kvales definition, är att ta del av informanternas olika 

livsvärldar och beskrivningar av den. Genom intervjuer ges möjlighet till ett samtal och det 

finns ett samspel mellan informanterna och intervjupersonen (Denscombe, 2000). Det positiva 

med kvalitativa intervjuer är att intervjuaren kan använda sig av följdfrågor och inhämta 

oväntade svar. Vilket inte är möjligt i en kvantitativ undersökning, såsom en 

enkätundersökning (Esaiasson, et al 2005). Möjligheten att kunna använda sig av följdfrågor 

är viktig av olika anledningar. Ett exempel är att eventuella missförstånd redan i 

intervjusituationen kan förklaras. Eftersom det intressanta i studien är informanternas 

subjektiva upplevelser hade en kvantitativ metod inte varit lika fördelaktig.   
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3.2 Tillvägagångssätt 
Studien omfattar fem stycken djupintervjuer. Informanterna består av instrumentallärare på 

gymnasienivå med inriktning afro-amerikansk tradition1. I urvalet av informanter har jag valt 

att begränsa mig till individuella instrumentlärare i kursen INSÅ. En självklar utgångspunkt är 

att alla informanter arbetar efter de befintliga kursplanerna, mål och betygskriterier som finns 

i de olika INSÅ-kurserna. Det som dock är intressant är att uppmärksamma olika individers 

intressen och uppfattningar kring betygssättning, kreativitet, motivation och elevinflytande i 

ämnet. Urvalet har följaktligen gjorts utifrån studien syfte och frågeställningar, det vill säga 

ändamålsenligt och strategiskt. Alla informanter i studien är män vilket är ett resultat av hur 

könsfördelningen ser ut bland instrumentlärare i afro-amerikansk tradition på de skolor som 

undersökningarna är gjorda på. Det bör dock nämnas att man i en djupare studie skulle haft ett 

större utbud av informanter och eventuellt därmed också fler kvinnor.   

 

Intervjuerna har en semistrukturerad karaktär (Denscombe, 2000). Detta innebär att 

intervjuaren har förberett ett antal frågor (se bilaga 1) vilka har fungerat som utgångspunkt 

under intervjuerna. Frågorna varierade till viss del beroende på vem som blev intervjuad och 

vilka svar denne gav. Informanterna hade möjlighet att diskutera och framföra sina kunskaper 

och åsikter relativt fritt. Intervjuerna varade i ungefär fyrtiofem minuter och de genomfördes 

alla vid informanternas arbetsplatser i exempelvis deras arbetsrum. Under intervjuerna 

användes digital inspelning som sedan har transkriberats ordagrant.  

3.3 Etiska överväganden 
När kvalitativ intervju genomförs är det viktigt att beakta etiska frågor. Denna uppsats följer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011). Vid intervjusituationen 

har informanterna därför blivit informerade om studiens allmänna syfte samt deras 

anonymitet. I studien är samtliga informanter anonyma. Det finns inte något direkt etiskt skäl 

till varför valet av anonymitet har gjorts. Det är dock informanternas uppfattningar om 

betygsättning, kreativitet, motivation och elevinflytande som är det relevanta och att namnge 

informanterna borde inte tillföra studien något. Det kan också vara positivt för studien att 

informanterna vid anonymitet vågar tala om allt de känner och inte behöver känna sig 

begränsade på grund av att deras namn ska visas i en studie. Informanterna har tilldelats 

fingerade namn och kommer att presenteras närmare i kapitel 4.  

                                                 
1 Med afro-amerikansk tradition menas här jazz, rock, pop och improvisationsmusik. 
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Vidare är det viktigt att diskutera min roll som forskare. Till viss del är det viktigt att förhålla 

sig objektiv till det insamlade materialet och på så sätt förhindra att egna värderingar och 

åsikter kring ämnet blir synliga i diskussionen. Man kan dock fundera kring om man kan 

uppnå fullkomlig objektivitet. Det som jag anser är viktigt att lyfta fram är att jag själv arbetar 

som lärare i slagverk- och trumset på gymnasienivå. För att kunna hålla en viss distans har 

vissa strategiska val gjorts såsom att intervjua lärare som undervisar i olika instrument vid tre 

olika gymnasieskolor, både privata och kommunala, i Malmö och Lund- området. Dessa val 

kan bidra till att en viss distans till materialet kan hållas men det är ofrånkomligt att mina 

referensramar kan bli synliga i studien. Det är därför viktigt att förhålla sig till studiens 

teoretiska utgångspunkter. 
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4. Resultat 
 

 

Följande kapitel presenterar studiens resultat. De genomförda intervjuerna med lärare i kursen 

INSÅ visar att det finns likheter och meningsskiljaktigheter vad gäller lärarnas uppfattningar 

om sin undervisning utifrån begreppen betygsättning, motivation, kreativitet och 

elevinflytande samt hur betygsättning i musik får konsekvenser för elevens motivation, 

kreativitet och aktiva påverkan av undervisningen. Informanterna har i intervjuerna i 

huvudsak samtalat om INSÅ nivå 1. För att underlätta förståelsen för informanternas 

uppfattningar har resultatet delats upp i tre underrubriker nämligen betygssättning, motivation 

och kreativitet samt elevinflytande. Inledningsvis kommer informanterna närmare presenteras 

samt tilldelas fingerade namn. I studien deltar som nämnts fem informanter som i studien har 

fått namnen Per, Oskar, Marcus, Erik och Anders.  

 

Per är 32 år gammal, undervisar i piano och är deltidsanställd på 43 procent. Tjänsten är ett 

vikariat men han har även vikarierat på samma tjänst under läsåret 08/09. Förutom sin 

gymnasietjänst arbetar Per som pianolärare på en privat musikskola och är ofta anlitad som 

musiker. Per tog sin examen på Musikhögskolan i Malmö 2008 där han studerade på IE- 

programmet och han har även studerat två år på folkhögskola.  

 

Oskar är 30 år gammal, arbetar som trumlärare och har gjort det sedan ett och ett halvt år 

tillbaka. Hans tjänst är 70 procent och innehåller mestadels individuell 

instrumentalundervisning. Han har tidigare jobbat med trumundervisning inom kulturskolans 

verksamhet samt med egna privatelever. Förutom sitt läraryrke ser även Oskar sig själv som 

en aktiv musiker. Sin utbildning har Oskar fått på Musikhögskolan i Malmö där han studerat 

på IE-programmet samt tre år på folkhögskola. 

 

Marcus är 44 år gammal, arbetar som pianolärare och har gjort det sedan år 2000. Tjänsten är 

deltid på 75 procent och innehåller mestadels pianoelever. Han har även arbetat på en privat 

pianoskola och på en del andra gymnasieskolor. Utöver sitt arbete som pedagog arbetar 
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Marcus som frilansande musiker. Sin lärarutbildning har han tagit vid Musikhögskolan i 

Malmö på GG-programmet.   

 

Erik är 33 år gammal, är anställd på heltid och undervisar i gitarr vilket han har gjort i fem år. 

Förutom sitt arbete på gymnasienivå har Erik alltid undervisat privatelever. Han arbetar inte 

som musiker i dagsläget och koncentrerar sig istället på att utveckla lärarrollen. Sin utbildning 

har Erik fått på IE utbildningen vid Musikhögskolan i Malmö, dessförinnan har Erik studerat 

fem år på olika folkhögskolor i Sverige. 

 

Anders är 28 år gammal och arbetar som pianolärare. Tjänsten som är heltid har han haft 

sedan fyra år tillbaka. Anders har inte arbetat som pedagog på någon annan skola. Han arbetar 

inte som musiker i dagsläget. Lärarutbildningen har Anders fått via studier på IE utbildningen 

vid Musikhögskolan i Malmö och tre år på folkhögskola. 

4.1 Betygssättning 
Erik, Anders och Per anser att det är positivt med betygsättning i ämnet INSÅ. Oskar och 

Marcus menar att betygsättning i musik bör finnas på gymnasienivå på grund av att alla andra 

ämnen i skolan betygssätts. Däremot skiljer sig uppfattningarna kring vad betygsättning får 

för konsekvenser för elevens motivation, kreativitet och inflytande.   

 

Anders anser att betyg i estetiska ämnen är bra. Han menar att just betygssättning kan vara en 

motivationsfaktor och motivera elever till att utvecklas och nå höjder som de inte hade gjort 

utan betygssättning. Ytterligare positiva konsekvenser menar Anders är att det blir tydligt vad 

som ska göras och att elever ser undervisningen som lika seriös som andra ämnen i skolan. 

Vidare menar Anders att själva betygssättningen är viktig för att lärandet ska förbereda eleven 

på den hårda verkligheten utanför skolan. Även Per tycker att betygsättning är bra och jämför 

det med andra ämnen i skolan och säger: 

 

Jag är för att behandla musikämnen som andra ämnen och att det ska bli mer ordning och reda så 

att även musikämnena ska vara likvärdiga med matte och engelska. (Per) 

 

Marcus däremot står till viss del för det motsatta i förhållande till Anders, Erik och Per 

eftersom han anser att betygsättning i musik i grunden är negativt och uttrycker följande: 
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Jag tycker det är en av de största nackdelarna med att vara lärare på till exempel gymnasiet som 

för övrigt är en härlig nivå att vara på, men betygssättning går stick i stä med allt som jag vill 

förmedla egentligen, det vill säga slappna av och spela ut, bry dig inte om hur det låter, försök hitta 

glädjen och att du själv vill lära dig. Lagom till att man har fått eleverna att slappna av fullständigt 

och känna sig helt trygg så måste man (paus) stämpla ett betyg i pannan på dem, som kanske då, 

ja, signalerar något helt annat. (Marcus) 

 

Marcus menar att utvecklingen är viktig och känner sig ibland dum då han berömmer eleven 

för att denna presterar bra gång på gång men kanske ändå får ett dåligt betyg. Han säger dock 

att har man väl väckt glädjen att spela musik så brukar betygen av sig självt bli höga. Han 

menar dessutom att eleverna genom betygssättning lär sig att bli vuxna och uppger följande: 

 

Eleven kanske har fått en upplevelse och läraren säger vad bra du är, fantastiskt, och så får eleven 

ett G. Men de ska ju bli vuxna här också är ju tanken och ett viktigt kriterium för det måste ju vara 

att sluta tänka på hur andra bedömer en, det är ju ett betyg liksom, försöka bedöma sig själv 

istället, det är ju det som är det viktiga. (Marcus) 

 

Oskar tycker i likhet med Marcus att betygsättning i kursen INSÅ inte alltid är bra och 

uttrycker följande: 

 
Det är alltid svårt att bedöma liksom en konstart och något som är kreativt. Just att väga för och 

emot så där, det är ju väldigt svårt. Det är väl ett problem detta att man inte har prov egentligen. 

För oss och kanske för eleverna också för att det ska bli mer tydligt kanske. (Oskar) 

 

Vidare förklarar Oskar att betygssättning kan bidra till att eleven glömmer bort sig själv och 

istället för att lyssna på sig själv gör eleven som läraren vill. Om sedan betyget blir ett annat 

än vad som man trott kan det leda till att eleven tappar intresset för ämnet och därmed också 

sin kreativitet. Kreativitet är enligt Oskar luststyrt. Samtidigt menar Oskar att utan 

betygsättning i INSÅ skulle det inte kunna vara ett gymnasieämne. Både Marcus och Oskar 

har trots detta hävdat att betygsättning är ett ”gott ont” och behövs för att man ska kunna 

undervisa ämnet i gymnasieskolan. Sägas bör att alla informanterna har nämnt att 

betygsättning kan få konsekvenser och att den möjligtvis hämmar lite av kärleken till 

musiken. Per säger: 

 
Betyg kan ju förhoppningsvis vara en morot. Men vadå, all press, det är klart att press kan vara 

hämmande, självklart. (Per) 
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Det blir även tydligt att informanterna har olika tillvägagångssätt för att anpassa 

undervisningsmaterialet till kursernas mål och kriterier. Erik använder sig av ett färdigt häfte 

där ett antal kunskapskrav finns med för att uppnå betyget G. Även Anders gör på detta sätt. 

Från och med nu kommer jag att benämna båda dessa som ett så kallat G-häfte eftersom 

informanterna har benämnt häftet på det sättet under intervjuerna. Innehållet i häftet är väldigt 

styrt och består av färdiga uppgifter såsom övningar, ackordspel, melodispel och låtar i olika 

genrer. Detta häfte har uppkommit på grund av att både Erik och Anders tycker att det är 

mycket problematiskt att i sitt bedömningsarbete tolka olika elevers uttryck och ”musikaliska” 

egenskaper såsom att bestämma vem som tolkar ett stycke med mer uttryck än andra. De 

menar att det är för lösa betygskriterier och för mycket tolkningsarbete i betygssättningen och 

har känt ett starkt behov av att vara tydligare inför eleverna om vad som ska göras och 

säkerställa att bedömningen på G nivå blir tydlig och rättvis. Erik säger: 
 

Jag har suttit noga och tänkt på vad ett G i gitarr i nivå 1 är. Vad tycker jag är ett G utan undantag? 

Vad är det man inte bara kan komma undan så att säga. Därav uppkom det här G-häftet och då 

tycker jag att det genast blev så mycket lättare att sätta betyget. (Erik) 

 

Om G-häftet säger Anders enligt följande: 

 

De som är snabba får ju givetvis extra uppgifter, så att det här gemensamma är nästan någon sorts 

säkerhet för dem att de ska få ett G på kursen. Säkerhet både för dem och för mig, liksom så att de 

vet att det här är en trygghet och allting utöver det kan ju då ge något extra. (Anders) 

 

Erik menar vidare att de elever som ska söka till musikhögskolan inte i så stor utsträckning är 

beroende av vilket betyg de får i INSÅ på grund av att musikhögskolan har sina inträdesprov 

och har sedan tidigare insett att det inte spelar någon roll vad ett papper säger om någons 

musikkunskaper. Däremot kan de andra elevernas betyg vara avgörande för om de ska bli 

antagna på exempelvis polisutbildningen eller läkarutbildningen och därför är det extra viktigt 

med rättvisa betyg. Erik uppfattar detta enligt följande:  

 

… eftersom de här konstiga kriterierna är som de är, nu blir det tack och lov ändrat på det, men de 

här kriterierna som att man ska sätta extremt subjektiva och lösa betyg liksom. Man ska ha 

kännedom om hit och dit och man spela med ett visst uttryck och man ska ha sådana här extrema 

tolkningsgrejer, det tycker inte jag funkar när det blir så här viktigt liksom. Betygen är alldeles för 

viktiga för att jag ska tolka att, ja men var det inte lite uttryck det här, jo men det var det väl. Alltså 

det funkar inte alls för mig, då känner jag direkt att det blir orättvist. (Erik) 
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Även Anders menar att det är svårt att bedöma musikaliskt uttryck, känslor och kunskaper när 

det handlar om INSÅ. Så här säger Anders: 

 

Att just det här med det musikaliska och uttryck känns som att om man är nybörjare på ett 

instrument så kan jag känna att det är väldigt svårt att bedöma vad som är musikaliskt 

övertygande. Kanske man inte kan begära att de ska kunna spela nyanserat och till exempel ha 

olika anslag för det är ju saker som tar lång tid att öva upp och som man aldrig blir fullärd på. 

(Anders) 

 

Anders upplever även att det blir lättare om eleven har utvecklat ett musikaliskt talspråk så att 

hon eller han kan resonera sig fram till vad denna har för tankar om stycket. Då menar Anders 

att man vet att de har börjat processera även om de inte har spelat tillräckligt länge för att 

kunna spela det på instrumentet. 

 

Både Anders och Erik menar att när G-nivån har genomförts arbetar man inte så mycket med 

kunskaper. Anders säger att hans elever får spela ungefär samma moment fast med ännu mer 

uttryck och musikalitet. När Erik pratar om samma sak uttrycker han att eleven spelar 

fortfarande samma grundläggande moment fast starkare och med mer utvecklad teknisk 

förmåga. Marcus uttrycker istället de olika betygsnivåerna med hjälp av olika nivåer av 

självständighet, så här säger han: 

 

För godkänt ska man kunna klara av någonting med lärarens hjälp, för väl godkänt med viss 

självständighet och för mycket väl godkänt ska man ha en stor eller fullständig självständighet. 

(Marcus). 

   

Även de övriga informanterna har ett antal moment som eleven ska ha genomfört men dessa 

moment är mer av stora drag och innehållet i varje moment är ganska öppet. Oskar menar att 

han försöker anpassa undervisningsmaterialet efter lokala mål och kursplaner för att det ska 

bli tydligt för eleverna. Ibland går han dock utanför ramen vilket han anser vara viktigt för 

utforskandet av musiken. Vidare menar Oskar att de nationella kursplanerna är väldigt vaga 

vilket kan vara problematiskt vid betygssättning i ämnet. På hans arbetsplats har man lokala 

kursplaner vilket kan underlätta betygsättningen. Oskar poängterar att musik inte är ett 

teoretiskt ämne där man kan ha prov i olika moment. I liket med Oskar så menar alla 

informanter att de nationella kursplanerna är vaga. Informanterna har i samråd med sina 
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kollegor tolkat kursplanen och själva bestämt vad som är viktiga kunskaper i ämnet. Per 

menar att han gärna skulle ha undervisningen mer styrd utifrån Skolverket men tycker 

samtidigt att det är bra att det finns utrymme för att tolka kursplanen: 

 

Det är ett problem att det är löst i kanterna, men det måste nästan vara det för att man måste ju 

möta eleverna där de befinner sig. Det går ju inte att göra på något annat sätt. Är det en duktig elev 

så börjar man där, är det en dålig elev så börjar man där. Det går liksom inte att gå vidare till något 

svårare om man inte behärskar grunderna. Det går ju inte i matte heller. (Per) 

 

Som Per antyder så har alla elever olika förkunskaper i ämnet och enligt de övriga 

informanterna finns det problem med detta. Marcus menar att ett stort problem i 

betygssättningen av INSÅ-elever är att man inte bedömer utvecklingen och han säger: 

 

Vi betygssätter ju inte alls musikalisk utveckling, faktiskt, det finns ju inte med i kriterierna. Vi 

betygsätter ju egentligen bara en viss nivå, vilket innebär att i ettan kan man få in någon som har 

spelat piano i tio år och någon som aldrig har spelat piano förut och sedan ska de betygsättas enligt 

samma mall. Det kan ju kännas lite olyckligt ibland. (Marcus) 

 

Erik och Per har båda en uppfattning om att INSÅ-kursens syfte är att bidra med 

spetskompetens på ett instrument. De menar med andra ord att kursen är inriktad på att 

yrkesutbilda musiker där många moment ska genomföras och den är inte till för de som bara 

vill spela musik för att det ska vara kul. Så här säger Per om ämnets syfte: 

 
På estetiska programmet som jag jobbar på är det ju på något sätt en yrkesutbildning, de ska ju bli 

musiker och det är helt enkelt att lära sig ett yrke. (Per) 

 

På grund av INSÅ-kursens spetsinriktning menar Erik att det skulle behövas en kurs för de 

elever som väljer att läsa ett instrument bara för att det är kul med musik och vill lära sig spela 

för nöjes skull. Han ser ett problem i att elever som väljer INSÅ för att ha kul med musik ofta 

har missförstått kursen och menar: 

 

De kanske väljer gitarr bara för att de tycker det är så kul att spela och skönt att bara få komma och 

göra någonting för en gångs skull som man tycker är roligt en gång i veckan, som kanske inte alls 

får feeling av skolan och så. Men de kanske inte alls har några intentioner att bli duktiga gitarrister. 

Det tycker jag är ett ganska stort problem, därför att dem älskar jag att undervisa, jag älskar mer att 

ha ”lökiga” elever som har ett brinnande intresse än duktiga elever som ”slackar”. Den kursen, att 

gå och spela gitarr i skolan för att det är kul, den finns inte i skolan. (Erik) 
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Anders menar att hans kursupplägg och kursinnehåll skulle ha sett något annorlunda ut om 

han inte varit tvungen att sätta betyg. Han säger att om undervisningen hade varit privat så 

hade man väntat med fler moment tills eleven är mogen för det. Han pratar också om att han 

då hade haft mer tid till plötsliga infall och göra vad eleven själv önskar. Det här pratar även 

Per om när han beskriver skillnaden på att undervisa med och utan betygssättning: 

 

Där jag inte sätter betyg, där är det bara människor som har valt själva att betala pengar för att lära 

sig spela piano, där är det egentligen upp till var och en och allting är på deras villkor och det är 

riktigt kul.  Men det är också kul på gymnasiet där man strävar efter ett mål, att de ska kunna vissa 

saker och det är ett måste att de ska lära sig saker för att det ingår i en utbildning. (Per) 

 

Även Oskar utrycker att det finns skillnad i elevens påverkan av innehållet i undervisningen: 

 
Man skulle väl kunna säga att största skillnaden är väl att eleverna kanske får mer, om de inte får 

betyg så har kanske eleverna får ännu mer inflytande på vad man ska göra i exempelvis val av låtar 

för då finns det inget som ligger och stressar på att de här momenten ska vi gå igenom liksom. 

(Oskar) 

  

Vidare menar Anders precis som Erik att utan den tidpress som finns idag så skulle han 

koncentrera sig mer på att de grundläggande och viktiga delarna verkligen är på plats innan 

man går vidare. Alla informanter påstår dock att det är samma kunskaper man lär oavsett 

undervisningsmiljö, men utan betygssättning kan man göra det mer individuellt. Marcus säger 

följande: 

 

Det är ju inte så att vi tar upp ackorden ”två – fem – ett” för att vi känner att det här måste vi ha 

med som ett betygskriterium, utan för att vi menar att det måste ingå i en grundkurs. Det hade vi 

gjort helt oavsett om det var betyg eller inte. (Marcus)  

4.2 Kreativitet och motivation 
Samtliga informanter uppfattar kreativitet som att man skaffar sig information om ett material 

för att sedan använda informationen som medel för att på ett personligt och uppfinningsrikt 

sätt hitta vägar för användandet av den nya kunskapen. De har dock en del andra betoningar 

på vad kreativitet är. Uppfattningarna skiljer sig om till exempel hur mycket eleven ska skapa 

själv för att vara kreativ och ifall kreativitet är när musik skapas på känsla eller på kunskap. 
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Ska ett stycke tolkas eller ska eleverna välja mellan ett antal olika på förhand inlärda sätt att 

spela? Så här definierar Marcus kreativitet: 
 

Väldigt fundamental grej känner jag. Det är väl skapande, så det är improvisation och komposition 

men det är ju också så klart varje form av arrangemang. Jag tror att jag börjar första lektionen jag 

har med en elev med improvisation, även om vissa elever är lite avigt inställda. Bara någon 

pentaskala2, något enkelt, redan första lektionen. Det är ju improvisation som jag tänker på mest. 

(Marcus) 

 

Oskar utgår ifrån att kreativiteten ska medföra att eleven gör kursens innehåll mer skapande 

och personlig. Han nämner också vikten av att få utforska musiken, prova egna saker och se 

hur det låter och låta det ta sin tid. Det kan dock uppstå tidsproblem då kursen ska vara klar på 

en viss tid men Oskar tycker att det är viktigt med elevernas kreativitet och att han hellre ser 

att eleven missar något moment i kursen än att gå miste om kreativiteten. Enligt Oskar är det 

lärarens uppgift att ge eleven de verktyg som behövs för att eleven ska kunna vara kreativ 

med materialet och sätta en personlig prägel på det. Marcus och Oskar menar vidare att man 

kan vara kreativ utan förkunskaper och ser kreativitet, skapande och nyfikenhet som något 

grundläggande i musicerandet. De pratar mer om processen än om resultatet av den kreativa 

processen.  

 

Per, Erik och Anders lägger däremot tonvikten på resultatet av det kreativa arbetet och menar 

att kreativitet är svårt att locka fram utan grundkunskaper i ämnet. De understryker vikten av 

att skaffa sig kunskaper och sätt att kommunicera på för att vara kreativ. Om Marcus och 

Oskar lägger tonvikten vid att själva skapandet i sig är viktigare än resultatet för att göra 

eleven intresserad så menar Erik, Anders och Per att det är kunskaperna som gör eleven 

intresserad av att vara kreativ. Erik menar att de flesta som börjar en INSÅ-kurs nivå 1 måste 

skaffa sig vissa kunskaper innan de kan vara kreativa och säger: 

 

Eleverna är inte ens mogna att välja sin egen låt, därför de vet ju inte vilka ackord som är svåra, de 

vet inte vilka ackord som är svåra efter varandra, de vet definitivt inte hur svårt det är. De har 

liksom ingen koll. Men däremot så tycker jag att det är mycket enklare att vara kreativ när man har 

mera grunder. (Erik) 

 

                                                 
2 Pentaskala är en skala som innefattar fem toner. På ett piano utgör de svarta tangenterna en sådan skala. 
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Detta är också en av anledningarna till varför hans G-häfte uppkommit. Erik poängterar att 

innan hans elever har uppnått de kunskaper som G-häftet innehåller så ligger elevens 

kreativitet i att använda häftets innehåll på ett kreativt sätt. Kreativitet kan vara om en elev har 

lärt sig olika sätt att spela på och sedan väljer eleven kreativt mellan vilka av dessa sätt han 

vill spela på. Exempel på detta kan vara att eleven lär sig fyra olika bossanova komp på gitarr 

för att sedan kunna välja vilket av dessa man vill använda på olika delar av en låt. Erik 

sammankopplar även kreativitet med förmåga till problemlösning. Med problemlösning 

menar Erik att man ska vara flexibel och kunna se olika lösningar på ett problem, att eleven 

finner vägar att isolera problemen och arbetar konstruktivt för att lösa dessa. Han är också av 

uppfattningen att det är viktigt för både elev och lärare att båda parter är flexibla och kreativa. 

Per och Anders menar i likhet med Erik att kunskaperna är väldigt viktiga för hur det kreativa 

resultatet ska bli. Nedan följer citat från Per och Anders.  

 

Om man kan prata om det till exempel och föra resonemang om vad man vill göra, så är man ju 

kreativ och då kan man ju föra ut det. Sedan att man inte kan sätta det i fingrarna eller händerna, 

det är ju som sagt mängdträning som avgör det. Men, jag har ju upplevt att ju mer man kan desto 

enklare är det att vara kreativ i ett större sammanhang och göra något som faktiskt känns hållbart. 

Vem som helst kan skriva en treackordslåt men det är väldigt få som kan skriva en treackordslåt 

som lever för evigt. (Anders) 

 

Jag vill att eleverna ska vara kreativa och liksom skapa själva och spela musik utifrån hur de ser på 

musik och hur de ser på en låt. Samtidigt så vill jag att musik ska vara likvärdigt med alla andra 

skolämnen. Det ska vara disciplin, struktur och ordning och reda. Jag vill att de ska kunna saker 

och ting. Till exempel alla ackord, alla tonarter, alla skalor för att sedan kunna vara kreativa. (Per) 

 

Här är det mer definierat att kunskapen är det som gör kreativiteten. Per, Erik och Anders 

anser alltså att teoretiska och praktiska kunskaper är mycket viktiga att arbeta med för att 

underlätta elevens kreativitet. Anders ser också kreativiteten som en av de stora anledningarna 

till varför man bedriver INSÅ-undervisning på gymnasiet: 

 

Om man tänker på helheten i ett mycket större perspektiv så är ju INSÅ någonting som ska främja 

elevens kreativitet och stärka dess självkänsla och veta att jag faktiskt kan spela mina låtar 

överallt, inte bara i skolmiljön utan jag kan ta med mig det precis överallt när jag vill, och jag kan 

också bygga mig någon form av musikaliskt liv med hjälp av det jag har lärt mig här. (Anders) 
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Oskar har som mål med kursen INSÅ att ge eleverna verktyg för att kunna analysera sitt eget 

spel och lära sig själv på egen hand. Han vill inte peka med hela handen vad som är rätt och 

fel utan de ska lära sig att tänka själva.  Anders å sin sida uttrycker en vilja till att eleverna ska 

lyssna på musik för att främja kreativiteten: 

 
Jag försöker få eleverna att lyssna aktivt på musik. Det känns som att många elever lyssnar på 

musik bara som skval i bakgrunden liksom och de fäster ingen vikt vid innehållet, de hör men de 

lyssnar inte. Jag vill gärna att de ska försöka lyssna på detaljerna i det hela liksom och försöka 

förstå. Dels då att lyssna på sitt eget instrument som de spelar och vad den har för roll, men också 

vad de övriga instrumenten har för roll för att på så sätt skaffa sig en större uppfattning om hur 

man kan vara kreativ i en ensemblesituation tillexempel. (Anders) 

 

Erik och Per talar också mer om kreativitet i likhet med att tolka en låt eller ett stycke, 

uttrycka känslor på instrumentet, arrangera stycket efter vad man anser låter bäst och 

analysera vad man gör. För att göra detta menar de att teoretiska och tekniska kunskaperna 

bör vara väl förankrade. Tilläggas bör att även Marcus och Oskar nämner kreativitet såsom 

Erik och Per förklarar begreppet men menar att det då är fråga om en mycket högre nivå än 

vad INSÅ nivå 1 omfattar och därför pratar de om kreativitet på en lägre nivå. Alla 

informanterna är eniga om att kreativitet är något som alla elever behöver för att lyckas som 

musiker. Oskar säger följande: 

 

Man måste nog vara kreativ om man ska vara musiker, kreativiteten måste finnas där på något sätt 

för att man ska vilja upptäcka saker liksom. Det är ju väldigt viktigt. Det är lite det att man söker 

efter nya saker. (Oskar) 

 

Anders menar att den inre motivationen är mycket viktig. Han tror att de människor som 

ägnar sig åt konstnärliga uttryck, såsom konstnärer och musiker, gör det för att uttrycka något 

som de känner eller har upplevt. Motivationen består i att vilja uttrycka denna känsla så bra 

som möjligt. Trots detta menar Anders att betygsättning kan få positiva konsekvenser för 

motivationen och han gör en skillnad på elever som kommer ifrån den klassiska skolan och 

afroamerikanska traditionen och uttrycker följande: 

 

Jag upplever att många klassiska musiker är mer motiverade att öva därför att det är så man har 

hört att det är och man har alltid gjort det i den klassiska världen. Den klassiska musiken har ju 

funnits så mycket längre än pop och rock om man säger så [...] man förstår att ju mer jag övar ju 

mer jag försöker uttrycka mig desto högre betyg får jag [...] i den klassiska världen så är det 
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ganska mycket så att det betyg som man får det speglar faktiskt väldigt väl vilken nivå man är på, 

det är också något som är en motivationsdrift för väldigt många. (Anders) 

 

Även Marcus och Oskar pratar om att konstnärligt uttryck hänger samman med inre 

motivation men de anser inte att betyg är en bra motivationsfaktor. Marcus anser: 
Om man är ute efter liksom guld och gröna skogar då kanske man väljer något annat än ett 

konstnärligt uttryck, det konstnärliga uttrycket måste hänga samman med den inre motivationen. 

(Marcus) 

 

Precis som Marcus tror också Oskar att man i musikämnet drivs av lusten att utvecklas och 

inte av exempelvis att man ska få ett bra betyg. Lusten att vilja utvecklas är det som enligt 

Oskar ska prägla en människas musicerande, det är ingen produkt som blir färdig utan det är 

en livslång utveckling som man egentligen aldrig blir klar med. Därför tror Oskar precis som 

Marcus och Anders att den inre motivationen är mycket viktig. Marcus som har undervisat 

INSÅ nivå 1 under två år förklarar hur han arbetar för att stärka elevens motivation och säger 

så här: 

 

Mitt hopp är ju att när man låter bli att hela tiden slå betygskriterier i skallen på eleverna eller att 

åtminstone ägna ett år åt att spela och ha roligt och vara kreativ så ska man komma bort ifrån det 

här att motivationen finns i några dokument någonstans utan inifrån istället. (Marcus) 

 

Vidare poängterar Marcus att INSÅ-kursen fungerar även som individuellt stöd och är viktig 

för elevens medverkan i andra sammanhang såsom ensemble och olika uppspel. Han 

understryker hur viktiga dessa olika moment är som stöd till varandra för elevens motivation 

och utveckling. Anders menar att motivationen skapas i den miljö eleven är uppvuxen i och 

menar att det är svårt att som lärare ge eleven en inre motivation på den korta tid man träffas 

under en kurs. Han säger så här: 

 

Inre motivation är något som jag tycker kommer hemifrån på många sätt och den uppfostran man 

har fått och hur familjesituationen ser ut och om man har stöd hemifrån. Har man möjlighet att ha 

ett piano hemma till exempel. Föräldrarna vill inte köpa, eller kan kanske inte köpa, de har inte råd 

kanske, då är det ju svårt alltså. (Anders) 

 

Anders tillägger angående inre motivation att han tror att det är lättare för de lärare som 

undervisar på till exempel kulturskola att hjälpa att stärka elevens inre drivkraft. Dels på 

grund av att det inte finns någon betygssättning som stressar på och även att man där kan 



29 
 

undervisa samma elev under flera år. Han brukar själv arbeta med att poängtera positiva saker 

i sina elevers spel och få eleverna att se vad de har förbättrat, det är viktigt att inte bara se 

problemen. Oskar å sin sida menar att han främjar den inre motivationen genom att låta 

eleven vara med och påverka. Trots att det finns en kursplan får eleven påverka vad som ska 

spelas och vad som ska göras. Det menar Oskar också kommer att få eleven att känna lust och 

motivation. 

4.3 Elevinflytande 
Per, Erik och Anders menar att ett demokratiskt förhållande mellan lärare och elev bland 

annat bygger på att eleven litar på att läraren förfogar över de kunskaper och erfarenheter som 

behövs för att veta vad som är bäst för eleven och vad som stämmer överens med kursplanen. 

Erik menar att eleven måste förstå följande: 

 

Den här kursen kommer att bli ett givande och ett tagande när det gäller oss två. Det funkar inte 

bara att jag ska ge dig roliga saker och det funkar inte om jag bara ska utmana dig hela tiden, och 

det växelspelet måste vara så att du kommer att få lita på mig och jobba med sådana saker. Ibland 

så måste man pressa sig och jag tror att det är en del i framgången, att de som är framgångsrika är 

kanske ofta duktiga på att öva så där även om man inte ville. (Erik) 

 

Per berättar att hans elever får vara med och påverka låtval men det ska inte ändra på hans 

grovplanering över vilka moment som eleven ska ha gjort i kursen. Per menar med moment 

till exempel teknik, rytmik, melodi, harmonik, repertoar, avista och teori. På frågan om Per 

låter eleverna vara med och påverka lektionsplaneringen svarar han enligt följande: 

 

Det finns ingen tid till det. Det skulle vara om det skulle komma ifrån eleverna själva, om eleven 

verkligen har tänkt till att ”nu vill jag göra det här för att bli bättre på det här” och då har argument 

för det. Absolut, det är jag absolut öppen till, men vi har 20 minuters lektioner och det är in, ut, in, 

ut, nästa, spela läxan, en ny läxa, en liten övning […] Det skulle funka med någon elev, men de 

allra flesta tror jag skulle skolka mer och inte öva. Jag vill nog inte ha det mer demokratiskt. Jag 

har nog väldigt svårt att se hur det skulle funka. (Per) 

 

Per menar således att eleven kan få vara med och påverka undervisningen men då måste 

eleven kunna argumentera för det. Vidare antyder Per att det inte finns nog med tid för att 

fullt ut arbeta demokratisk. Erik anser också att tidsbrist är en faktor som gör att det kan vara 

problematiskt att arbeta demokratiskt och uttrycker följande:  

 



30 
 

Ju mer tid man skulle ha ju mer demokratisk skulle jag kunna vara. Därför att då har jag mer tid att 

låta eleverna välja, jag har mer tid att diskutera olika moment och jag hinner förklara fördelar och 

nackdelar. Men det kan vara svårt att hinna. En del får man välja bort eftersom man inte hinner. 

Skulle jag haft 45 minuter istället för 30 minuter så skulle jag definitivt hunnit ha mer tid åt varje 

sådant moment. (Erik) 

 

Som ovan nämnts tycker även Anders och Erik att ett demokratiskt förhållningssätt måste 

bygga på att eleverna litar på att läraren vet vad som är bra och nyttiga kunskaper som 

överensstämmer med betygskriterierna. Anders anser i likhet med Per att eleverna ska kunna 

motivera varför de vill göra på ett speciellt sätt, till exempel val av en låt. Kan eleverna 

motivera sina val så menar Anders att det absolut är värt att ta in det i planeringen. Kan 

däremot inte eleven motivera sina val så menar Anders att det kanske inte heller finns någon 

mening att vara demokratisk eftersom Anders som tidigare nämnts har utformat ett häfte med 

de uppgifter som eleven behöver för att uppnå G. I kursen INSÅ nivå 1 tycker varken Anders, 

Erik eller Per att det behövs så mycket demokrati, åtminstone inte om eleven bara siktar på att 

nå G. För att nå G undervisar som tidigare nämnts både Anders och Erik ur sina kurshäften 

som är helt styrda, möjligen kan eleven påverka i vilken ordning man vill genomföra de olika 

momenten. Erik vill värna om demokratiska värden men tycker att det är svårt. Det blir 

mycket lättare när eleven har skaffat sig kunskaper i ämnet.  

 

Anders menar precis som Erik att elevens kunskaper spelar roll. De poängterar att det är 

viktigt ju högre upp i betygsnivån eleven kommer och desto fler ämneskunskaper eleven har 

att han eller hon får vara med och påverka och styra över sin utbildning. Anders menar till och 

med att ett demokratiskt förhållningsätt och en öppen dialog gör det lättare för eleverna att 

känna motivation och ta tag i uppgifterna än om undervisningen är helt styrd. På frågan om 

elevernas påverkan av lektionsplaneringen ändras efter att de passerat G-nivån svarar Anders 

så här: 

 

Ja, det gör det och det måste ju ändras också för annars så ger man ju inte eleverna en ”fair 

chans” att utvecklas. Man kan ju inte låsa sig fast vid att styra eleverna hela tiden med allt, 

då får man ju ingen demokrati heller, och man får ju inte heller en möjlighet att eleven 

faktiskt kan skapa fritt därför att om jag säger åt dem exakt vad de ska göra så skapar de ju 

ingenting alls själva. (Anders) 

 

Erik, Per och Anders uttrycker att det är svårt att agera demokratiskt innan eleven börjar 

förstå vad musicerande handlar om. Marcus däremot menar att man i INSÅ-kursen aldrig har 
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någon anledning till att inte ta hänsyn till vad eleven vill göra. På frågan om han aktivt 

främjar ett demokratiskt förhållningssätt svarar han så här: 

 

Det gör jag absolut. Det ska vi ju göra, det står det överallt, men är det något ämne där man 

verkligen kan göra det så är det väl INSÅ för här är det ju faktiskt bara två människor som behöver 

ta hänsyn till varandra. Och kommer eleven någon gång och säger; kan vi inte göra det här 

istället? Jag kan inte se någon anledning till å inte följa med eleven i elevens riktning i så fal. Jag 

uppmanar alltid eleverna att ta med låtar och musik som de gillar och försöker få så mycket input 

som möjligt utifrån. (Marcus) 

 

Senare förklarar Marcus att enda gången som han inte går i elevens riktning är när han märker 

att eleven aldrig gör läxan utan bara vill ha nya saker varje vecka. Anders är också av den 

uppfattningen att han aldrig har varit med om att en elev kommit med en låt eller ett stycke 

som inte har passat in i en instrumentkurs, däremot så väntar han med att låta eleven påverka 

undervisningen till eleven har uppnått ett G i kursen. 

 

Alla informanter menar dock att eleverna ingår i lektionsplaneringen på så sätt att de gärna får 

vara med och påverka vilken låt de ska spela, vilken genre, tempo och liknande. Erik och 

Anders väntar dock med detta till efter G-häftet och ökar sedan successivt elevens möjlighet 

till att påverka. Det bör i detta sammanhang nämnas att Anders tycker att demokrati, 

motivation och kreativitet hör ihop. Så här säger Anders: 

 

Om man har ett demokratiskt förhållningssätt och en öppen dialog så tror jag att det är lättare för 

eleven att känna motivation, och jag tror att det är lättare för dem att faktiskt ta tag i uppgifterna 

som man ger eleven, än om man inte har det, om man bara skulle styra till exempel. (Anders) 

 

Däremot använder alla informanter sig av en grovplanering med vissa moment som eleven 

ska genomföra, den får inte ändras. Anders, Marcus, Oskar och Per är alla av uppfattningen 

att eleverna kanske inte är helt säkra på vad som ska göras i kursen för att nå de olika betygen. 

Framförallt på grund av många elevers bristande intresse på att ta reda på detta. De poängterar 

att kursens mål diskuteras i början av kursen. Erik är däremot av uppfattningen att eleverna är 

helt säkra på vad som krävs av dem för att uppnå G. Detta på grund av Eriks G-häfte, dock är 

han inte lika säker på att de vet vad som gäller i högre betygsnivåer och nästkommande 

kurser. Så här svarar Erik på frågan om eleverna är medvetna om vad som krävs för vissa 

betyg: 



32 
 

 

På G- nivån är det hundra procentigt alltså. För det säger jag till eleverna att, missar ni ett enda 

ackord då kommer de att få IG, så är det bara, ingen elev kommer undan det där. Ja, och de får en 

skiva med allting inspelat och ”play along” övningar och alla teknikövningar så en del kan lyssna 

och en del kan läsa ifrån noterna. VG och MVG kan ju vara lite lösare kriterier och då har jag svårt 

för att säga exakt vad det är och vad som krävs. (Erik) 
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5. Diskussion 
 

 

Som tidigare nämnts är syftet med denna uppsats är att undersöka fem instrumentallärares 

uppfattningar om sin undervisning i gymnasiekursen INSÅ utifrån begreppen betygsättning, 

motivation, kreativitet och elevinflytande. Vidare är syftet att undersöka hur betygsättning i 

musik får konsekvenser för elevens motivation, kreativitet och aktiva påverkan av 

undervisningen. I följande kapitel kommer uppsatsens resultat, det vill säga informanternas 

egna uppfattningar, att analyseras med uppsatsens teoretiska utgångspunkter, det vill säga det 

sociokulturella perspektivet, pragmatismen och begreppen kreativitet och motivation.  

5.1 Betygsättning och elevinflytande 
Som tidigare påvisats präglas musikundervisning och kursen INSÅ av ett socialt samspel 

mellan elev och lärare och det sker kontinuerlig interaktion mellan deltagarna. Vygotskij 

(Lindqvist, 1999) menar att genom en kommunikativ interaktion i olika sociala och kulturella 

miljöer sker lärande och utveckling både individuellt och kollektivt. Även inom 

pragmatismen är kommunikation en viktig del av undervisningen och nyckeln till verkligt 

lärande finns i sociala sammanhang (Phillips & Soltis, 2010). I ett undervisningssammanhang 

kan detta innebära att både läraren och eleven kommer till tals och tillsammans skapar den 

bästa undervisningsmiljön. I läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står det att 

kunskap är ett begrepp där dess olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet förutsätter ett samspel med varandra. Eleverna ska öva sig på att ta initiativ, 

ansvar och lösa problem självständigt och i samspel med andra.  

 

Efter intervjuerna har det framkommit att en majoritet av informanterna anser att 

betygssättning i det stora hela är bra och att det bland annat kan bidra till en öppen diskussion 

om vad undervisningen ska innehålla för att eleven ska nå de önskade målen samt att ämnet 

musik uppfattas som ett mer seriöst ämne. Det framkom dock att informanterna uppfattar 

betygsättning som negativt i vissa sammanhang bland beroende på att kriterierna är vaga och 

därmed svårt att bedöma elever. Två av informanterna har därför utvecklat det så kallade G-
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häftet som innehåller de färdigheter som läraren anser vara viktiga för eleven att kunna och 

därmed underlätta en rättvis betygssättning.  

 

Inom det sociokulturella perspektivet är det viktigt att eleven är aktiv tillsammans med läraren 

och läraren ska vägleda eleven (Lindqvist, 1999). Inom pragmatismen benämner man detta 

som att lärarens uppgift är att skapa villkor som stimulerar tänkandet samt fungerar som ett 

stöd (Phillips & Soltis, 2010). I detta sammanhang kan man säga att informanternas upplägg 

av undervisningen till exempel genom det så kallade G-häftet kan fungera som ett hjälpmedel 

för läraren att vägleda eleven denna ska kunna nå sitt mål. Det centrala blir alltså 

kommunikationen och det sociala samspelet mellan läraren och eleven.  

 

En av informanterna menar vidare att betygsättning är viktigt i ämnet INSÅ och är viktig för 

att lärandet ska förbereda eleven på samhällets verklighet utanför skolan som han menar är 

hård. Detta stämmer väl överens med läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) som 

menar att de kunskaper som eleven lär sig i skolan ska ligga till grund för elevens livslånga 

lärande där samhället befinner sig i ständig förändring med ett stort informationsflöde. Detta 

överensstämmer med pragmatismen där Dewey menar att de kunskaper som eleven skaffar 

sig i skolan ska komma till användning i samhället för att vara meningsfull (Dewey, 2002).  

 

En annan informant menar att betygssättning är negativt och han värdesätter utveckling och 

känslor hos eleven mer än de faktiska kunskaperna. På grund av elevernas skiftande 

förkunskaper i ämnet uttrycker han detta som ett stort problem då vissa elever kan utvecklas 

olika under ett läsår. Detta kan diskuteras utifrån Vygotskijs syn på den närmaste 

utvecklingszonen. Enligt Vygotskij (Lindqvist, 1999) är det oviktigt vad det nuvarande 

kunskaperna består av och är mycket kritisk till att bedöma utvecklingsnivåer, det är 

utvecklingen och nästa möjliga steg i utvecklingen som är viktigast. Detta kan man tolka som 

att betygssättning ses som negativt inom det sociokulturella perspektivet då betygssättning 

ofta utgår ifrån befintliga kunskaper. Han menar att det inte är elevens tillkortakommanden 

som ska vara i fokus utan den potentiella utvecklingen. Lärarens roll blir att förstå elevens 

utvecklingskurva och anpassa undervisningen med den. Det som eleven klarar av med hjälp 

av handledning kan den senare utveckla på individnivå. Viktigt att poängtera är att 

informanterna uttryckte ett problem i att betygsättning utgår från elevens befintliga kunskaper 

och elevens utveckling kan vara svår att betygsätta.  
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Kursen INSÅ utgår som sagt ifrån individuell undervisning mellan en elev och en lärare. 

Dewey (Phillips & Soltis, 2010) menar att skolan är en gemenskap och att pedagoger inte 

alltid är medvetna om detta faktum och låter eleven arbeta med individuella uppgifter. Han 

menar att detta motverkar kommunikation och ett aktivt förhållningssätt och menar att eleven 

istället ska arbeta med uppgifter där det krävs samarbete. Av intervjuerna framkommer att 

individuell musikundervisning till stor del präglas av interaktion där kommunikation är 

viktigt. I detta sammanhang bör nämnas att INSÅ-undervisningen kan fungera som ett stöd 

till andra musikämnen i skolan såsom tillexempel ensemble och olika former av projekt där 

exempelvis framträdanden i grupp ingår. På så sätt kompletteras elevens individuella 

undervisning med undervisning och upplevelser i grupp. En informant påtalade också en stor 

skillnad på de elever som läser musikämnen utan att ha tillgång till det individuella stöd som 

INSÅ-undervisningen ger och understryker hur viktiga dessa olika kurser är som stöd till 

varandra. Detta kan man tolka så som att informanten påtalar att undervisning i grupp är 

viktig för elevens utveckling men inom musikundervisning är det individuella lärandet av lika 

stor vikt för elevens utveckling. 

 

Både det sociokulturella perspektivet och pragmatismen utgår ifrån eleven som en aktiv 

individ som själv ska medverka och bestämma sina mål. Som tidigare nämnts så menar tre av 

informanterna att en viktig del av det demokratiska förhållandet mellan lärare och elev är att 

eleven litar på att läraren har de kunskaper och erfarenheter som är nödvändiga för att veta 

vad som är bäst för eleven. Detta är en viktig synpunkt utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

där läraren ska ha kunskap om den miljön där undervisningen pågår och ha god kännedom om 

ämnet för att på så sätt kunna handleda eleverna (Dewey, 2002). Vad som är viktigt att 

diskutera i detta sammanhang är i vilken grad lärarna låter eleverna vara med och påverka 

undervisningen. Detta kan diskuteras utifrån Deweys begrepp ”learning by doing” där eleven 

ska vara tydligt aktiv. Tre av informanterna menar att det är svårt med ett demokratiskt 

förhållande innan eleven har vissa förkunskaper i ämnet. Exempelvis påtalar de att för att 

kunna vara demokratiska måste eleven kunna motivera varför den vill göra något på ett visst 

sätt eller i en speciell ordning. De är också en av anledningarna till varför två av 

informanterna har upprättat ett G-häfte.  

 

Enligt Dewey så ska läraren utgå ifrån vad eleven redan kan och känner för att sedan gå 

vidare och utvecklas. Utifrån pragmatismens syn på undervisning bör lärare i sin undervisning 

utgå mer ifrån elevens nuvarande kunskaper och redan i inledningsskedet ge dem en aktiv roll 
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i musicerandet för att lära sig att aktivt ta itu med sina uppgifter och eventuella problem. 

Enligt Dewey blir med andra ord lärarens roll, såsom även Vygotskij (Säljö, 2000) framhäver 

det, att dels frambringa det som eleven redan vet om sin verklighet och stimulera dess 

utveckling samt att dels agera som handledare för att eleven ska få en mer fördjupad kunskap 

och samhällsnyttig beredskap.  

 

Informanterna har påtalat att en viktig orsak till varför det är svårt att arbeta demokratiskt och 

låta eleven vara tydligt aktiv är tidsaspekten. Lektionstillfällena är korta och intensiva och 

läraren har ett kunskapskrav och ska ansvara för att alla elever ska ha samma tillgång till 

undervisning, vilket innebär att läraren måste i stor utsträckning själv planera undervisningen. 

En annan aspekt som är viktig att lyfta fram är att alla informanter upplevde de nationella 

kursplanerna som vaga och svårtolkade, vilket är en annan orsak till varför G-häften har 

skapats för att underlätta en rättvis bedömning av eleverna. Alla informanter anser att musik 

och kreativa ämnen är svåra att betygsätta eftersom de saknar nationella prov såsom 

exempelvis finns i matematik och engelska. Det är även tydligt att informanterna upplever att 

betygsättning gör att ett demokratiskt förhållande mellan lärare och elev är svårt att uppnå på 

grund av betygsättning. De uttrycker att undervisning i exempelvis kulturskolor där syftet inte 

är få ett betyg tillåter att eleven deltar aktivt i undervisningen i större utsträckning.  

5.2 Kreativitet och motivation 
För att kunna diskutera kreativitet och motivation är det viktigt att diskutera och förstå dess 

innebörd i studiens sammanhang. Informanterna definierar kreativitet med att man skaffar sig 

information om ett material och sedan använder man sig av detta material som medel för att 

på ett personligt sätt hitta egna vägar för användandet av den nya kunskapen. Det 

framkommer dock att informanterna har olika uppfattningar om hur mycket kreativitet bygger 

på inlärda kunskaper eller på skapande och nyfikenhet. Tre av informanterna uttrycker att 

kreativitet handlar om att kunna uttrycka känslor på instrumentet samt att medvetet tolka och 

arrangera musikstycken utifrån vad man tycker låter bäst. Det framkommer även under 

intervjuerna att eleven ska kunna analysera sitt spel som anses vara ett kreativt handlande. 

Man vill alltså att eleven ska lära sig själv på egen hand. Informanternas betoning på att 

eleven ska kunna analysera sitt spel stämmer väl överens med Vygotskijs (Lindqvist, 1999) 

tankegångar då han menar att eleven ska vara en slags forskare. Eleven ska planera, reflektera 

och analysera sitt arbete.  
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Två av informanterna menar att kreativitet och skapande är mycket grundläggande i musiken 

och lägger tonvikten vid att själva skapandet i sig är viktigare än resultatet för att göra eleven 

intresserad. De övriga tre informanterna menar att det är kunskaperna som gör eleven 

intresserad av att vara kreativ. På så sätt lägger informanterna också an olika synsätt som 

bygger på dels resultatinriktad undervisning och dels processtyrd undervisning. Vidare har 

uppkommit att informanterna tycker det är svårt för eleven att vara kreativ utan förkunskaper 

och menar att möjlighet till kreativitet i början av en elevs musicerande är begränsad. Fostås 

(2002) uttrycker att den vanliga definitionen av kreativitet är att man använder tidigare 

erfarenheter på ett nytt sätt. Hon betonar att musicerande i sig inte medför att en individ är 

kreativ. Utifrån denna definition kan man tolka informanternas svar som att en elev mycket 

väl kan ha problem att vara kreativ i början av sin musikundervisning. Detta är viktigt i en 

undervisningssituation för båden eleven och läraren att känna till och i och med den 

kunskapen arbeta för att utveckla elevens kreativitet.  

 

Maltén (2002) diskuterar problematiken kring kreativitet i skolsammanhang och menar att i 

Sverige värdesätter man teoretiska program högre än kreativa ämnen. I en skola där betyg och 

bedömning är centralt ser både lärare och elever kreativa aktiviteter som mindre viktiga. Han 

menar att kreativa handlingar inte går att betygsätta. Utifrån Malténs syn på kreativa 

handlingar kan man tolka informanternas skapande av G häften som ett resultat av att man 

faktiskt inte kan betygsätta dessa handlingar på annat sätt. Det är även detta som har gjort en 

informant är besviken på att skolan bara betygsätter kunskaperna istället för att betygsätta 

utvecklingen som eleven gör.  

 

Alla informanter menar att betygsättning i ett kreativt ämne som INSÅ kan få konsekvenser 

och hämma elevens kärlek till musiken. Av informanterna har det framkommit att man 

upplever utvecklingen som viktigast och efter att ha berömt en elev gång på gång för att den 

har gjort bra och kreativa saker är det svårt att sedan behöva ge ett lågt betyg. Detta kan i 

förlängningen betyda att ett dåligt betyg hämmar en människas motivation och kreativa 

förmåga. En av informanterna menar att han arbetar aktivt för att få eleven att vara kreativ och 

på så sätt främja ett livslångt lärande. Även två övriga informanter uttrycker också att 

kreativiteten är mycket viktig för elevens fortsatta lärande. Detta diskuterar Maltén (2002) 

som menar att det finns många aspekter som kan hindra kreativitet exempelvis dåligt 

självförtroende, personliga hämningar, bristande självkännedom samt en benägenhet att 

anpassa sig efter andra människor. Utifrån detta synsätt kan eventuellt betygssättning i musik 
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bidra till dåligt självförtroende och hämma kreativiteten hos en individ. Därför är det viktigt 

att som lärare handleda eleven och få denna att förstå att musik handlar om ett livslångt 

lärande där ett betyg inte på något sätt är avgörande för elevens musikalitet.  

 

Majoriteten av informanterna menar att kreativitet och konstnärligt uttryck hänger samman 

med motivation. De upplever att den inre motivationen styr om man vill uttrycka något med 

sin musik och att det hela tiden är viljan att uttrycka något som är viktigast. Med andra ord 

menar informanterna att den inre motivationen är grunden för ett livslångt lärande och 

musicerande. Den inre motivationen är mycket viktig och en av informanterna tror att de 

människor som ägnar sig åt konstnärliga uttryck, som konstnärer och musiker, gör det för att 

uttrycka något som de känner eller har upplevt. Motivationen består i att vilja uttrycka denna 

känsla så bra som möjligt, motivationen blir då en inre motivation. Fant (Karlsson 2002) 

menar dock att en viss stimulans ifrån yttre motivationsfaktorer är viktigt i början av en elevs 

musikaliska lärande. Fant (1995) menar att behovet av yttre stimulans minskar i takt med att 

eleven har utvecklat sitt lärande. En av informanterna anser att betyg i INSÅ kan vara en bra 

yttre motivationsfaktor och motivera elever till att utvecklas ännu mer och nå höjder som de 

inte hade gjort utan betygssättning. Han menar också att den inre motivationen måste eleven 

ha med sig hemifrån. Under en kurs på gymnasiet finns det inte tid att påverka en elevs inre 

lust, det är inte som på en kulturskola där lärare och elev har många år tillsammans. Imsen 

(2006) poängterar att kultur, samhälle, sociala miljön och språket formar individen. Det 

synsättet har likheter med informantens uppfattningar om barnens uppväxt och hemmets 

betydelse för den inre motivationen.  

 

Ovanstående resonemang kan man också diskutera utifrån Fostås (2002) begrepp generell och 

specifik motivation. Den generella motivationen bygger på att vi har en motivationskälla som 

både kan höjas och sänkas och den bygger framförallt på långsiktlighet medan den specifika 

motivationen bygger på exempelvis att få spela specifika stycken eller att få delta i konserter. 

Betygsättning kan här vara en viktig aspekt. Det har framkommit under intervjuerna att 

lärarna anser att eleverna kan gå kursen INSÅ av olika anledningar, exempelvis för att de 

tycker det är roligt att spela ett instrument eller att de vill bli musiker i framtiden. De elever 

som tidigare har spelat instrument och som vill utbilda sig till musiker har oftast både en 

generell och specifik motivation medan elever som går kursen för att det är roligt har i större 

utsträckning en specifik motivation. Lärare vill självklart att eleverna ska vara motiverade 

under hela kursen. Fostås menar dock att det är som lärare är viktigt att tydliggöra elevens 
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motivation för att läraren ska kunna undervisa eleven på rätt sätt samt för att eleven ska kunna 

sätta upp individuella mål och arbeta självständigt.  
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6. Slutsatser 
 

 

I denna uppsats har jag sökt att undersöka instrumentallärares uppfattningar om sin 

undervisning i gymnasiekursen INSÅ utifrån begreppen betygsättning, motivation, kreativitet 

och elevinflytande samt hur betygsättning i musik får konsekvenser för elevens motivation, 

kreativitet och aktiva påverkan av undervisningen. Följande frågeställningar har besvarats i 

uppsatsen: 

 

Hur upplever instrumentallärare betygsättning, motivation och kreativitet i kursen INSÅ och 

hur arbetar lärarna för att främja elevens kreativitet och motivation? 

 

Vad anser instrumentallärare om elevens egen påverkan i sin musikundervisning och på vilket 

sätt är eleverna med och påverkar undervisningen? 

 
I detta kapitel kommer jag att sammanfatta uppsatsens slutsatser. Viktigt att nämna är att 

uppsatsens resultat enbart kan ses utifrån uppfattningarna av uppsatsens fem informanter och 

generaliseringar är inte möjliga.  

 

Uppsatsen visar att det både finns likheter och olikheter om hur informanterna uppfattar 

begreppen betygsättning, motivation och kreativitet. Enligt vad informanterna har beskrivit så 

anser de att både motivation och kreativitet är mycket viktiga komponenter i elevernas 

musicerande och för deras livslånga lärande.  

 

En av informanterna menar att betyg i INSÅ är en bra yttre motivationsfaktor och kan 

motivera elever till att utvecklas ännu mer och nå höjder som de inte hade gjort utan 

betygssättning. En annan informant menar att betygsättning inte alls är någon 

motivationsfaktor utan menar att musiken ska bygga på att spela och ha roligt, inte på några 

dokument. Informanterna har nämnt att man brukar främja elevens inre motivation genom att 

poängtera de positiva i elevens spel, inte bara se problemen, samt att låta eleven vara med och 

påverka. 
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Informanterna har olika synsätt på hur de vill att en kreativ utveckling ska ske. Majoriteten 

menar att eleven lättare kan vara kreativ efter att ha utvecklat sina grundläggande musikaliska 

kunskaper. Dessa informanter lägger också ett relativt stort värde i resultatet av elevens 

kreativa arbete och väntar därför i stor utsträckning med kreativa uppgifter tills att G har 

uppnåtts i INSÅ nivå 1. Detta har fått stort motstånd ifrån framförallt en informant men med 

stöd av ytterligare en. De menar snarare att kreativitet är viktigare än resultatet och lägger 

större värde på elevens utvecklingsprocess och eget skapande än på slutresultatet.    

 

I detta sammanhang är det intressant att lyfta fram informanternas uppfattningar om 

kursplanerna som de menar är alldeles för vaga och svårtolkade. De menar att det är svårt att 

förstå exakt vad som behöver göras i kursen för att uppnå ett betyg. Därför har de på egen 

hand utformat kursinnehåll med moment som alla elever ska ha gjort innan kursens slut. Två 

av informanterna tyckte till och med att det var så svårtolkat att de var tvungna att göra ett 

häfte med exakta uppgifter för kursens innehåll. Detta för att säkra kursens kunskapskrav och 

även för att kunna bedöma eleverna rättvist utifrån ett och samma material. 

 

En tydlig slutsats av studiens resultat anser jag vara att informanterna vill att eleverna ska vara 

motiverade och arbeta kreativt. Det är dock svårt för lärarna att främja elevernas kreativitet 

utifrån sin lärarroll. Detta på grund av vaga betygskriterier, tidsbrist, olika kunskapsnivåer vid 

kursstart och som Maltén (2002) menade att kreativa handlingar är något som inte går att 

bedöma. Dessa aspekter påverkar även elevens egen påverkan av sin musikundervisning och 

medför att lärarna i stor utsträckning vill och känner sig tvingade till att styra undervisningen. 

När elevens egen påverkan på musikundervisningen minskar borde rimligtvis också elevens 

motivation påverkas negativt. 

6. 1 Fortsatt forskning 
Efter att ha genomfört denna studie och kommit fram till de ovan nämnda slutsatserna är det 

många intressanta frågor som har väckts till liv. Av dessa bör exempelvis nämnas huruvida 

musik är ett ämne som ska betygsättas. En naturlig följdfråga och som också har diskuterats i 

denna uppsats blir vad som ska betygsättas i musik och ämnet INSÅ. Som uppkommit av 

studien så är motivation och kreativitet det viktigaste för en människas livslånga lärande. 

Samtidigt menar både Vygotskij och en informant att det är utvecklingen och den potentiella 

utvecklingen som är viktig, inte de faktiska kunskaperna. Med anledning av problematiken 
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kring att bedöma kreativa handlingar så skulle det vara intressant att studera vad som ska 

bedömas i musik. Är det så att styrdokumenten för INSÅ idag inte stödjer ett livslångt lärande 

i musik?  

 

Det skulle också vara intressant att studera hur elevers motivation påverkas av att inte få vara 

med och påverka sin undervisning. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

1. Bakgrund 

- Din ålder? 

- Vad har du för utbildningsbakgrund? 

- Hur länge har du arbetat som instrumentallärare? 

- Hur ser din tjänst ut idag? 

- Har du arbetat på andra skolor tidigare? 

- Arbetar du som musiker vid sidan av ditt läraryrke?  

2. Vad är ditt mål och vad vill du uppnå med din undervisning? 

- Vad vill du förmedla på lektionerna? 

3. Vad har du för allmänna uppfattningar om betygssättning i ämnet Instrument/sång? 

- Hur bedömer du dina elever? 

- Är eleverna medvetna om vad som krävs för att få olika betyg? 

- Finns det några problem med att ha betyg i ämnet instrument och sång? 

-  Styrs eller påverkas lektionsinnehållet av betygsättningen?  

4. Elevens egen kreativitet och motivation. 

- Vad innebär kreativitet för dig? 

- Anser du att eleverna behöver vara kreativa? 

- På vilket sett jobbar du för att främja kreativiteten hos dina elever? 

- Går det att vara kreativ som elev utan vissa grundkunskaper i ämnet? 

- På vilket sett jobbar du för att främja elevens inre motivation/kreativitet? 

5. Elevinflytande/demokrati 

- Vad innebär ett demokratiskt förhållande för dig? 

- Jobbar du aktivt för att främja ett demokratiskt förhållande mellan dig och dina 

elever? 

- Finns det utrymme för att främja ett demokratiskt förhållningssätt på din 

arbetsplats? 

6. Avslutande frågor. 
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- Vad anser du att ämnet musik (INSÅ) har för funktion i skolan? 

- Tycker du att musik bör vara ett ämne med betygsättning? 

- Tror du att betygsättning i musik får några konsekvenser för elevers motivation 

och glädje till musik? 
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Bilaga 2. Kurskriterier Instrument/sång 
 

Målen som eleverna ska ha uppnått i de tre nivåerna ser ut som följer: 

 

Instrument/sång, nivå 1 
Eleven skall 

• kunna musicera på en grundläggande nivå  

• kunna instudera enkla musikstycken 

• känna till grundprinciper för gehörssång/spel och improvisation 

• känna till instrumentets konstruktion och röstens fysiologi. 

 

Instrument/sång, nivå 2 
Eleven skall 

• kunna instudera, förstå och uttolka en notbild samt en gehörs- eller 

improvisationsuppgift 

• kunna en repertoar i olika stilar eller genrer med adekvat interpretation 

• kunna spela eller sjunga för åhörare 

• kunna spela eller sjunga ett stycke a prima vista 

 

Instrument/sång, nivå 3 
Eleven skall 

• ha en repertoar från olika stilar eller genrer och kunna stilistiskt medvetet framföra ett 

stycke 

• kunna använda sig av instrumentets eller röstens uttrycksmöjligheter 

• kunna föra musikaliska resonemang 

• kunna spela eller sjunga för åhörare i skilda musikaliska sammanhang. 
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