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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka relationer mellan lärare och elever/studenter inom ramen 
för musikskapande i utbildningsmiljö, och hur dessa relationer påverkar elevers/studenters 
kreativa utveckling, uppspelssituationer och behållning av lärares feedback. Detta har gjorts 
med avstamp i ett relationellt perspektiv på lärande, Vygotskijs kreativitetsbegrepp, samt 
forskning och metodik inom återkopplingsbegreppet. Undersökningens empiri har inhämtats 
genom kvalitativa intervjuer av fyra personer, varav två studerar på gymnasium och två 
studerar på högskola. Alla fyra har erfarenhet av att skriva och producera musik som spelas 
upp i en klassrumssituation och som läraren ger återkoppling på. Resultaten visar att lärares 
relationella kompetens spelar roll för informanternas upplevelse av skapande, uppspel och 
feedback. Det framkommer flera beskrivningar av lärare som inte tar ansvar för de 
pedagogiska relationerna, men även exempel på motsatsen. Det som framstår som viktigt är 
att läraren möter eleven/studenten med ett genuint intresse, samt att feedbacken är saklig och 
föreslår konkreta åtgärder, vilka eleven/studenten sedan får avsatt tid till att prova. 

Nyckelord: relationell pedagogik, kreativitet, musikskapande, återkoppling 
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Abstract 
The aim of this essay is to examine relations between teachers and pupils/students within the 
framework of musik creation in education, and how these relations impact on pupil’s/student’s 
creative development, presentation of their music and benefit from the teacher’s feedback. 
This study is based on a relational perspective on learning, Vygotskij’s conception of 
creativity, as well as research and methodology regarding feedback. The empirical data of this 
study were obtained through qualitative interviews of four people, two of whom are studying 
in high school and two are studying in higher education. All four of them have experiences of 
writing and producing music which they present in a classroom situation, and to which the 
teacher provides feedback. The results show that the teacher’s relational skills are of 
importance for the informant’s experience of writing and presenting music as well as for their 
experience of the feedback. There are several descriptions of teachers who do not take 
responsibility for the educational relations, but also examples of the opposite. It seems 
important that the teacher meets the pupil/student with a genuine interest, and that the 
feedback is factual and suggests concrete measures, which the pupil/student is then given time 
to try out. 
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1. Inledning 
I läroplanen för gymnasiet, Gy11, står att ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta idéer i handling och att lösa 
problem” (Skolverket 2018). Som blivande lärare i musik intresserar jag mig för hur detta kan 
efterlevas i undervisningen, och då främst inom musikproduktion, som är mitt 
fördjupningsämne. Musikskapande kan vara en kreativ verksamhet, men en förutsättning för 
kreativitet och nyfikenhet i skapandet är att läraren skapar ett så kallat frigörande rum 
(Kupferberg 2008, s. 152). Detta rum innebär en atmosfär där man vågar riskera att 
misslyckas, där processen är viktigare än resultatet, och där det finns utrymme för dialog. I 
likhet med Aspelin (2011) uppfattar jag det mest centrala i skapandet av en trygg atmosfär för 
lärande att bygga relationer med sina elever, vilket jag går närmare in på i avsnitt 2.1. 

Både som studerande inom musikproduktion och som lärarpraktikant i samma ämne har jag 
erfarit hur vissa lärare snarare skapar en otrygg stämning vid tillfällen för uppspel av egna 
låtar och produktioner. Genom exempelvis gliringar, sarkasm, kritik baserat på personligt 
tyckande, beröm av vissa elevers eller studenters egenskaper och till och med aggressiva 
påhopp, minskas elevernas/studenternas utrymme för att utforska sitt kreativa uttryck och 
med nyfikenhet ta sig an nya uppgifter. Eftersom denna typ av respektlös behandling av 
elever leder till skamkänslor (Aspelin 2010, s. 29) hotas elevernas självkänsla och även 
relationen mellan lärare och elever. För att undvika dessa skamkänslor är det vanligt att man 
som elev anpassar sig efter läraren, vilket innebär att man börjar se sig själv ur lärarens 
perspektiv (ibid. s. 62). 

Eftersom mötet mellan lärare och studerande enligt min mening är grundläggande för en 
utvecklande och kreativ undervisningsmiljö ska jag i detta arbete intervjua elever och 
studenter i ämnena musikproduktion samt arrangering och komposition om hur de uppfattar 
sina kreativa processer, relationer till lärare och feedbacksituationer. Återkoppling på elevers/
studenters egna låtar och produktioner kan ses som ett destillat av relationen mellan dem och 
läraren, eftersom det i denna situation blir tydligt hur läraren relaterar till sin elev/student, och 
om det finns förtroende och ömsesidig respekt mellan dem. Därför kommer fokus i denna 
studie att ligga på denna typ av undervisningssituationer. Orsaken till att jag intar de 
studerandes perspektiv är att utbildningen är till för deras skull, och därför är deras 
uppfattningar och upplevelser viktiga. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att med ett elev- och studentperspektiv undersöka relationer mellan lärare 
och studerande inom ramen för återkoppling på musikskapande i gymnasium och högskola, 
samt vilken betydelse dessa relationer har för elevers/studenters kreativa utveckling. För att 
uppfylla syftet utgår jag ifrån följande forskningsfrågor: 

– Hur beskriver informanterna sin utbildning i musikskapande med fokus på 

skapandeprocesser, uppspelssituationer, lärares återkoppling och relationer med lärare? 

– Vilka likheter och skillnader finns mellan de intervjuades utsagor? 

1.2 Studiens disposition 
Denna uppsats är indelad i fem kapitel, som i sin tur delas in i underrubriker. Detta inledande 
kapitel i vilket min ingång till och motivering av ämnesval samt studiens syfte och 
frågeställningar presenteras, efterföljs av ett kapitel som redogör för studiens teoretiska 
ramverk och för uppsatsen relevant forskning och begreppsutveckling. Därpå, i kapitel 3, 
följer en beskrivning av vald metod för empiriinsamling och dess praktiska genomförande, 
urval och etiska överväganden. I det fjärde kapitlet redovisas undersökningens resultat. 
Avslutningsvis, i kapitel 5, diskuteras resultaten med hjälp av det teoretiska perspektivet och 
bakgrunden, därefter diskuteras metoden och förslag på vidare forskning läggs fram. 
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2. Teoretiskt ramverk och bakgrund 
I detta kapitel redogörs för val av teoretiskt perspektiv på undersökningen samt begrepp och 
forskning som är av betydelse för uppsatsen. Först går jag igenom det relationella 
perspektivet, vilket är uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Eftersom studiens syfte är att 
undersöka relationerna mellan lärare och elever/studenter är det relationella perspektivet 
användbart. Utifrån detta perspektiv är lärares relationella kompetens och medvetenhet en 
grundförutsättning för elevers/studenters motivation att lära. Efter genomgången av teoretiskt 
ramverk följer ett avsnitt om återkoppling, i och med att återkopplingssituationer är det som 
konkret fokuseras i studien. Detta åtföljs av en förklaring av kreativitetsbegreppet enligt 
Vygotskij, om hur fantasins processer är förankrade i verkligheten. Den avslutande delen av 
detta kapitel handlar om hur det relationella perspektivet kan användas för att studera 
undervisning i musikskapande. Hädanefter kommer begreppet elev användas i denna text för 
att beskriva rollen som studerande, oavsett om det rör sig om gymnasieelever eller 
högskolestudenter. Detta för att undvika det klumpigare elev/student, vilket vore mer korrekt, 
men enligt min mening skulle skapa ett sämre flöde i texten. 

2.1 Relationellt perspektiv  
Det relationella perspektivet utgör alltså grundstommen för denna uppsats, och är det raster 
genom vilket undersökningen ses. Den relationella synen på pedagogik sätter mötet mellan 
lärare och elev i centrum för var lärandet sker. Relationell pedagogik är inte en enhetlig 
pedagogisk teori, men en ontologisk utgångspunkt med tonvikt på de verkliga relationer som 
uppstår mellan verkliga människor i utbildningens rum (von Wright 2018). Lärandet sker inte 
inuti en individ eller i ett kollektiv, utan i mellanrummet mellan personer som möts, och detta 
mellanrum är vad som benämns relation (Aspelin & Persson 2011). En produktiv relation 
mellan lärare och elev, som främjar lärande, kan definieras som ett personligt och ömsesidigt 
möte dem emellan. Denna relation är asymmetrisk såtillvida att läraren innehar en 
maktposition och därmed även bär ansvaret för utbildningssituationen och relationerna. 
Läraren behöver möta eleven som ett subjekt, inte som ett objekt, och detta innebär att läraren 
själv måste vara autentisk, och inte enbart en utförare av ett uppdrag. I ett verkligt möte med 
eleven måste ett mått av osäkerhet och ovisshet finnas med, eftersom det inte går att på 
förhand veta vem eleven man har framför sig är, eller snarare blir, i relation till en själv som 
subjekt. Således kan man heller inte förutsäga vad utfallet av ens agerande kommer att bli 
(ibid.).  

Dialog är det mest grundläggande elementet i en relationell pedagogik, och en geniun dialog 
förutsätter ett uppriktigt intresse för den andra sådan den faktiskt är (Aspelin & Persson 
2011). Bubers dialogfilosofi är en grundsten i Aspelins och Perssons utvecklande av det 
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relationella perspektivet. Bubers centrala tes är enligt Aspelin att människan blir till i relation 
till sin omvärld. Hon kan relatera till andra som ett Du eller som ett Det. En Jag-Du-relation 
är ”levande, ömsesidig och personlig” (Aspelin 2010, s. 89). Jag-Det däremot är ett 
förhållande som består av envägskommunikation, alltså monolog, där Jaget bemöter Detet 
som ett ting, något som ska formas, ta emot, hanteras (ibid.). Aspelins pedagogiska 
tillämpning av Buber är att lärandet måste stå på en grund av möten mellan Jag och Du, och 
inte bara Jag och Det, och att dessa möten sker genom dialog. För att det ska kunna bli ett 
äkta möte mellan lärare och elev måste läraren våga visa sig sådan hon eller han är, för att 
eleven ska kunna göra detsamma. Aspelin menar dock att man inte konstant kan möta sin 
omvärld som ett Du, och att de pedagogiska omständigheterna kan kräva att man även 
organiserar tillvaron på ett mer förutsägbart sätt (ibid.). Men utan genuina möten blir lärandet 
instrumentellt, vilket kan ses som motsatsen till relationellt (Aspelin & Persson 2011, s. 129). 
Pedagogen behöver utgå ifrån den konkreta verkligheten när hon eller han lägger upp sin 
undervisning. Det går inte att utgå ifrån allmänna teoretiska mål och sedan anpassa 
verkligheten efter dem, utgångspunkten måste vara lärarens bedömning av här-och-nu-
situationen och riktningen följa på den. Undervisningens kvalitet är till stor del avhängig 
lärarens personliga närvaro, till vilken det inte finns några metodiska genvägar (ibid. s. 93). 
Juul och Jensen (2003, s. 96) beskriver denna närvaro som en personlig auktoritet, vilket 
innebär en vilja att vara så autentisk som möjligt som pedagog, alltså att ens professionella 
och personliga jag överensstämmer med varandra.  Detta kan konkret innebära att man som 
lärare behöver kunna ”reagera spontant, känslomässigt i sina professionella relationer” (Juul 
& Jensen 2003, s. 98). 

von Wright (2018) beskriver det relationella synsättet som en motsats till ett punktuellt 
(individualistiskt) synsätt. Genom att inta ett individualistiskt perspektiv kan man missa 
fenomen som exempelvis tillit, besvikelse och intresse. Då riskerar man att förlägga 
eventuella problem hos eleven som individ, när det egentligen handlar om saker som uppstår 
mellan (minst) två parter, lärare och elev. Läraren behöver fråga sig vad hon eller han kan 
bidra med för elevens framgång i nuet, inte för exempelvis framtida provresultat. von Wright 
ser den pedagogiska relationen som triadisk, det vill säga att den innefattar tre aspekter, 
läraren, eleven och världen, det vill säga kunskapen, och att den syftar till utveckling och 
förändring (ibid.). En pedagogisk relation uppnås inte genom att fokusera på sociala 
relationer, utan genom att arbeta med det pedagogiska stoffet på ett medvetet sätt, 
undervisningens innehåll är arenan som relationen utspelar sig på (Aspelin 2010, s. 94). Med 
ett relationellt perspektiv kan läraren möta eleven som den han eller hon är, någon som redan 
har kunskaper och färdigheter men som strävar mot att få nya (von Wright 2018). För att 
läraren inte ska inkräkta på elevens integritet är det viktigt att det finns en lagom disposition 
av närhet och distans i relationen (Aspelin 2018, s. 47). 
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Lilja (2013) menar i sin avhandling om förtroendefulla relationer mellan lärare och elev att 
relationsarbetet är en underförstådd del av lärarens ansvar. Hennes ambition är att klargöra 
hur lärare genom sitt agerande kan skapa förutsättningar för förtroendefulla relationer mellan 
sig själva och elever. Hon refererar till en rad studier som visar på att lärarens sociala och 
emotionella kunskaper har stor betydelse för undervisningens kvalitet. Lilja upptäcker i sin 
studie av lärares perspektiv på förtroendefulla relationer fyra dimensioner: Att bry sig om, Att 
lyssna, Att sätta gränser och Att möta motstånd, varav de två första är av relevans för denna 
uppsats. Lilja anser sin studie visa att förtroendefulla relationer är nödvändiga för att lärande 
ska ske (Lilja 2013, s. 190). 

2.2 Återkoppling  
Det finns gott om forskning om återkoppling, feedback, bland annat en undersökning där 
lärare fått svara på frågan: Vad är effektiv återkoppling? (Hargreaves 2011). I studien 
framkommer att en central faktor för att feedback ska leda framåt är att eleven känner 
förtroende för läraren och trygghet i undervisningssituationen. I denna studie har även elever 
intervjuats och då betonat vikten av att känna att läraren bryr sig om dem. För att trygghet, 
med andra ord stabila sociala band, ska uppstå krävs en direkt och respektfull 
kommunikation, högt i tak vad gäller att erkänna både skam och stolthet, och existensiell 
bekräftelse genom möten snarare än fokus på prestationer (Aspelin 2010, s. 49). Aspelin 
menar i sin analys av en klassrumssituation att när läraren kräver respekt, leder detta ofta till 
att elever anpassar sitt beteende efter lärarens regler (ibid. s. 60).  

Det relationella samspelet kan alltså förstås som en grundförutsättning för en produktiv 
återkoppling. Men utöver det behöver innehållet i feedbacken vara till nytta för elevens 
fortsatta utveckling. En studie visar (Deci, Koestner & Ryan 1999) att när feedback sker i 
form av belöning för en prestation i ett ämne resulterar detta ofta i att ens fokus förflyttas från 
själva ämnet till belöningen. Motivationen och intresset för ämnet minskar. Med belöning kan 
till exempel beröm eller högt betyg avses. Viktigt är även att återkopplingen inte bedömer 
elevens person eller egenskaper, vilket kan få negativt utfall för lärandet, utan gäller elevens 
process och det hon eller han gör (Kluger & DeNisi 1996). Detta menar jag hänger ihop med 
relationen mellan lärare och elev, eftersom ett uppriktigt intresse för elevens utveckling är en 
förutsättning för att läraren ska kunna göra en korrekt avläsning av elevens behov. 

För att feedback ska vara meningsfull behöver den också leda till vidare utveckling, alltså 
vara formativ (Wiliam 2013). Återkoppling som bara bedömer elevens resultat eller 
prestation, utan att ge förslag på hur han eller hon kan gå vidare för att utvecklas, leder inte 
till ökat lärande. Tvärtom kan denna typ av omdömen, exempelvis betyg eller kommentarer 
som inte innehåller något konkret framåtsyftande verktyg, innebära att eleven ger upp 
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(Wiliam 2013, s. 128). Lärares kommentarer behöver vara av sådan art att de hos eleverna 
ingjuter en känsla av att vara i en pågående process, och att deras förmågor inte är 
förutbestämda. För att kunna kallas formativ måste feedbacken vara användbar för eleven, 
och dessutom behöver tid avsättas för eleven att faktiskt använda sig av den för att utveckla 
sitt arbete. För att vara effektiv behöver återkopplingen även vara konkret och fokuserad, 
hellre några få punkter än långa listor på det som ska åtgärdas. Dessutom bör åtminstone en 
anmärkning vara positiv. Vidare ska återkopplingen förankras i lärandemålen på ett sätt som 
blir tydligt för eleven. Wiliam menar även att feedback för att vara effektiv ska ge eleven mer 
arbete och leda till tänkande, snarare än kännande (ibid. ss. 121-145). Det senare kan 
ifrågasättas, med exempelvis Aspelin (2010, 2011) kan hävdas att för att en relation mellan 
lärare och elev ska kunna vara levande, ömsesidig och personlig behöver både tankar och 
känslor få utrymme. Aspelin menar att relationella band uppstår när två personer möter 
varandra öppet och utan fasader, och att detta bland annat innebär att erkänna och bekräfta 
den andras tankar och känslor (Aspelin 2018, s. 37). Juul och Jensen (2003) menar att läraren 
behöver kunna reagera känslomässigt, men detta behov gäller rimligtvis även eleven. Känslor 
är också en viktig del av en läroprocess. Att exempelvis bli mött av läraren i att känna sig stolt 
när man klarat av något svårt kan vara motiverande för fortsatt lärande. 

En studie av vanligt förekommande förgivettaganden om musik (Zandén 2011) visar att 
många sammankopplar musikkunskap med begåvning, och musikaliskt uttryck med att 
uttrycka sig själv. Sådana föreställningar fokuserar på individens identitet snarare än dess 
utvecklingsprocess. Det medför att det kan bli svårt för lärare att komma med konkret 
feedback som syftar mot fortsatt lärande, eftersom det då riskerar att uppfattas som kritik mot 
eleven som person. Att skapande är personligt och i viss mån ett uttryck för upphovspersonen 
själv kan nog vara svårt att komma ifrån, men om man som elev känner av att läraren bryr sig 
om en som person (se t ex Hargreaves 2011) kan det vara lättare att ta emot feedback på det 
som behöver utvecklas.  

2.3 Kreativitetsbegreppet 
Eftersom denna studie undersöker skapandeprocesser och kreativ utveckling behöver en 
definition av kreativitet formuleras. Enligt Vygotskij (1995) kan man dela in det mänskliga 
handlandet i två kategorier, nämligen det reproduktiva och det kreativa. Den reproduktiva 
verksamheten syftar till att återskapa något som redan finns. Kreativa handlingar å andra 
sidan bygger på den mänskliga hjärnans förmåga att kombinera upplevda erfarenheter på nya 
sätt, och därigenom skapa något nytt. Denna kombinatoriska förmåga, även kallad fantasi, är 
en komplex process genom vilken hjärnan bearbetar verkliga upplevelser. Fantasin står alltså 
inte i motsats till verkligheten utan bygger i allra högsta grad på denna. Detta innebär att ju 
fler erfarenheter en människa har, desto större är hennes möjligheter att kombinera dessa på 
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nya sätt, den kreativa rikedomen blir alltså större ju fler konkreta upplevelser man har att 
hämta ifrån. De nya kombinationer av verkligheten som skapats med hjälp av hjärnans 
kreativa förmåga blir sedan en del av den verklighetsbank människor kan hämta intryck ifrån. 
Kreativt skapande försiggår alltså inte i ett vacuum, utan är en bearbetning av tidigare 
erfarenheter och en länk i en historisk kedja som föregås och efterföljs av andras kreativa 
skapande (Vygotskij 1995, s. 37). 

Grunden för skapande är alltid, enligt Vygotskij (1995, s. 35), en obalans mellan människan 
och hennes omgivning. Ur denna springer ett behov, en vilja till förändring, en drivkraft att 
skapa. Människan ställs inför en uppgift och utifrån tidigare erfarenheter uppstår spontana 
bilder som leder skapandet vidare. Men fantasin är inte bara en inre process, utan synnerligen 
avhängig de materiella och sociala förutsättningar som finns runtom en människa. Sambandet 
mellan fantasi och verklighet har även en emotionell dimension. Dels genom att känslor 
skapar kombinationer av bilder med liknande affektiva associationer, dels för att produkter av 
fantasin, exempelvis musik och konst, påverkar oss känslomässigt (ibid. ss. 23-25). 

2.4 Ett relationellt perspektiv på undervisning i 
musikskapande 

Föreliggande studie tar upp musikskapande i ämnena musikproduktion samt arrangering och 
komposition på gymnasiet, och musikproduktion på högskola. Arbetsformen för dessa ämnen 
är ofta att läraren delar ut en uppgift, som eleven eller studenten jobbar enskilt med fram till 
nästa lektion. På lektionen spelar eleven eller studenten upp vad hon eller han skapat. I 
musikproduktion är det en ljudfil, och i arrangering och komposition sjunger man och kompar 
sig själv. Därefter ger läraren feedback till den som spelat upp, och ibland tar ett samtal form 
där övriga klasskamrater deltar i återkopplingen. 

Enligt Vygotskij finns det som sagt en tydlig koppling mellan känslor och kreativitet. Både 
genom att känslor ger upphov till ett behov av skapande, och genom att skapade verk ger 
upphov till känslor (Vygotskij 1995). Eftersom musikskapande är ett kreativt ämne kan man 
således argumentera för att känslor spelar roll för elevers kreativa utveckling. Det relationella 
perspektivet betonar ett genuint möte mellan lärare och elev, vilket innebär att erkänna och 
bekräfta den andres känslor och tankar (Aspelin 2018). Man skulle följaktligen även kunna 
föreslå att en relationell medvetenhet spelar stor roll i musikskapande ämnen.  

Fantasins utveckling är beroende av rätt förutsättningar i den omgivande miljön (Vygotskij 
1995). En av dessa förutsättningar kan tänkas vara en relationell medvetenhet och 
känslomässig närvaro hos läraren. För att fantasin ska kunna verka så fritt som möjligt 
behöver eleven bli mött som den hon eller han är, och med ett uppriktigt intresse, utan 
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dömande. Cole, Sugioka och Yagamata-Lynch (1999) föreslår att relationer mellan lärare och 
studenter spelar stor roll för att främja kreativ utveckling inom högre utbildning. De beskriver 
en lärare som genom att bland annat bygga upp personlig kontakt med sina studenter och visa 
att han bryr sig om dem, skapar en trygg miljö där kreativt risktagande möjliggörs för 
studenterna. Strandberg (2007, s. 335) skriver i sin avhandling om musikskapande i skolan att 
alla lärare han intervjuat betonade vikten av trygghet för att eleverna skulle våga uttrycka sig 
med musik. Han menar även att ett av syftena med musikaliskt skapande verksamhet är 
utveckling av elevens känsloliv (ibid. s. 81). Att våga spela är att våga visa sig själv skriver 
Strandberg (ibid. s. 346). Eftersom musikskapande är så tätt sammankopplat med känslor 
skulle man kunna hävda att det i själva feedbacksamtalen kunde vara produktivt att 
medvetandegöra känslors inverkan på skapandeprocessen och vilka känslor som uppstår hos 
lyssnaren.  
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3. Metod 
Detta kapitel ägnas åt att beskriva den praktiska metod som använts för att samla empiri, samt 
hur analysen av det insamlade materialet gått till. Under rubriken Studiens upplägg beskrivs 
studiens metodologiska ansats. Därpå följer ett avsnitt som beskriver kvalitativ intervju. 
Därefter redogörs för urvalet av intervjuade personer, etiska överväganden och studiens 
genomförande i respektive avsnitt. Slutligen beskrivs den delvis fenomenografiskt inspirerade 
metoden för analys av empirin, och hur den tillämpats i undersökningen. 

3.1. Studiens upplägg 
Föreliggande undersökning syftar till att förstå något om elevers och studenters syn på 
relationer med lärare inom ramen för återkopplingssituationer. Detta har gjorts med en 
empirinära ansats, delvis inspirerad av fenomenografi, i det att fokus riktas mot människors 
uppfattningar om ett fenomen (Patel & Davidson 2011, s. 32). Dessa uppfattningar om saker 
är enligt det fenomenografiska synsättet hur människor skapar mening och innehåll i 
relationen med omvärlden. Empirin till fenomenografiska studier inhämtas oftast genom 
kvalitativa intervjuer (ibid. s. 33), vilket även är fallet i denna undersökning.  

3.1.1 Kvalitativ intervju 
Eftersom studien syftar till att undersöka om människors sociala verklighet använder jag mig 
av kvalitativ metod, det vill säga studier av människors görande, tänkande och reagerande 
(Trost 2010, s. 32). En kvalitativ intervjumetod innebär att sätta sig in i och förstå den 
intervjuades perspektiv för att sedan bearbeta detta med hjälp av sin teoretiska utgångspunkt. 
Den kvalitativa intervjun har en låg standardiseringsgrad, det vill säga att frågorna ställs i den 
ordning som passar i den aktuella situationen, och de kan formuleras på olika sätt beroende på 
vem som intervjuas (ibid. s. 39). Intervjuerna är strukturerade såtillvida att frågorna rör ett 
specifikt ämne, men frågorna är öppna och utan fasta svarsalternativ.  

Istället för att läsa upp färdigt formulerade frågor rekommenderar Trost (2010, s. 71) att man 
gör en intervjuguide. Det innebär att man bestämmer sig för vilka frågeområden som är 
relevanta för studien. Denna guide ska man sedan lära sig utantill, och under själva 
intervjutillfället ställer man frågor som det faller sig inom dessa områden. 

Trost (2010, s. 55) menar att man som intervjuare inte bör ställa frågor om den intervjuades 
känslor, utan hellre fråga om dess handlingar, för att därigenom få syn på känslorna. Trost 
utvecklar inte resonemanget om varför han anser att man inte ska fråga om känslor utöver att 
hävda att även känslor är handlingar, och att intervjuarens uppgift blir lättare om hon eller han 
håller sig till att ställa frågor om konkreta skeenden. Detta kan ifrågasättas, särskilt som jag i 
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denna undersökning intresserar mig för de intervjuades uppfattningar om sin omvärld, vilket 
bland annat kan innebära ett intresse för hur de själva uppfattar att de känt i en viss situation, 
oavsett om detta stämmer eller ej. I och med att det relationella perspektivet som används i 
denna studie har en del med känslors betydelse att göra, blir det även av den orsaken relevant 
att ställa frågor som rör känslor. Man behöver förstås även fråga om konkreta skeenden, det 
ena behöver inte utesluta det andra. Trost anser också att intervjuaren bör skilja mellan sig 
själv som intervjuare och som privatperson (ibid. s. 54). Även detta kan diskuteras, och det 
blir centralt i sammanhanget eftersom jag skriver om relationer och deras betydelse. Jag 
menar att Aspelins användning av Bubers dialogfilosofi som jag nämner i avsnitt 2.1 kan 
appliceras även på intervjusituationer, alltså att ett produktivt möte uppstår mellan två subjekt. 
För att få ett sådant möte till stånd kan man därmed hävda att intervjuaren bör vara så 
autentisk som möjligt. Intervjun ska förstås handla om den intervjuade, men genom att möta 
den andra med sig själv sådan man är torde utfallet kunna bli mer av ett samtal och mindre av 
ett förhör. 

3.1.2 Urval 
I början av detta arbete var tanken att jag skulle intervjua gymnasieelever från flera olika 
gymnasium med estetisk inriktning. Jag mailade fem gymnasieskolor med förfrågan om att 
delta i studien. Av dessa fem var det ingen som svarade ja. Då tog jag personlig kontakt med 
en bekant lärare i musikproduktion på en av dessa gymnasieskolor, han frågade sina elever 
och av dem var det två som ville delta. På olika sätt försökte jag komma i kontakt med 
gymnasieelever, men fick inte tag i fler. På grund av detta arbetes begränsade tidsomfattning 
blev jag då nödgad att söka mig utanför gymnasiet. Jag vände mig då till en högskolas musik- 
och medieproduktionsprogram, och fick därigenom kontakt med två sedan tidigare bekanta 
personer som svarade ja på att delta i studien. Sammantaget har alltså fyra personer blivit 
intervjuade. Två gymnasieelever och två högskolestudenter.  

3.1.3 Etiska överväganden 
För att det inte ska gå att förstå vem som sagt vad i texten har jag bytt ut de intervjuade 
personernas namn. Jag har även valt att inte skriva ut vilken skola de studerar eller har 
studerat på. Detta har personerna i studien informerats om innan intervjuerna påbörjats, 
liksom att intervjuerna ska spelas in och att det bara är jag som kommer att ha tillgång till 
materialet.  

I så hög grad som möjligt har intervjuerna skett avskilt och på platser där den intervjuade 
personen är på ”hemmaplan”. En av intervjuerna gjordes i en matsal på en av skolorna, men 
matsalen var tom och ingen kunde höra vad som sades. De övriga tre intervjuerna har utförts i 
enskilda rum där bara jag och den som intervjuats befunnit oss. En av intervjuerna gjordes per 
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telefon eftersom personen som intervjuades befann sig på annan ort. Jag har valt att utföra 
intervjuerna enskilt och inte i grupp, dels för att de intervjuade inte skulle påverkas av 
varandra i ett gruppsamtal, dels för att deras anonymitet inte skulle röjas. 

3.1.4 Genomförande  
Utifrån Trost (2010) har jag innan intervjuerna ägt rum gjort en intervjuguide. De 
frågeområden som rör min studie är skapandeprocesser, uppspel och feedback samt relationer 
med lärare. Utifrån dem har jag i förväg formulerat några exempel på frågor, såsom: Kan du 
beskriva hur du brukar göra när du skriver/producerar låtar? Är det någon skillnad mellan att 
skapa musik utanför skolan och i skolan? Hur brukar läraren göra när ni spelar upp låtarna i 
klassen? Kan du beskriva hur det känns då? Kan du beskriva läraren? Vad tycker du är viktigt 
för att feedbacken ska vara givande för dig? Kan du beskriva relationen mellan läraren och 
eleverna? 

Under själva intervjuerna har frågorna formulerats olika, vissa har inte kommit med och 
ytterligare frågor har uppkommit i stunden. Samtalen har blivit lite olika långa, beroende på 
hur utförliga svar de intervjuade gett och hur jag har kunnat ställa följdfrågor. Den längsta 
intervjun tog runt tjugofem minuter och den kortaste runt femton. Efter intervjuerna skrev jag 
ut de delar som var relevanta för studien. Transkriptionen är inte exakt, till exempel har jag 
inte skrivit ut alla hummanden, pauser och utfyllnadsord. Min ambition har varit att skriva ut 
så att det blir lätt att läsa, alltså med skriftspråklig meningsuppbyggnad och ordföljd, så långt 
det är möjligt utan att ändra på innebörden i det som sägs. Trost (2010, s. 157) menar att det 
kan vara oetiskt att skriva ut ordagranna citat, eftersom det talade språket i skrift kan verka 
dåligt formulerat. Ibland har jag skrivit ut skratt, eftersom det kan tillföra en dimension till 
förståelsen av materialet. Sammantaget blev det av alla fyra intervjuer drygt elva sidor 
utskriven text. 

3.2 Analysmetod 
För att analysera materialet har jag bearbetat de utskrivna texterna kvalitativt, delvis med 
inspiration av en fenomenografisk ansats, det vill säga att rikta intresset mot hur människor 
uppfattar fenomen i sin omvärld (Dahlgren & Johansson 2009, s. 122). Den fenomenografiska 
analysmetoden bygger ursprungligen på sju steg, nämligen 1) att bekanta sig med materialet; 
2) kondensation (att skilja ut de viktigaste uttalandena); 3) jämförelse (att leta efter likheter 
och skillnader i de utvalda passagerna); 4) gruppering (att gruppera dessa utifrån kategorier); 
5) artikulera kategorierna (att finna essensen i kategorierna); 6) namnge kategorierna; och 7) 
kontrastiv fas (att jämföra de olika kategorierna för att se om de är uttömmande) (ibid. ss. 
127-131). Genom denna metod kan man upptäcka skillnader och likheter mellan hur olika 
personer uppfattar ett fenomen.  
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I denna uppsats analys har jag inte följt denna metod till punkt och pricka, jag har till exempel 
ändrat ordningen på stegen, vilket jag redogör för nedan. Jag har valt ut de passager i 
utsagorna som jag uppfattat vara relevanta utifrån mitt teoretiska perspektiv och mina 
forskningsfrågor. Empirin har så att säga silats genom det relationella raster som genomsyrar 
studien, och det som rör skapande och återkoppling har lyfts fram. Men till viss del har jag 
inspirerats av den fenomenografiska processens sju steg. Först har jag bekantat mig med 
materialet (enligt steg 1) genom att transkribera och läsa igenom all text. Därefter har jag 
skiljt ut de viktigaste uttalandena (enligt steg 2). Sedan har jag hoppat över steg 3 (att leta 
efter likheter och skillnader, vilket jag gör senare i processen) och gått direkt till steg 4, 5 och 
6 genom att sortera in materialet i tre kategorier, skilja ut det essensen i dessa och namnge 
dem skapandeprocess, uppspel och feedback samt relationer med lärare. Därefter har jag 
löpande i resultatdelen jämfört uttalandena och skrivit fram likheter och skillnader i enlighet 
med steg 3, men inom respektive kategori. Steg 7, att jämföra kategorierna för att se om de är 
uttömmande, har jag inte gjort eftersom intervjufrågorna kretsat kring fenomen som har med 
varandra att göra, och många utsagor skulle kunna platsa i fler än en kategori. 
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4. Resultat 
Som beskrivits i metodkapitlet har jag i mina intervjuer utgått ifrån tre frågeområden, 
skapandeprocesser, uppspel och feedback samt relationer med lärare. När jag läst igenom de 
transkriberade intervjuerna har jag upptäckt att dessa områden även fungerar som 
kategorisering av empirin för analysen. För att göra resultatet överskådligt presenterar jag det 
under rubriker för respektive kategori. Eftersom jag inte vill avslöja de intervjuades identiteter 
har jag gett dem fingerade namn, Albin, Ingrid, Karin och Niklas. Albin och Ingrid går båda 
på estetiskt gymnasium med musikinriktning. De går olika profiler men har 
musikproduktionsämnet gemensamt. Ingrid har även undervisning i arrangering och 
komposition. Karin och Niklas studerar båda till musiklärare och har musikproduktion som 
fördjupningsämne. Karin har tidigare gått på estetiskt gymnasium och där läst arrangering och 
komposition. I sina utsagor pratar hon omväxlande om gymnasiet och högskolan. 

4.1 Skapandeprocesser 
Alla fyra informanter skapar musik både i skolsammanhang och på fritiden. Jag frågar om det 
är någon skillnad mellan att skapa för sig själv och att skapa till en uppgift i skolan. 

Albin: Ja, när vi skriver någonting som ska visas upp så är det ju oftast under tidspress 
och då känner jag mer: ”Det här får duga”, att jag inte sitter och velar mellan olika beslut, 
att jag inte lägger jättemycket tid på att lägga till extra detaljer. När jag skriver en egen låt 
kan jag hålla på med det hur länge som helst, på gott och ont, jag kanske aldrig blir klar… 

Karin uttrycker sig liknande: ”Ofta kanske processen går lite snabbare när jag skriver till 
skolan, för att man har en deadline och en press.”  

Niklas: [N]är jag skapat i skolan så är det ofta tidspress, och det är både på gott och ont. 
Ibland gör det att att det inte känns så roligt att skriva, för jag gillar inte den där pressen. 
Men ibland är det ju det som gör […] att man verkligen nöter och får det färdigt. För 
ganska ofta när jag skriver utan någon tidspress […] då blir det aldrig färdigt (skratt). 

Ingrid beskriver ämnet arrangering och komposition som att eleverna får uppgifter utifrån 
givna ramar, till exempel en viss ackordföljd eller att skriva i en viss genre. Varannan vecka 
spelar de upp det de har skrivit, och sedan får de en ny uppgift. Låtarna de skrivit spelar de 
senare i ensemble, och i det forumet testar de sig fram, ofta med ramen att spela i en särskild 
genre. Om hur det är att skriva musik till skolan säger hon: 

Ingrid: Det beror lite på vilka ramar det är. Om det är ramar som är väldigt inspirerande 
och spännande för mig […], då tycker jag att det är roligt att skriva så, men om det är 
någonting som bara hämmar mig […], då kan det bli lite att det tar stopp.  
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Alla fyra har det gemensamt att de upplever en skillnad mellan att skriva musik i 
skolsammanhang och på fritiden. Tidspress verkar göra att låtarna blir färdiga snabbare, vilket 
några uppfattar som både positivt och negativt. Det kan vara skönt att ha en deadline för då är 
det större chans att man blir klar överhuvudtaget. Men det kan även göra att det blir tråkigare 
att skapa och att man blir mindre noggrann. Ramar och instruktioner kan vara både 
inspirerande och hämmande. Karin och Niklas uttrycker även att det finns en annan sorts 
press när man skapar något som ska spelas upp på en lektion: 

Karin: Dock känner jag en större press i att jag vill prestera nånting mer. Låtar hemma 
kan få vara bara för min skull, men skoluppgifter kan bli lite mer laddat för att det ska 
spelas upp. […] Och i hemmet så behöver man aldrig aldrig utsättas för det där 
beprövandet om det var bra eller dåligt. 

Niklas: [M]an blir ju lite influerad av lärarna när man skriver i skolan tycker jag, och vad 
de kanske tycker är bra och mindre bra. Och från början i alla fall så kanske jag försökte 
lyssna på det och tillfredsställa lärarna mer än mig själv. 

Att veta att man ska bli utsatt för lärarnas tyckande kan alltså påverka själva 
skapandeprocessen. Det kan bli prestationsfyllt, och den press som flera av informanterna 
nämner kan även förstås som att det inte känns fritt att skapa som man själv vill. Om man 
riskerar att bli värderad utifrån vad som är bra eller dåligt enligt lärarens smak kan det 
innebära att man anpassar sitt skapande efter det.  

Sammantaget förstår jag informanternas utsagor som att själv ramarna och tidspressen i sig 
inte behöver inverka negativt på ens upplevelse av skapandet, tvärtom kan det fungera som en 
hjälp att komma igång och att bli klar. Däremot verkar vissa ramar och lärarnas attityd kunna 
spela stor roll för den kreativa friheten.  

4.2 Uppspel och feedback 
De fyra informanterna har alla erfarenhet av att spela upp låtar de skrivit och få feedback på 
dem i gruppundervisning. Flera av dem har upplevt dessa situationer som både givande och 
jobbiga. Albin sticker ut bland de intervjuade i det att han uttrycker att det är enbart roligt att 
spela upp låtar och få feedback.  

Albin: Jag tycker att det är kul, jag vet att många tycker att det är jobbigt […] jag vet att 
det jag spelar upp kan bli bättre och det är bra och kul att höra kritik från andra. 

Albin säger att det är värre att exempelvis hålla tal på engelskan, det tycker han också är 
jobbigt. Men att visa upp låtar och produktioner i musikproduktionsämnet tycker han inte är 
laddat alls. Han säger själv att han ”inte är så lättstött när det gäller sånt”. När jag frågar om 
vad läraren brukar ge för feedback svarar han att det mest handlar om tekniska saker i 
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produktionen och mixen, jag förstår det som att det är saklig och handfast feedback som Albin 
upplever sig ha nytta av.  

De andra tre uttrycker blandade känslor inför att spela upp, jag förstår det som att det kan bero 
mycket på läraren och stämningen i gruppen hur det känns. Ingrid säger att det är mer nervöst 
att spela upp inspelade låtar i musikproduktionsämnet än att spela upp live med bara sång och 
gitarr i arrangering och komposition. Det senare är också lite nervöst, men hon verkar 
uppskatta läraren och stämningen. Hon har tidigare haft en vikarie som det inte kändes bra 
med: 

Ingrid: Han var jättekonstig och jobbig, och då var det inget kul att spela upp det vi hade 
skrivit för honom. För vi kände att när vi är klara så kommer han bara säga: ”Mmm, okej, 
det här hade du kunnat göra bättre, det här var dåligt, det här borde du göra istället”.  

Detta förstår jag som att Ingrid (och andra i klassen, enligt henne) kände sig bedömda och 
nertryckta av läraren. Det verkar enligt hur hon återger hans kommentarer som att han inte 
intresserade sig för vad eleven tänkt eller försökt göra, utan bara kritiserat. Då kändes det inte 
roligt att spela upp. Ingrid trivs bra med sin ordinarie lärare och när hon återger honom så 
låter det som att han är positiv och uppmuntrande. Såhär kan det till exempel låta: ”Ja, det var 
jättebra! Du skulle kunna göra såhär, det passar lite bättre i den här genren och jag tror att det 
här skulle bli fint med din röst, men det där andra du gjorde tyckte jag var jättcoolt!” Det låter 
som att han skapar en bra stämning och avdramatiserar själva uppspelet. Men enligt hur 
Ingrid återger hans kommentarer så verkar det vara mycket beröm och även en hel del 
tyckande, vad han uppfattar som coolt och jättebra och så vidare. Kommentarerna som är av 
konstruktiv kritik-karaktär verkar vävas in och inte ges så mycket tyngd. När jag frågar om de 
får tillfälle att själva säga något om vad de fokuserat på i skapandet eller hur de gjort sina val 
visar det sig att det inte ingår i lärarens arbetssätt att ställa frågor till eleven om skapandet. 
Eleverna kan däremot själva ta initiativ till att säga något, och Ingrid beskriver det som att det 
brukar bli ”lite av en dialog”. Det ingår heller inte i arbetsformen att de går tillbaka och jobbar 
vidare på låten efter lärarens kommentarer. 

Karin beskriver en situation när hon fått kritik av en lärare i musikproduktion för sin sång på 
en inspelning. Det första läraren sa när hon spelat upp låten var att sången var falsk. 

Karin: Och vad jag kommer ihåg så fick jag ingen kommentar om det jag faktiskt hade 
skrivit. […] Och för mig så blev det att de inte fokuserade på det som är viktigt för mig, 
och det gjorde att, jag tror inte att jag tog till mig det överhuvudtaget. […] Det kändes väl 
lite som att jag var en produkt. [I] och med att det var jag som hade sjungit in det också, 
att det var en detalj som var fel helt enkelt, i mig som produkt.  
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Karin säger också att den läraren aldrig frågade henne hur hon hade tänkt utan gick direkt på 
vad han själv tyckte. I kontrast till den här läraren beskriver Karin en lärare som hon haft på 
gymnasiet, i arrangering och komposition. Han frågade alltid henne vad hon hade tänkt och 
fokuserade mycket på Karins texter i sin feedback, eftersom han visste att det var där hon lade 
mest krut. Han gav henne konkreta saker att jobba vidare med angående textförfattande. Karin 
uppfattade den senare läraren som bra, hon tog till sig av hans feedback för att den kändes 
relevant. 

Niklas säger om uppspelssituationerna i musikproduktion att lärarna ”ofta sitter och tycker till 
om det är bra eller inte bra. […] de sätter en stämpel på om det var bra eller inte.” Han 
uttrycker att det bli jobbigt när feedbacken är ”värderande”: ”Oavsett om man blir lynchad 
(skratt) eller hyllad så tycker jag att det är jobbigt”. Niklas säger att det blir jobbigt om 
återkopplingen sker i grupp för att man jämför sig med de andra i gruppen, även fast man inte 
vill. När man själv blir ”lynchad” som han säger, så jämför man sig med någon annan som 
blir ”hyllad”. Och om man själv får mycket beröm så är det någon annan i gruppen som inte 
får det, och då känns det också jobbigt. Även Niklas har erfarenhet av feedbacksituationer 
som inte varit laddade på samma sätt. Han beskriver då kommentarerna som sakliga och 
konstruktiva. Detta har varit i enskild musikproduktionsundervisning, och den läraren har 
ställt frågor till Niklas om hans musikaliska val. Han beskriver det som att den läraren inte 
utgått från tycke och smak utan insett att man kan göra på olika sätt. Så länge han kunnat 
motivera sina val och haft en tanke med dem så har inte läraren lagt sig i. Detta jämför Niklas 
med andra lärare som kunnat säga ungefär: ”Nä, men det där ackordet går inte att ha där, det 
är jättekonstigt.” 

Sammanfattningsvis uppfattar de intervjuade uppspels- och feedbacksituationerna på lite olika 
sätt. Albin säger att han bara tycker att det är roligt att få kritik och få feedback. Det kan bero 
på att återkopplingen är mest av saklig karaktär och att han inte känner sig bedömd som 
person. Övriga tre har erfarenhet av att bli hårt kritiserade och det har påverkat hur det känns 
att spela upp. Värderande feedback, i form av exempelvis beröm eller kritik, kan göra att man 
jämför man sig med andra, man kan känna sig som en ”produkt”, det känns inte kul. Det är 
enligt Karin och Niklas viktigt att läraren ställer frågor om hur man tänkt och vad som är 
viktigt för en, och inte bara fäller utlåtanden baserat på eget tycke och smak. Det kan bli så att 
man börjar anpassa sig efter läraren, eller slutar bry sig om vad läraren säger.  

4.3 Relationer med lärare 
När jag frågat intervjupersonerna om vad de tänker om relationerna med sina lärare har svaren 
varit varierade. Det märks att några av de intervjuade har tänkt och reflekterat en del över 
detta, medan andra inte lagt så mycket vikt vid det.  
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Karin: Jag tror att man måste […] känna att en person är på ens sida för att man verkligen 
ska ta till sig vad personen menar. Särskilt om det är saker man ska utveckla så måste 
man verkligen vara medveten om att den här personen tycker om mig som jag är. 

Karin uttrycker vidare att det viktigaste är att bli ”sedd som människa” av läraren, och inte 
främst som någon som ska prestera så bra som möjligt. Hon säger även om det goda lärar-
exemplet (se avsnitt 4.1) att den läraren hade lärt känna henne för att veta vad han skulle ge 
för feedback.  

Niklas uttrycker till en början att relationen mellan lärare och elev är ”jätteviktig”, men sedan 
blir han osäker när jag ber honom utveckla det. Han landar i att det viktigaste är att relationen 
inte är dålig, att den kanske inte behöver vara jättebra men att det behövs respekt från båda 
håll. Niklas beskriver relationen med en lärare som det känts bra med såhär:  

Niklas: Innan lektionerna så har vi inte pratats vid eller någonting, vi har inte känt 
varandra. Jag vet inte ens vad hen gillar att spela för musik, eller egentligen ingenting 
faktiskt. Men den läraren har varit ganska rak på sak.  

Här beskrivs interaktionen med en lärare som Niklas haft enskilt vid några få tillfällen. 
Samtidigt tycks det vara så att den här läraren ställer frågor om hur Niklas tänkt (se avsnitt 
4.1), att det finns ett intresse från lärarens sida. Senare i intervjun säger Niklas: ”Om en lärare 
lär känna en elev bättre så tror jag också att den läraren kan förstå eleven bättre i hur eleven 
agerar på lektionerna, eller hur den agerar musikaliskt.” Även Albin ser relationerna med 
lärarna som viktiga. 

Albin: Det är nästan lite som en kompisrelation men fortfarande en lärare såklart, det blir 
konstigt om man kommer för nära. Men det kan fortfarande vara väldigt bra stämning och 
det får ju en att ta in mer och lära sig bättre.  

Albin är väldigt nöjd med sina lärare och tycker att alla är ”snälla”. Exakt vad han menar med 
snäll är ju svårt att säga, men jag förstår det ändå som att de bryr sig om honom och är 
tillåtande. Och troligen är det ett uttryck för att han tycker om dem. Ingrid säger att det är 
viktigt att man som elev tycker om läraren. 

Ingrid: Man kommer lyssna mindre på en lektion om det är en lärare man inte tycker om. 
Men ofta så tycker man ju inte om en lärare av ingen anledning. Då är det ju bara så att 
sättet den undervisar på kanske inte passar så bra med en själv eller nåt sånt och det går ju 
säkert att lösa. 

Jag förstår denna utsaga som att hon lägger en del ansvar på sig själv, att det beror på henne 
om hon gillar sin lärare eller inte. Samtidigt uttrycker Ingrid att det är viktigt att man känner 
sig trygg med läraren, och att läraren kan ”försöka vara så snäll och öppen som det bara går”. 

 17



Detta utvecklar hon med att det är viktigt att som lärare svara på frågor och vara 
uppmuntrande och tillåtande. 

Sammantaget uppfattar jag att de flesta av informanterna tycker att det är viktigt att läraren 
som Karin uttrycker det ”är på ens sida”. Niklas är inne på att det är viktigt med respekt, att 
relationen inte är dålig. Han lägger liksom Ingrid en del av ansvaret på eleven genom att säga 
att det är viktigt med respekt ”från båda håll”. Ingrid, Karin och Albin uttrycker på olika sätt 
att man lär sig mer om det känns bra med läraren, även om de framhåller detta från olika håll. 
Generellt kan man säga att det enligt informanterna är viktigt att som elev bli mött som man 
är, att det är bra stämning, att man gillar läraren och att läraren visar att den tycker om en. 
Både Niklas och Karin menar att läraren kan förstå eleven bättre om han eller hon lär känna 
eleven, och att det har betydelse för lärandet. Albin och Ingrid tycker att det är viktigt att 
läraren är ”snäll”, vilket här kan förstås som intresserad och tillåtande. Albin uttrycker det 
som något positivt att lärarna är nästan som kompisar, fast att man inte vill komma för nära 
dem.  

4.4 Sammanfattning av resultat 
Som nämnts i metodkapitlet (avsnitt 3.2) är de olika kategorierna som utgör rubriceringen av 
mina resultat inte separerade utan går in i varandra. Det relationella samspelet påverkar både 
skapande, uppspel och feedback. Hur läraren möter eleven har betydelse för hur det känns 
både att skriva och spela upp musiken. Upplevelsen av musikskapande i skolmiljö verkar 
främst skilja sig från att skriva musik utanför skolan genom att det finns en tidspress och att 
det, för tre av informanterna, är nervöst att det ska spelas upp. Att det är begränsat med tid till 
uppgiften tycks även leda till att informanterna fattar beslut snabbare och inte är lika 
noggranna. Fokus kan hamna på att det ska bli klart snarare än att man själv ska utveckla sitt 
skapande. Om läraren inte tar sitt pedagogiska ansvar genom att förstå elevens behov, utan ger  
feedback som leder till att man känner sig som en ”produkt” som det är fel på, kan 
skapandeprocessen påverkas i det att man anpassar sig till lärarens smak. Att bli hårt 
kritiserad kan göra att man tappar motivationen till att utveckla egna idéer, man vill gärna 
undvika att bli ”lynchad” som Niklas säger. 

Det är enligt åtminstone tre av informanterna även mycket viktigt hur läraren relaterar till 
eleven när han eller hon ger sin feedback på uppspelet. Finns det inget möte utan bara ett 
opersonligt omdöme blir feedbacken svår att ta till sig, och det känns inte roligt att spela upp. 
Resultaten visar att sakligt inriktad återkoppling som utgår ifrån elevens behov är mer 
meningsfull. Det är också viktigt att läraren skapar en bra och tillåtande stämning. Två av 
informanterna lägger enligt min förståelse en del av ansvaret för relationen på eleven. Det 
skulle kunna bero på att lärarna i fråga inte tagit sitt relationella ansvar fullt ut. Om en lärare 
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visar att han eller hon tycker om en och bryr sig om vad man som elev tänker, så tycks det 
räcka ganska långt för att en respektfull relation ska kunna utvecklas. Att elever gillar en 
lärare eller tycker att han eller hon är ”snäll” betyder ju dock inte per definition att eleverna 
lär sig och utvecklas inom ämnet. Läraren som Ingrid beskriver verkar till exempel vara 
väldigt uppmuntrande och berömmande, men man kan fråga sig hur användbar hans 
återkoppling egentligen är för eleverna, vilket jag återkommer till i diskussionskapitlet.  
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5. Diskussion 
Denna undersökning har gjorts med syftet att med ett elev- och studentperspektiv undersöka 
relationer med lärare inom ramen för återkoppling på musikskapande i gymnasium och 
högskola, och dess betydelse för de studerandes kreativa utveckling. Syftet har uppfyllts 
genom intervjuer av elever och studenter som besvarat forskningsfrågorna, och genom att 
analysera, jämföra och sammanställa informanternas svar har jag kunnat ge ett förslag på 
relationernas betydelse i dessa fall. 

Dispositionen på detta avslutande kapitel är följande. Först en diskussion av resultaten där jag 
ställer dessa mot tidigare forskning med hjälp av det relationella perspektivet. Därefter 
reflekterar jag över vald metod och genomförandet av den, samt hur undersökningen skulle 
kunna ha gjorts annorlunda och vad det möjliga utfallet då hade kunnat bli. Avslutningsvis ger 
jag framåtblickande förslag på hur man skulle kunna forska vidare inom området. 

5.1 Resultatdiskussion 
I denna del av kapitlet diskuterar jag resultaten mot teoretiskt ramverk och bakgrund. Detta 
organiserar jag genom att sortera in diskussionen under rubriker som utgörs av centrala 
begrepp ur bakgrunden. Först diskuterar jag resultaten utifrån begreppet dialog, det vill säga 
hur dialog respektive dess motsats, monolog, förekommer i informanternas utsagor. 
Nästkommande avsnitt behandlar det pedagogiska ansvaret för att skapa förutsättningar för 
möten, och huruvida lärarna som beskrivs i resultaten verkar ta detta ansvar eller ej. Därefter 
följer ett avsnitt om meningsfull återkoppling, alltså återkoppling som elever har nytta av, och 
hur resultaten visar att lärarna i studien förmår ge sådan feedback. Slutligen diskuterar jag vad 
relationerna som framträder i resultaten tycks ha för betydelse för informanternas kreativa 
frihet. 

5.1.1 Dialog eller monolog 
I mina resultat återfinns några exempel på dialog. Huruvida det är frågan om existensiella 
möten enligt Bubers dialogfilosofi går inte att utröna, men här menas dialog i form av att 
bjuda in eleven till ett ömsesidigt samtal. Enligt Aspelin och Persson (2011) är dialogen det 
mest centrala för en relationell pedagogik. En dialog mellan lärare och elev i en 
feedbacksituation i musikskapande ämnen torde innebära att läraren ber eleven berätta om 
skapandeprocessen och vad hon eller han tänkt på och fokuserat på i skapandet, och utifrån 
detta svarar med sina tankar om hur eleven skulle kunna vidareutveckla sitt arbete. Ett 
uppriktigt intresse från lärarens sida skulle kunna göra att eleven känner sig trygg och kan ta 
till sig feedbacken (Hargreaves 2011). Ett exempel på dialog i resultaten är en av 
informanternas, Niklas, beskrivning av en lärare i musikproduktion som ställt frågor om hur 
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han till exempel gjort med reverbet eller med ett visst ackord, till synes av intresse för hur 
Niklas motiverar sina musikaliska val. Även informanten Karin har exempel på hur en lärare 
hon hade i gymnasiet alltid frågade hur hon tänkt och gett feedback på det som var viktigast 
för Karin. En tredje intervjuad, Ingrid, använder ordet dialog för att beskriva hur 
feedbacksamtalen går till, men som hon beskriver det verkar det inte vara en pedagogisk 
dialog i den bemärkelsen att läraren ställer frågor om hur eleven tänkt i skapandet. Snarare 
verkar Ingrid syfta på samtalet mellan klasskamrater i feedbacksituationerna, att man då kan 
svara på andras kommentarer. En dialog förutsätter att man möter den andra som ett Du 
(Aspelin 2010, s. 89), om man istället ser den andra som ett Det blir det i tilltalet inte dialog 
utan monolog. 

Exempel på monologisk feedback kommer också fram i resultaten. Det berättas om lärare som 
fäller omdömen utan att ställa några frågor, utan att lära känna eleven i fråga. Oavsett om 
kommentarerna är mycket kritiska eller berömmande skapar detta otrygghet hos eleverna och 
en ovilja att spela upp låtar för den läraren. Även den lärare som Ingrid uttrycker sig positivt 
om, som är uppmuntrande och ”snäll”, verkar ge mycket beröm och en del konstruktiv kritik, 
men utan att ta reda på hur eleven fokuserat i sitt skapande. En pedagogik som står på 
relationell grund är enligt von Wright (2018) triadisk till sin natur, vilket innebär att det i 
relationen ingår tre komponenter, läraren, eleven och världen, alltså själva kunskapen. Som 
jag förstår Aspelin och Perssons (2011) användning av dialogbegreppet sker den pedagogiska 
dialogen alltid inom det ämne som utgör sammanhanget för mötet. Ämnet kan alltså ses som 
den tredje parten i relationen i linje med von Wrights beskrivning. I den monologiska 
feedbacken tycks lärarens smak stå i centrum, eleven bjuds inte in och kunskapen förankras 
således inte i eleven. Niklas utsaga om dialog med en lärare kan däremot utgöra ett exempel 
på triadisk relation, i och med att den aktuella dialogen rör ämnet som studeras. I resultaten 
uttrycker flera av informanterna att relationen med läraren är viktig för att man ska ta till sig 
feedbacken, med andra ord fördjupa sin kunskap. 

5.1.2 Pedagogiskt ansvar 
I resultaten visar sig tendenser till att informanter tar på sig ansvar för den pedagogiska 
relationen. Detta görs exempelvis genom att lägga ansvar på sig själv för att man inte gillar en 
lärare, eller att säga att det är viktigt med respekt från båda håll (det vill säga från både lärare 
och elev). Att som lärare kräva respekt av sina elever leder till lydnad och anpassning, vilket 
inte är någon grogrund för en ömsesidig relation (Aspelin 2010). Men om läraren tar sitt 
ansvar genom att visa respekt, det vill säga genuint intresse, för eleven så är det stor 
sannolikhet att eleven känner respekt, eller med andra ord förtroende, för läraren (se 
Hargreaves 2011). Eftersom läraren innehar en maktposition gentemot eleven är det lärarens 
ansvar att skapa förutsättningar för genuina pedagogiska möten (Aspelin & Persson 2011). En 
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lärare beskrivs i resultaten som ”konstig och jobbig”. Detta kan kopplas till Juul och Jensens 
(2003) begrepp personlig auktoritet, alltså en vilja och strävan mot att vara autentisk som 
lärare, att ens personliga jag stämmer överens med ens professionella jag. Att läraren 
uppfattas som konstig kan bero på att en sådan autenticitet saknas, vilket kan innebära att 
elever saknar förtroende för läraren. Om läraren intar ett punktuellt perspektiv på lärande 
snarare än ett relationellt kan det få följden att läraren ser exempelvis bristande motivation 
eller osäkerhet som ett individuellt problem hos eleven istället för brister i den pedagogiska 
relationen (von Wright 2018). I resultaten finns exempel på lärare som tycks ha en mer 
punktuell syn på lärande genom att fälla omdömen som det sedan blir upp till eleven att 
härbärgera. Läraren ifråga vägleder inte eleven med konkreta verktyg för att komma vidare, 
relationen uteblir, läraren har inte tagit sitt pedagogiska ansvar. Att läraren tar ansvar för att 
bygga förtroendefulla relationer är nödvändigt för lärandet, menar Lilja (2013). I min studie 
finns det uttalanden från informanter som menar att det är viktigt att känna att läraren bryr sig 
om en och lyssnar på en. Dessa kunskaper hävdar även Lilja (ibid.) är centrala för 
relationsbyggande. 

En av informanterna uttrycker att lärarna är nästan som kompisar, fast ändå inte riktigt. Det 
blir konstigt om lärarna kommer för nära. En av de andra informanterna säger att det inte är så 
viktigt att relationen är jättebra, men att det är viktigt att den inte är dålig. Jag förstår honom 
som att man inte behöver vara nära vän med sin lärare för att lära sig något. Detta kopplar jag 
till Aspelins (2018) användning av Scheff som menar att det behövs en balans mellan närhet 
och distans i relationer. Om det finns för lite distans kan man uppslukas av den andra, och om 
det finns för lite närhet upplever man sig ensam. Att lärare, av den ena informanten, ändå 
upplevs som ”nästan kompisar” skulle kunna betyda att det finns något för lite distans i 
relationen, men troligen inte så lite att elevens integritet kränks. De exempel i resultaten där 
informanterna beskriver lärare som fällt omdömen utan någon personlig kontakt med eleven 
visar på för lite närhet i relationen. Båda dessa förhållningssätt gentemot eleverna kan tolkas 
som att lärarna inte tar sitt pedagogiska ansvar fullt ut. En god balans mellan närhet och 
distans tycks framträda i Karins och Niklas utsagor om givande pedagogiska relationer. Med 
andra ord saklig feedback utifrån ett intresse för elevens läroprocess. 

5.1.3 Meningsfull återkoppling 
Förutom att det alltså behöver finnas en relationell grund att stå på måste återkoppling för att 
bidra till fortsatt utveckling vara användbar för eleven. Den måste säga något inte bara om 
vad som behöver utvecklas, utan även konkret hur det kan utvecklas (Wiliam 2013). 
Kommentarer i form av beröm eller kritik bedömer själva resultatet men ger inga indikationer 
på vad som är nästa steg, och blir därför inte användbara för eleven. Tvärtom kan 
motivationsnivån sänkas av olika typer av belöning (Deci, Koestner & Ryan 1999), i och med 
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att man blir mer intresserad av själva belöningen (till exempel berömmet) än av själva ämnet. 
Det är också viktigt att inte ge beröm eller kritik som syftar på elevens person eller 
egenskaper (Kluger & DeNisi, 1996; Zandén 2011), utan feedbacken måste gälla själva 
arbetsprocessen. Annars riskerar man att cementera en statisk självbild hos eleven som gör det 
meningslöst att anstränga sig. I resultatet framträder flera exempel på verkningslös och till 
och med kontraproduktiv feedback. Karins utsaga om läraren som kritiserade hennes sång och 
kallade den falsk är ett sådant exempel. Läraren gav ingen feedback på själva låten och gav 
inga förslag på hur Karin skulle kunna utveckla den. Kommentaren slår dessutom mot Karins 
person eftersom den kritiserar hennes sångröst, vilket leder till att fokus riktas mot individen 
och dess egenskaper och inte mot själva processen hon är i. Om uppgiften hade handlat om 
sång hade återkoppling gällande tonträff kunnat vara relevant, om den erbjudit konkreta 
förslag på utveckling inom området. Som det nu blir ger läraren feedback som inte är 
förankrad i några läromål (se Wiliam 2013), tvärtom bedöms något som inte ingår i uppgiften. 
Den informationen är inte användbar för Karin, hon känner sig bara ”fel” och det leder till att 
hon slutar lyssna på lärarens kommentarer. Alltså får den feedbacken motsatt effekt, Karin blir 
mindre motiverad.  

Ett annat exempel är Ingrids beskrivning av en vikarie som bara radade upp allt som var dåligt 
och allt eleverna kunnat göra bättre. För att feedback ska vara effektiv behöver den vara 
fokuserad. Det går inte som elev att fokusera på för många saker att åtgärda samtidigt. 
Dessutom behöver man också få återkoppling på vad man har gjort bra (Wiliam 2013). 
Ingrids ordinarie lärare ger enligt Ingrids utsaga mycket beröm och en del kommentarer om 
vad som kan förbättras. Men eftersom tid inte avsätts för eleven att prova dessa åtgärder i 
praktiken blir kommentarerna inte framåtsyftande, och därmed är de inte av nytta för eleven 
(se Wiliam 2013).  

När lärare, som Niklas beskriver, använder beröm för att höja upp vissa elever och i nästa 
stund kritisera andra i en och samma grupp kan det bli så att man börjar jämföra sig med 
varandra. Detta är förödande för lärandet, eftersom man så fort man börjar jämföra sig med 
andra lägger allt sitt fokus på att försöka skydda sig mot obehag, och då finns ingen kraft kvar 
för att lära sig något (Wiliam 2013, s. 141).  

I resultaten återfinns också exempel på återkoppling som verkar vara meningsfull. Albin 
beskriver exempelvis feedbacken som bra, för att den är inriktad på tekniska saker som han 
har nytta av. Karin säger att feedback hon haft nytta av i låtskrivande har fokuserat på det som 
varit viktigast för henne och gett henne konkreta saker att åtgärda. Den återkoppling som 
verkat vara meningsfull för Niklas har varit saklig och inriktad på det som kan utvecklas. 
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5.1.4 Kreativ frihet 
Som framgår av resultaten verkar relationen mellan lärare och elev spela stor roll för elevens 
förutsättningar att våga följa sina egna idéer i sitt musikskapande. Att våga spela är att våga 
uttrycka sig själv som Strandberg (2007) skriver. Det är viktigt att känna sig trygg i 
situationen och med lärarna. En förutsättning för att känna sig trygg som elev är att veta att 
läraren inte kommer att döma ut det man gjort, eller utgå ifrån sin egen smak i sin feedback, 
vilket kan utläsas av Niklas utsaga. Detta kan leda till att eleven börjar anpassa sig efter 
lärarens smak, att hon eller han skriver musik som läraren kommer uppskatta. Därför är det 
viktigt att som lärare, om man vill gynna elevens kreativa frihet, ge saklig och konkret 
återkoppling och med ett genuint intresse ta reda på hur eleven själv tänker. Liksom Cole, 
Sugiata och Yagamata-Lynch (1999) beskriver har är lärarens kontakt med de studerande 
viktig för att de ska våga ta risker i sitt skapande. Karins erfarenhet av att bli utsatt för kritik 
för sin sång innebar att hon stängde av lärarens kommentarer. Ett sådant klimat bidrar heller 
inte till att det känns fritt att skapa utifrån egna idéer. I och med att det finns en stark 
emotionell koppling till kreativt skapande (Vygotskij 1995) kan man tänka sig att 
känslomässig närvaro är viktigt för att kunna skapa. Om man som elev måste stänga av för att 
skydda sig mot lärarens kommentarer får det troligen konsekvenser för närvaron. 

Fantasins förmåga att fritt associera är avhängig de materiella och sociala faktorerna i 
omgivningen (Vygotskij 1995). Det kan förstås som att man förutom de fysiska verktygen 
(exempelvis dator, instrument, musikprogram), även behöver få uppgifter som motsvarar ens 
grad av utveckling, i en miljö som känns trygg. Något som slår mig i resultaten är att flera av 
informanterna uttrycker att det är en press att skriva musik till skolsammanhang. Dels för att 
det är tidspress, och dels för att musiken ska bedömas. Att ha begränsat med tid till en uppgift 
kan leda till att informanterna fattar beslut snabbare, vilket i sin tur kan ha inverkan på 
noggrannheten. För att utvecklas kreativt kan man utifrån resultaten argumentera för att 
eleven skulle kunna ha nytta av att arbeta en längre period med samma låt eller produktion. 
Att eleven utifrån lärarens feedback kan göra ändringar eller låta saker vara kvar, och i dialog 
med läraren och klassen motivera sina val. På detta sätt skulle skapandet kunna fördjupas, och 
den erfarenheten läggas till i fantasins erfarenhetsbank, vilket kunde innebära att kreativiteten 
utvecklas (Vygotskij 1995).  

5.2 Metoddiskussion 
Som metod har jag använt mig av kvalitativ intervju. Jag har valt att fokusera på elevers och 
studenters erfarenheter av relationella perspektiv på lärande, därför har jag intervjuat elever 
och studenter. Svårigheten med denna metod har varit att få tag i personer att intervjua. Det 
antal intervjuer jag gjorde, fyra stycken, räcker för att kunna diskutera, jämföra och analysera 
kvalitativt. Men det hade kunnat ge en större tyngd åt studien att fokusera enbart på 
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gymnasieskolan genom att intervjua fler gymnasieelever. Å andra sidan är det värdefullt att ha 
med vuxna i studien som troligtvis har större livserfarenhet och ett mer utvecklat kritiskt 
tänkande. De vuxna som intervjuats är ju dessutom lärarstudenter, vilket kan innebära att de 
reflekterat mer över pedagogiska frågor. Gymnasieelever befinner sig mitt i situationen de 
intervjuas om, något som kan innebära att de inte har distans till sina lärare, vilka dessutom 
befinner sig i en maktposition. Men det är ändå intressant att ta del av vad gymnasieeleverna 
själva säger om sin situation, med sina egna ord, eftersom det är dem gymnasieutbildningen 
är till för, det är de som är huvudpersonerna. 

Från början hade jag tänkt att kombinera intervjuer med observationer, för att kunna ställa 
egna iakttagelser mot elevernas utsagor. Observationerna hade jag tänkt göra på lektioner som 
innehöll uppspel och feedback. På mina förfrågningar om att få komma och observera sådana 
lektioner fick jag dock inga jakande svar, därför fick jag hålla till godo med det underlag jag 
fick. Jag tror ändå att det kunnat vara berikande för studien att varva intervjuresultat med egna 
observationer. Det hade blivit ett mer omfattande arbete, men med bara intervjuerna till hands 
upplever jag ibland att jag saknar viktig information. Utöver detta kan det vara problematiskt 
att enbart basera resultaten på informanternas utsagor, eftersom minnena utsagorna baseras på 
inte helt säkert är tillförlitliga. Dock är uppsatsens ambition inte att redogöra för hela bilden 
av ett skeende (vilket sannolikt heller inte är möjligt), utan för hur personerna i studien 
upplevt situationerna och hur dessa påverkat dem. 

Jag har även fått erfara att det inte är så enkelt att ställa rätt frågor i stunden. När jag lyssnat 
på och transkriberat intervjuerna har jag upptäckt att det finns många tillfällen då jag troligen 
kunnat få fram relevant information genom att ställa följdfrågor eller formulera mina frågor 
på ett annat sätt. Ett exempel på en sådan fråga jag ställt är: ”Tycker du att relationerna med 
lärarna är viktiga?”, vilket inte ger så många svarsalternativ. Då hade jag kunnat formulera 
mig annorlunda, till exempel genom att fråga: ”Vad tänker du om relationerna med lärarna?” 
Ett större antal intervjuer hade även kunnat vara fördelaktigt för egen del, för att utvecklas 
som intervjuare. 

5.3 Vidare forskning 
Denna undersökning skulle kunna utvecklas åt flera olika håll. Framför allt vore det intressant 
att utöka undersökningen till att innefatta fler elever på gymnasieskolan och även att fördjupa 
intervjuerna mer, för att få ett större underlag att analysera. En fråga som uppstått i mig när 
jag studerat mitt material är hur genusaspekten spelar in för informanternas upplevelser av att 
skapa, spela upp och få feedback. Mellan gymnasieeleverna finns en påtaglig skillnad i hur de 
uttrycker sig om hur det är att spela upp inför andra. Man skulle kunna tänka sig att det i 
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exempelvis musikproduktion, som är ett synnerligen mansdominerat fält, kan uppstå en viss 
jargong som inkluderar killar mer än tjejer.  

En annan fråga att skicka vidare till kommande forskning är hur lärare ser på sitt eget ansvar i 
relationerna med elever. Teoretiskt sett verkar många (enligt t ex Hargreaves 2011) lärare vara 
överens om att det är viktigt att bygga upp ett förtroende med eleven. Men genom 
observationer av och intervjuer med lärare skulle man kunna få en bild av hur teori och 
praktik överensstämmer med varandra. 
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