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Abstrakt 

Titel: Vad är karaktäristisk stil? – en studie om bedömning i musikskapande 

English title: What defines characteristic style? – a study about assement in music-

making 

Language: Swedish 

 

Syftet med denna studie är att definiera kunskapskravet karaktärisktisk stil genom 

kollaboration och kvalitativa intervjuer, med utgångspunkt i hur några musiklärare på 

grundskolan bedömer och definierar karaktäristisk stil. Studien är grundad i teorin 

hermeneutik vilket har genomsyrat metoden. 4 musiklärare på grundskolan kontaktades 

för att göra en bedömning av 3 elevkompositioner, för att sedan göra en uppföljande 

intervju. I resultaten ses att karaktäristisk stil är något som är svårt att bedöma eftersom 

innebörden är svår att förstå. Tre tolkningar av karaktäristisk stil har framkommit i 

denna studie, ”genre/musikstil”, personlig stil” och ”det unika verket”. Det öppnas även 

upp för att dessa tre tolkningar kan användas tillsammans för att ringa in en 

kompositions karaktäristiska stil genom tre olika aspekter. Det har även framkommit 

två olika synsätt på hur karaktäristisk stil förhåller sig till fungerande form.  Syfte och 

process i musikskapandet är centralt för bedömning av karaktäristisk stil och för att 

synliggöra karaktäristisk stil.   

 

Nyckelord 

Musikpedagogik, musikskapande, bedömning, grundskola, karaktäristisk stil, stil, genre, 

estetiskt omdöme 

 

Tack 
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och tolkningar som utgör studien. Tack till de elver som bidragit med kompositioner. 

Ett stort tack riktas också till min handledare Pia Bygdéus som gett mig värdefulla tips 

och trix i skrivkonst och textupplägg, samt en stor dos av inspration. Jag vill också tacka 

mina kurskamrater för bra feedback och för fem fantastiska år tillsammans. Tack till 

min fru Therése för att du förstående låtit mig sitta uppe sent och skriva.  
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1 Inledning 

En av mina gitarrelever jobbar till vardags som bildlärare i grundskolan. I upprinnelsen 

av detta examensarbete började vi diskutera bedömning i estetiska ämnen. Han utbrast 

då: ”Jag brukar säga till mina elever att jag inte tycker om att sätta betyg. Hur vi än gör 

är skapande ett personligt uttryck. Jag tycker inte om att sätta betyg på ett personligt 

uttryck som någon annan har skapat”. När jag gick hem från jobbet den kvällen började 

jag tänka på att jag förväntas bli en professionell bedömare av musikaliskt skapande. Är 

jag verkligen det? Kan jag ta mig den rätten att vara det? Detta blev starten på det 

examensarbete du nu läser. 

 

Jag är musiklärarstudent och studerar min sista termin på ämneslärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i grundskolan och gymnasieskola. För att komplettera mina 

studier arbetar jag deltid på en kommunal kulturskola. Jag komponerar låtar på fritiden 

för att stimulera min kreativitet och när jag känner behov av att förmedla ett budskap. 

Ibland framför jag min egen musik tillsammans med ett band som brukar tunéra runt i 

kyrkor. Jag har genom mina praktiker erfarit bedömning av musikskapande av olika 

elevkompositioner. Jag har blivit medveten om att skapande moment kan vara svåra att 

bedöma. Skapande är något högst personligt som utgår från exempelvis egna känslor. 

Trots detta ligger det i lärarens profession att bedöma. Det som ska bedömas är helheten 

av elevens skapande. Helheten avser elevens kunnande och prestation, det är alltså detta 

som bedöms. ”Jag väljer att tala om det eleverna gör, inte det de är” beskriver Zandén 

(2012). Det är då viktigt att skilja på elevens ”kunnande och prestation” och elevens 

personlighet när det kommer till bedömning. Går det? Hänger inte det en människa gör 

samman med människans personlighet? Går det att bedöma karaktäristisk stil i ett 

musikskapande utan att väva in det personliga? Denna problematik är något jag tagit 

fasta på som en ingång för denna studie. 

 

1.1 Bakgrund 

Musikskapande har enligt Lgr11 en central plats i grundskolans musikämne. I ämnets 

syftesdel står det att undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska 

tankar och idéer. I det centrala innehållet i kursplanen pekar flera punkter mot att 
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musikskapande ska bedrivas. I det centrala innehållet i årskurs 7-9 står bland annat 

följande innehåll ska behandlas:  

 Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar. 

 Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och 

ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och 

med varierande instrumentation. 

 Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.  

(Skolverket, 2011) 

 

För att kunna bedöma musikskapande på ett likvärdigt sätt har Skolverket satt upp 

specifika kunskapskrav. I kunskapskraven i musikskapande för betyget A i slutet av 

årskurs 9 står det: 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med 

hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika 

kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som 

har en fungerande form och en karaktäristisk stil. (Skolverket, 2011) 

 

De olika värdeorden i kunskapskraven ska fungera som vägvisare i bedömning av en 

elevkomposition. Med ord som: pröva, ompröva, samspelar, flyt, fungerande form och 

karaktäristisk stil, har musikläraren en bank av värdeord som beskriver kvalitéer i ett 

skapande. Begreppet karaktäristisk stil är dock ett värdeord som först kommer under 

kunskapskrav för betyget C:  

 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med 

hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur 

olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner 

som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.  

(Skolverket, 2011) 

 

Under kunskapskravet i musikskapande för betyg E finns dock inte karaktäristisk stil 

med: ”Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att 

med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av 
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musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande 

form.” 

 

I utformandet av Skolverkets (2012a) bedömningsstöd för musikskapande samlade 

skolverket ihop musiklärarare från fyra olika svenska städer som ägnade 20-30 minuter 

åt bedömning av elvekompositioner med utgångspunkt från kursplanen och 

kunskapskraven i Lgr 11. Bedömningen gjorde musiklärarna i dialog med varandra. 

Utifrån de olika värdeorden i kunskapskraven beskriver skolverket processen i ett 

musikskapande. Musikaliska byggstenar utgör materialet, prövande och omprövande 

utgör metoden och en fungerande form och karaktäristisk stil är målet i 

elevkompositionen. I bedömningarna visade sig uttrycket karaktäristisk stil vara svårt 

att omfamna. Det visade sig att detta uttryck kan tolkas som genretrohet såväl som 

kompositionens struktur. I vissa fall vävs även det personliga musikaliska uttrycket in i 

begreppet. Skolverket slår fast att vad som ska räknas som fungerande form och 

karaktäristisk stil måste avgöras i samspel mellan bedömarna och verket genom 

värderande dialog. Skolverket ger ett antal exempel på olika aspekter som kan vägas in i 

en sådan bedömning: 

 

 • undersöka i vilken utsträckning de förhåller sig till genrekonventioner genom att 

medvetet följa eller bryta mot dem 

• leta efter röda trådar, till exempel återkommande och sammanhållande element (motiv, 

rytmer, instrumentation) 

• bedöma periodindelningen utifrån genretrohet, begriplighet, meningsfullhet och 

effektfullhet 

• bedöma i vilken utsträckning kompositionen och framförandet som helhet upplevs 

som begripligt; som en sammanhållen berättelse 

• bedöma effekten, värdet och funktionen hos överraskande inslag 

• bedöma kompositionens form och stil i relation till hur eleven tänkt att den ska 

användas, till exempel som dansmusik, filmmusik eller bakgrundsmusik 

• bedöma alla aspekter av framförandet som uppfattas som konstnärliga val  

(Skolverket, 2012a, s. 18-19) 
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Min erfarenhet av undervisning och bedömning är att karaktäristisk stil är ett mer 

svårdefinierat begrepp i jämförelse med begreppet fungerande form som är mer konkret. 

Karaktäristisk stil behandlas även i bedömningsstödet i musik under egen rubrik: 

”Erfarenhet från forskning” (Skolverket, 2012b). Skolverket öppnar här upp för att 

karaktäristisk stil inte bara ska handla om musikalisk genre utan bör också vara 

kompositörens personliga sätt att musicera. En musikalisk komposition bör alltså vara 

en ”aktiv, kreativ och dynamisk process” som inte enbart handlar om att överta 

och tillämpa befintliga kulturella regler. Därför bör ”medvetna konstnärliga val” vara 

något som vägs in i bedömningen av karaktäristisk stil. Skolverket ställer sig dock 

frågande till hur bedömning ”medvetna konstnärliga val” praktiskt ska tillämpas 

(Skolverket, 2012b, s.10).  

 

Likvärdigheten i skolans musikämne var låg konstaterade Skolinspektionen (2011) i sin 

rapport. Målen i läroplanen styrde undervisningen endast i ”begränsad” eller ”liten 

omfattning”. Elevernas möjligheter att nå målen i musikämnet var mycket varierande 

mellan olika skolor (Skolinspektionen, 2011, s.6). Detta var dock innan införandet av 

Lgr11. Den nya läroplanen i musik har till syfte att vara tydligare men samtidigt 

tolkningsbar. De olika värdeorden i kunskapskraven behöver definieras och tolkas av 

musikläraren utifrån, som kommer med olika synpunkter och erfarenheter. Kanske kan 

denna studie bli ett inslag i diskussionen om strävan efter en än alltmer likvärdig 

musikundervisning. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att definiera begreppet karaktärisktisk stil genom 

kollaboration och kvalitativa intervjuer, med utgångspunkt i hur några musiklärare på 

grundskolan bedömer och definierar karaktäristisk stil. För att uppnå syftet har följande 

frågeställningar formulerats: 

 

 Hur använder sig musiklärare på grundskolan av värdeordet karaktäristisk stil i 

individuell bedömning av tre olika anonyma elevkompositioner? 

 

 Hur beskriver dessa musiklärare karaktäristisk stil? 
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3 Tidigare forskning 

Det finns ingen tidagare forskning om bedömning av karaktäristisk stil. I detta kapitel 

presenteras dock tidigare forskning inom områden som är relevant för studien. Det 

första avsnittet handlar om estetiskt omdöme och tolkning av musik. Under nästa avsnitt 

presenteras forskning som berör erfarenheter av bedömning och betygsättning i 

musikämnet. I avsnitt tre presenteras forskning om att utveckla ett musikaliskt språk för 

bedömning. Det sista avsnitt ger en inblick i forskning kring stil och genre i musik. 

 

3.1 Estetiskt omdöme och tolkning av musik 

I en bedömning av en musikalisk komposition sker ett omdöme om det estetiska. I detta 

avsnitt redogörs för forskning av estetiskt omdöme. Skolverket (2012a) ger ett antal 

exempel på olika aspekter som kan vägas in i en bedömning av en musikalisk 

komposition. En av aspekterna är att bedöma effekten av kompositionen (s.18-19). När 

det kommer till att analysera och beskriva musikaliska upplevelser beskriver 

hermeneutikern Hermann Kretzschmar att det snare är affekter som tolkas än effekter 

(Georgii-Hemming, 2005, s.81-82). Hermann Kretzschmar utvecklade ett 

begreppssystem kopplat till affektläran för att utveckla det estetiska omdömet hos en 

människa. I begreppssytemet står det musikaliska verket i centrum för resonemang och 

tolkningar. Estetiskt omdöme kan ses som ett sätt för människan att förstå sig själv och 

blir ett försök att överskrida det musikaliska verket sammanfattar hermeneutikern 

Gadamer (1997) i sin studie. Då kan en varseblivning uppstå och tolkaren av det 

estetiska kan få nya iakttagelser som ger upphov till ny kunskap att utvecklas. Estetik 

kan aldrig tömmas slut på mening. Det utmärkande för estetik är istället att den aldrig 

blir helt förstådd. Det musikaliska innehållet associerar till förseelser och händelser som 

ligger utanför musiken, vilket kan tyckas problematiskt när ett musikaliskt innehåll ska 

tolkas beskriver hermeneutikern Edlund (2003, s.53). Han menar att till exempel 

mänskliga känslor, reaktioner och rörelsemönster egentligen är sådant som ligger 

utanför den faktiska musiken, men blir ändå en del i det musikaliska innehållet när 

tolkning sker av musik. Detta utmynnar i en frågeställning: ”Musiken skulle alltså ha en 

mening utöver det faktum att den framstår som meningsfull därför att dess olika delar 

upplevs bilda intressanta relationer med varandra. Men var går då gränsen mellan det 

som är inommusikaliskt och vad som anses ligga utanför?”. Den musikaliska 
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uppfattningen om skönheten och meningen ligger i lyssnarens öra, men bägge ligger 

först i musikerns ”händer” beskriver Edlund. När ett omdöme görs av ett musikstycke 

bör alltid tas i beaktande att det finns en person bakom det musikaliska verket (s. 63).   

 

3.2 Erfarenheter av bedömning och betygsättning i musikämnet 

I detta avsnitt redogörs för forskning inom bedömning och betygsättning i musikämnet. 

”Betygsättningen är, om den ska utföras enligt intentionerna, en omfattande och 

svårbemästrad uppgift i lärararbetet” skriver Selghed (2011, s. 65). Den läroplan vi har 

idag är målinriktad och bygger på att kunskap ska kunna tillskrivas ett konkret värde, 

detta i form av ett betyg belyser Gustavsson (2002). Den estetiska kunskapen är dock 

svår att konkretisera och sätta ett värde på vilket gör att musikämnet får en speciell 

karaktär inom skolan. I en doktorsavhandling gör Strandberg (2007) en 

sammanställning av historiskt material från 1945 till 2007 som berör musikskapande. 

Det som främst berörs är läromedel och hjälpmedel som använts för musikskapande. 

Den sammanfattande kontentan av de medverkande lärarna i studien är att betygsättning 

av skapandemoment är svårt och motverkar det kreativa i musikläraryrket och hos 

eleverna. De estetiska kunskapsområdena präglas av kreativitet och skapande skriver 

Olsson (2010,  s.45). Detta ger musikämnet en helt annan komplexitet i jämförelse med 

exempelvis svenska eller matematik. Musikämnet är då en viktig motvikt mot de andra 

ämnena. Georgii-Hemming och Westvall (2010a) är dock kritiska till att de estetiska 

ämnena ska vara en motvikt till de andra ämnena i skolan. De hävdar att lärarens roll är 

otydlig och saknar ibland giltighet i praktiska undervisningssituationer. Det uppstår en 

så kallad ”vad-ska-vi-göra-idag-pedagogik” i och med att musikundervisningen i 

allmänhet ses som ett andningshål där eleverna får möjlighet att uppleva glädje. Detta 

gör att musikundervisningen till stor del styrs av eleverna.  Skolans musikundervisning 

bör innehålla möten med olika former av musik och musikkulturer som eleverna inte 

känner till. De bör också få möjlighet till att skapa egen musik. En kritisk och 

respektfull dialog mellan musiklärare och elever bör alltid finnas. I en sådan dialog ska 

bedömning och betygsättning spela en viktig roll (Georgii-Hemming & Westvall, 

2010a). Dock finns det en allmän motvilja bland musiklärare till betygsättning i 

musikämnet pekar Olsson (2010, s.45) på. Det estetiska kunskapsområdet är av en 

annorlunda karaktär och ett betygsystem kan då reducera djupare bedömning av elevers 

kunskaper och färdigheter.  
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Musikundervisningen i skolan saknar riktning och progression kritiserar några 

musiklärarstudenter i Georgii-Hemming och  Westvalls (2010b) artikel. Den 

genomgående bilden av musikämnet är att den är relativt fri från bedömning. 

Studenterna anser att undervisningens syfte måste bli tydligare samt att intresset för 

kursplaner och kunskapskrav ska bli större hos aktiva musiklärare. Att musikämnet 

behöver en tydligare bedömningskultur stärks också av Ericssons och Lindgrens (2010) 

observationsstudie av klassrumsmusicerande. 

 

3.3 Att utveckla ett proffesionellt språk för bedömning i musikämnet 

I detta avsnitt redogörs för forskning som berör det språkanvädning i musikämnet och 

hur språket kan utvecklas för bli profesionellt i en bedömningssituation. Musik är ett 

ämne med icke-verbal karaktär pekar Olsson (2010) på. Det gör att ämnet inte kan 

baseras på språkliga tester eller prov, detta beskriver Olsson som ett ”språkproblem” (s. 

45). Musiklärare bör utveckla ett professionellt musiklärarspråk för bedömning i 

musikämnet menar Zandén (2010a). I hans artikel visar det sig att musiklärare har olika 

uppfattningar om bedömning när det kommer till specifika termer. Dessa termer bör 

diskuteras lärare sinns emellan för att den ska vara gångbar i ett professionellt 

musiklärarspråk. Genom att dela erfarenheter i bedömning och betygsättning borde 

också möjlighet till likartade tolkningar av kunskapskraven växa fram. Detta borde ske 

genom ett omfattande kollegialt samarbete i form av diskussioner menar Zandén som i 

sin studie skriver: 

 

Utan ett gemensamt kontinuerligt arbete med att utforma, formulera och 

kritiskt granska kursplaner, kvalitetsuppfattningar, kriterier och 

undervisning kan motsättningar och paradoxer leva vidare i 

musikpedagogikens suntförnuftvärld och de förändringar som sker blir 

slumpmässiga och till stor del beroende av den enskilde lärarens intresse 

och fallenhet. (Zandén, 2010b, s.191–192)  

 

Att röra sig utanför den egna praktiken genom att ha dialog med andra lärare är också 

något som förespråkas av Rönnerman (2004). Genom detta kan nya frågor vidga 

förståelsen och bygga på kunskap om hur den egna praktiken ska utvecklas (s. 226-
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227). En förutsättning för en god dialog är en dialog som kan leda till ömsesidig 

förändring och därmed ökad förståelse skriver Ödman (2017, s. 14). Eleven bör också 

träna sig att göra egna reflekterade omdömen i sitt musikskapande för att få en djupare 

förstålse för musikskapande pekar Barrett och Eastlund Gromko (2007, s.225-227) på. I 

en dialog med läraren bör fokus ligga på att beskriva, ifrågasätta, motivera och 

ompröva. Språket blir på så sätt ett verktyg för kreativitet och gör att eleven får syn på 

alternativa möjligheter. Detta sker genom att dels läraren beskriver sina känslor för det 

denne hör, men också att eleven får stort utrymme att beskriva sin tolkning. 

Kreativiteten blir därmed inte en personlig sak utan fungerar bäst i samarbete med andra 

(Sawyer, 2003, s. 19). Läraren bör då agera som en samarbetspartner med språket i 

centrum. Det är viktigt att ha en dialogisk syn på musikskapande eftersom detta 

automatiskt ger läraren insyn i en elevs process menar Zandén (2010b, s. 28-29). Under 

skapandeprocessen bör kunskapskraven hela tiden formuleras med nya ord och 

bearbetas eftersom lärarens och elevernas subjektiva kvalitetsuppfattningar förändras 

över tid sammanfattar Ross och Mitchell (1993) i sin studie. Detta ska ske i 

återkopplande samtal med elever där personliga känslor och ambitioner för 

kompositionen bör ingå. På så sätt involveras eleven i bedömningen.  

 

3.4 Stil och genre i musik 

I detta avsnitt redogörs för hur begreppen genre och stil kan förstås. Begreppen genre 

och stil kan ses som olika diskursiva praktiker inom olika ämnen och discipliner, men 

dessa begrepp har dock blandats ihop och fått liknande defenitioner beskriver Lilliestam 

(2006, s.62). I Skolverkets bedömningsstöd (2012a) kommer lärare till tals och det visar 

sig att karaktäristik stil är ett begrepp lärarna tolka som genretrogenhet till en stil.  

 

3.4.1 Genre 

Genre som begrepp definieras i Nationalencyklopedin: ”Genre, typ av konstnärlig 

framställning med vissa gemensamma stildrag eller innehållsliga faktorer” (NE 2017).  

Här följer en annan och längre förklaring om genre: 

 

I musikaliska sammanhang åsyftas med genre till olika typer av musik 

indelade efter kriterier som besättning, formell uppläggning, tillkomsttid, 

funktion, intention, stil etc. Termen har dels en snävare innebörd, t ex då 
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man i västerländsk konstmusik betraktar bl. a symfonisk musik, opera, 

kammarmusik, solosånger etc. som skilda genres [...] Dels brukas termen i 

en vidare och mer oklar bemärkelse (med eventuella synonymer som 

’musiktyp’, ’musikslag’) som beteckning för olika ’överordnade’ 

kategorier ss konstmusik, folkmusik, jazz, populärmusik osv. Varvid ofta 

mer eller mindre fasta värdenormer spelar en stor roll vid indelningen och 

gränserna inbördes vanligtvis är omöjliga att dra.  

(Sohlmans musiklexikon, 1976, s. 95)  

 

Genre är ett vitt begrepp som innefattar textinnehåll, beteenden, utseenden och visuella 

koder som förekommer tillsammans med musiken menar Lilliestam (2006, s. 62). 

Begreppet genre har en djup förmedling då dessa förmedlar musikalisk mening i 

diskursiva nät menar Bracket (2002, s. 67). En genre tillskrivs då vissa värden som är 

förändliga. ”Performance rituals, visual appearance, the types of social and ideological 

connotations associated with them, and their relationships to the material conditions of 

production”. Genrebegreppet kan även inbegripa faktorer som har med grupptillhörighet 

att göra menar Scheid (2009, s.123). Ungdomar har olika musikaliska preferenser som 

är kopplade till en social och kulturell kontext. Att lyssna på olika genres och speciella 

artister kan ses som tydliga gruppmarkörer i ungdomskulturforskningen. Musikalisk 

preferens är dock något som breddas över tid och ålder  

  

3.4.2 Stil 

Stil är det sätt som någon framställer ett visst innehåll på och den effekt detta får. Stil 

kan då förklaras vara förhållandet mellan form, innehåll och effekt. Dock har begreppet 

vållat mycket bekymmer eftersom det är ett komplext begrepp som kan ses ur olika 

perspektiv (Cassirer, 2003, s.32). I en musikalisk bemärkelse beskriver Lilliestam 

(2006) att stil avser ”hur den klingande musiken låter”. Fokus ligger då på det typiska 

för musiken (s. 62). Fornäs (1992) beskriver att i ett skapande av en stil bör en eller 

flera personers personliga sätt att musicera vara en integrerad del i synen på en 

komposition. Skapandet av en stil kallar Fornäs för stilproduktion: 

  

Stilproduktion är en kommunikativ praxis. Den handlar inte om att passivt 

överta och tillämpa redan befintliga kulturella regler, utan alltid åtminstone 
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till viss del om ett personligt eller kollektivt omformande och nyskapande i 

en aktiv, kreativ och dynamisk process. (Fornäs 1992, s. 11) 

 

Fornäs definition öppnar upp för att stil i ett musikaliskt sammanhang inte enbart 

behöver vara musikalisk genretrogenhet, det kan också handla om kompositörens 

personliga uttryck.  

 

3.4.1 Genrer och musikstilar sätter ramar för musikundervisningen 

Genrer och musikstilar ger människor föreställningar om hur musik skall produceras, 

framföras och tas emot beskriver Tommy Strandberg (2007, s.30). Detta påverkar 

musikämnet i skolan eftersom lärare och elever alltid kommer ha föreställningar om 

stilars och genrers olika värden. Detta sätter ramar för undervisning och utgör grunden 

till vad som ska ingå i det musikaliska innehållet och vad som ska uteslutas. Detta 

påverkar både hur innehållet värderas och presenteras. Men i ett musikaliskt samtal kan 

en lärare hjälpa en elev att bryta sig loss från musikaliska förebilder och på så sätt göra 

eleven mer självständig visar Coral Davies (1992) i sin studie.  

 

I denna studie kommer begreppet genre och musikstil att användas i en allmän betydelse 

för att åtskilja musikaliska kategorier som exempelvis konstmusik, folkmusik, jazz, 

rock, pop, dubstep och house. 
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4 Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel presenteras det teoretiska perspektiv för denna denna studie och hur 

perspektivet ska förstås med utgångspunkt i hermeneutik, att tolka, att förstå, genom 

olika förståelsehorisonter och att lägga pussel. I kapitlet ges en kort introduktion till 

hermeneutik som teoretiskt perspektiv. Teorier kan få oss att se liknande saker på olika 

sätt skriver Nilholm (2016). Det som uttrycks är alltid teorier snarare än neutrala 

beskrivningar. Nilholm beskriver att i användning av teori i ett examensarbete är det 

viktigt att utgå från två punkter: 

 

 Vi har teorier oavsett vi vill det eller inte, vi kan inte välja bort den 

utgångspunkten,  

 När vi uttalar oss om något fenomen är det viktigt att vara medveten om vilka 

teorier vi uttrycker och inte tro att vi har en neutral utgångspunkt som uttrycker 

sanningar. (Nilholm, 2016, s. 19-20) 

 

Teorin bör lyfta fram det som är viktigt inom det empiriska fältet och inte bli ett torrt 

illustrerande av ett begrepp (Nilholm, 2016, s.135). Att ”tolka” för att ”förstå” har en 

central roll i föreliggande uppsats. Teori och metod har inte några tydligt givna roller i 

denna studie utan går snare in i varandra och kompletterar varandra. Ödman (1995, s. 

66) menar att förhållandet mellan teori och metod inte ska ses skarpt avgränsat. Det är 

oftast inte meningsfullt att renodla diskussionerna enbart av skälet att det är brukligt att 

hålla isär dem.  

 

4.1 Att tolka 

Det är centralt inom hermeneutiken är att se forskaren som en viktig del i forskningen 

beskriver Allwood och Ericson (2010, s. 93). Detta förutsätter att forskaren vet sin roll i 

samhället eftersom det är genom forskaren som teorierna och metoden filtreras genom. 

Vikten läggs vid den tolkning och mening en individ gör av en teori eller metod. Det 

som tolkas i denna studie är bedömningar och beskrivningar av karaktäristisk stil för att 

finna en begreppsförklaring. Att forska med utgångspunkt i hermeneutisk 

tolkningsprocess är att forska utifrån människosyner vilket gör ett mer subjektivt 

perspektiv snarare än objektivt. I hermeneutiken omfamnas subjektivitet istället för att 
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den fjärmas som i till exempel naturvetenskaplig forskning. Fokus ligger vid att förstå 

männniskors meningsinnehåll. 

 

4.2 Att förstå 

All förståelse är ett resultat av tolkning och graden av tolkning ökar i tid mellan tolkaren 

och den ursprungliga källan (Kjorup, 2009, s. 234) En hermeneutisk studie syftar alltså 

till att minska avståndet mellan ”att inte förstå” till ”att förstå”. En hermeneutisk teori 

lämpar sig väl när det gäller att förstå en människa. Denna studie syftar till att definiera 

karaktäristiskt stil. Men denna definition kommer ske sammantaget utifrån olika 

musiklärares bedömningar och beskrivningar. Musiklärarna utgör en central roll i 

tolkningen för att förstå hur definitionen kan skrivas fram.  Att tolka är att leva sig in 

hur någon har tänkt för att sedan försöka förstå och närma sig fenomenet som undersöks 

(Allwood & Ericson, 2010, s. 91-92). Hermeneutiken blir en hjälp i att försöka 

”beskriva musikpedagogiken i dess möte med den konkreta levande människan, i 

hennes storhet och litenhet” (Ödman, 1995, s. 66). 

 

4.3 Genom olika förståelsehorisonter 

Den hermeneutiska kunskapen erkänner alltså att det finns flera förståelsehorisonter, det 

vill säga det finns flera sätt att förstå verkligheten och dess olika företeelser på. I 

hermeneutikens ambition ligger också att få de olika förståelsehorisonterna att förenas 

och mötas (Georgii-Hemming, 2005, s. 82). Musiklärarnas beskrivningar utgör olika 

förståelsehorisonter i sig, vilket kommer utmynna i olika tolkningar av karaktäristisk 

stil. Analysen sker genom två olika metoder som då också kan förstås med 

utgångspunkt i olika förståelsehorisonter. Den tidigare forskningen är ytterligare en 

förståelsehorisont. En hermeneutisk tolkning går på djupet genom flera upplevda 

förståelser av verkligheten. En hermeneutisk tolkning är att förstå genom att 

erfarenheter har delats. Medmänsklighet blir då en hörnsten inom hermeneutisk 

forskning vilket är något som vill genomsyra metoden (Kjorup, s.237-243) i 

föreliggande uppsats. 
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4.4 Att lägga pussel  

Tolknings- och förståelseprocessen, att gå från att tolka till att förstå, kan liknas vid ett 

pussel som ska läggas. I början kan det kännas smått kaotiskt, men plötsligt går det att 

förstå och finna två pusselbitar som passar ihop. Det kan vara svårt att se helheten direkt 

och ibland kan det kännas som det finns flera olika helheter. Detta fodrar gestaltning, 

sammanhang och fullbordan. Tolkaren går alltså från del till helhet, för att sedan gå från 

helhet till del vilket är en nödvändighet för att förstå hela pusslet (Ödman, 2017, s. 98-

100). Den kunskap vi får är alltid grundad i specifika sammanhang (Danermark, 1997, 

s. 230). Sammanhanget blir då helt avgörande för tolkning och förståelse (Ödman, 

2017, s. 99). Helheten ska sedan förstås utifrån delarna och förståelse skapas genom 

inlevelse i det som sker genom återskapande, återupplevande, medkännande och 

igenkännande beskriver Kjorup (2009, s. 237-243). Tolkaren kommer aldrig ha med sig 

samma förförståelse när en ny helhetsförståelse framträder menar Molander (2003, s. 

232). Eftersom en ny utgångspunkt framträder kommer delarna att tolkas på ett nytt sätt. 

Forskaren har inte med sig samma förförståelse. Med utgångspunkt i denna förförståelse 

byggs en ny helhetsförståelse upp. I föreliggande studie har ett pussel lagts utifrån att 

låta förståelsehorisonter som framträder i analsyen bilda ett helhetsbegrepp av 

karaktäristisk stil. 

 

4.5 Hermeneutisk cirkel eller spiral  

Samspelet och ständiga pendlande mellan helhet och del brukar kallas ”hermeneutisk 

cirkel” som introducerades för första gången av Friedrich Ast och Schleiermacher. 

Syftet med ”hermeneutisk cirkel” var att beskriva hur det vetenskapligt går till att förstå 

en annan människa och att rättfärdiga den tolkning vi gör. ”Hermeneutisk cirkel” blir en 

metod för systematisk och vetenskaplig tolkning av såväl texter som det talade ordet 

(Georgii-Hemming, 2005, s. 88-91). Ibland är det exempelvis en text som utgör 

helheten, ibland författaren – och hans eller hennes historiska bakgrund – den helhet 

som förklarar delen. Kunskapsbildning sker alltså i en växelverkan. Hermeneutiken blir 

på så sätt inte bara en vanlig ”tolkningslära”, utan en lära som erkänner den 

”hermeneutiska cirkeln” (Molander 2003, s. 232). Radnitzky kritiserade att 

cirkelbegreppet blev en alltför statisk bild skriver Ödman (2017). Hermeneutiska cirkel 
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var enligt Radnitzky inte en process som börjar om, utan snarare en spiral som vidgar 

sig utåt vilket ses nedan i Figur 1.  

 

Figur 1: Hermenuetisk cirkel/spiral 

 

Eftersom förståelsen är i ständigt förändring kan den aldrig återgå till en tidigare punkt. 

Förståelsen kan däremot både bli djupare samtidigt som den når nya höjder, på samma 

sätt som en spiral går upp och ner. Detta blir en rörelse mellan en inre reflekterande och 

yttre prövande dialog som utvecklar den individuella förståelse (Ödman, 2017, s. 103-

105) Problemet ligger dock ofta i att ta sig in i denna cirkel/spiral vilket enbart går 

genom tolkning och förståelse (Kjorup, 2009, s.243). Tolkning och förståelse har i 

denna studie fördjupats genom de metoder som valts, vilka presenteras i nästa kapitel.  
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5 Metod 

Ett hermeneutiskt arbetssätt tillskrivs att det finns flera sätt att förstå världen. En 

företeelse kan på sätt tyckas motsägelsefullt att enbart studeras med utgångspunkt i en 

metod. I denna studie undersöks begreppet karaktäristisk stil och två metoder har 

använts för att få flera förståelsehorisonter, kollaboration med uppföljande intervju. 

Hermeneutiken är enligt Ödman (2017, s. 14) inte bunden (odogmatisk) till någon 

metod. De två metoder som valts för denna studie bygger på kvalitativa metoder som är 

ett övergripande begrepp för intervjuer, observationer och analys av text. Begreppet är 

därmed en motsats till kvantitativ metod som bygger på statistiska metoder och verktyg 

(Ahrne & Eriksson Zetterquist, 2011, s. 9) Den metod som valts för att få fram empiri är 

kollaboration följt av intervju. Metoden genomsyras dock av en hermeneutisk ansats där 

tolkning och förståelse är det centralt för att få fram och analysera empirin. 

 

5.1 Kollaboration som aktion 

Ordet aktion syftar till att iscensätta och pröva en praktik och sammanhang där den 

ingår (Rönnerman, 2004, s. 22-23). Strävan i denna studie är att kollaborera med andra 

musiklärare i en skapad aktion för komma närmare en defenition av karaktäristisk stil. 

Kunskapen ska eftersträva förbättring för musiklärare. Sådan kunskap blir en 

organisatorisk förbättring eller en lösning på de praktiska problemen som initierat 

studien (Gaventa & Cornwall, 2001, s. 155). En förhoppning är att förbättra 

förutsättningarna att göra en likvärdig bedömning av karaktäristisk stil. Det kan 

ifrågasättas om denna studie är en renodlad aktionsforskning eftersom aktionen inte 

äger rum under en längre tid. Det är dock onekligen en iscensatt aktion som syftar till 

forskning av karaktäristisk stil. Det begrepp som valts för att benämna metoden är 

kollaboration som syftar till samarbete för att lösa en gemensam uppgift (NE 2017). 

Samarbetet sker på så sätt att forskaren konstruerar en bedömningssituation som en 

aktion där musiklärarna sedan medverkar i. Bearbetning av information från 

omgivningen sker genom värdering och bedömning beskriver Bjørndal (2002, s.6-10). 

För att bli en bättre pedagog behövs ett värderande öga på verksamheten där bedömning 

och utvärdering är en kontinuerlig process. Inom aktionsforskning finns alltid en strävan 

efter att förändra något beskriver Ström (1997). Denna strävan är då invävd i en 

forskningsstrategi, i detta fall kollaboration följt av intervju. Styrkan i att forska i en 
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aktion ligger just i att praktiken möter forskningen och går då utöver två dikotoma 

praktiker skriver Rönnerman (2004, s. 225-226 ).  

 

Det är högst positivt att just lärare forskar och det finns idag en ökad tilltro till att lärare 

ska vara med i processen att ta fram kunskaper som utvecklar den egna praktiken. Dock 

bör forskaren alltid vara kritisk till att implementera en befintlig metod som någon 

annan skapat i den egna praktiken. För att utveckla den egna praktiken måste det först 

finnas en tolkning och förståelse av den (Rönnerman, s. 225-226). Att forska i skolan 

kan liknas vid ett antropologiskt fältarbete där en kultur ska studeras (Bjørndal, 200, 

s.91). En lärare som ska förstå och tolka sin egen verksamhet blir dock en fältforskare i 

en egen kultur, vilket bör tas i beaktning vid tolkning och förståelse  

 

Kollaborationen i denna studien är en konstruerad bedömningsaktion av 

elevkompositioner utifrån kunskapskravet i musikskapande. Metoden liknar den som 

gjorts av skolverket och publicerats som ett bedömningsstöd i musik för musikskapande 

(Skolverkets 2012). Fokus var att studera hur läraren använder karaktäristisk stil i sin 

bedömning av tre olika elevkompositioner. Det sas ej påförhand att studien avsåg att 

studerar just karaktäristisk stil. Det var ett medvetet val eftersom detta borde ge en mer 

naturlig helhetsbedömning av elevkompositionerna. Hade det på förhand förvanats att 

kolloabrationen avser att studera karaktäristisk stil så är risken stor att lärarna hade 

överanvänd begreppet i sin bedömning.  

 

Det kan ifrågasättas om en summativ bedömningsform är det rätta sättet för att studera 

karaktäristisk stil då bedömning av musikskapande bör ske i process. Dock får 

musiklärarna till viss del insikt i elevernas process genom det digitala 

inspelningsprogrammet. Men det bör tas i aktning att kollaborationen inte utgör en 

naturlig bedömningsprocess, utan är istället en iscensatt bedömningsprocess. 

 

5.2 Intervju som metod 

”Det lättaste sättet att få information om hur en person uppfattar eller känner inför en 

företeelse som vi intresserar oss för, är att ställa frågor” skriver Lantz (2007, s.5). 

Därför har intervju valts som uppföljning av kollaborationen. Insamlingen av data bör 

vara grundlig för att ha en god grund och inte präglas av för mycket tillfälligheter 
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beskriver Bjørndal (2002, s.9). Att en aktion följs av en intervju stärker dess grund och 

är något som förespråkas av Bjørndal som gärna ser insamling av data genom ett 

växelspel mellan aktion och samtal med inblandade personer (s.90-91). Att använda 

intervju som metod är att samla kunskaper om och kring företeelser i våra samhällen 

men även att fånga människors upplevelser och känslor (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 

2011 s.36). Intervjun har fördelen att den ger möjlighet att upptäcka detaljer som kunde 

förbisetts vid enbart en observation skriver Bjørndal (2002, s.90). Intervjun blir då det 

bästa sättet att ta reda på en annan persons tankar och upplevelser eftersom det ger en 

flexibilitet i att reda ut missförstånd.  

 

Den intervjuform som valts för studien liknar den formen som Lantz (2007, s.33) 

beskriver som ”den öppet riktade intervjun”. Detta är en strukturerad intervjuform som 

byggs upp av frågeområden där varje område har ett större syfte att beskriva något. Den 

som blir intervjuad då får beskriva sin syn på ett område som sedan följs upp av 

meningsfulla följdfrågor. Det blir då intervjuaren som styr samtalet i den riktning denne 

vill. Denna form kan liknas vid liknas vid den intervjuform som Bjørndal (2002, s.92-

93) kallar ”standardiserad intervju med öppna frågor och svar”. I denna form besvaras 

ett fast antal frågor i ordningsföljd, dock har frågorna en öppen karaktär. Denna form 

har fördelen att den ger exakta svar vilket leder till att jämförelse mellan svar kan te sig 

lättare. Nackdelen med en sådan intervju som metod är att eventuella viktiga aspekter 

som inte tas upp i frågorna kan gå miste. Detta kan uppfattas som en intervjuform med 

strängare karaktärtärsdrag mot exempel den helt öppna intervjun, där Lantz (2007, s.33) 

beskriver att intervjuaren istället fördjupar sig i vad den intervjuade finner meningsfullt. 

Det finns olika grader på struktur i intervjuer beskriver Ahrne och ErikssonZetterquist 

(2011, s.40) som kategoriserar intervjuformerna som ostrukturerade, semistrukturerade 

och löst strukturerade intervjuer. Men i själva verket ifrågasätter  Ahrne och 

ErikssonZetterquist att dra några tydliga gränser mellan olika typer av intervjuer och att 

det i själva verket inte är möjligt eller nödvändigt. Risken med en mer strukturerad 

intervju är att den kan uppfattas som ett förhör menar Bjørndal (2002, s. 93-94) 

Intervjuklimatet har en avgörande roll för kvalitén på intervjun och att visa respekt 

genom ett aktivt lyssnade är en tumregel skriver Bjørndal. Eftersom intervjun syftar till 

att tolka och förstå karaktäristisk stil så är förhoppningen att den ”öppet riktade 
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intervjumetoden” ska ge möjlighet till att bredda och nyansera tolkningarna för att skapa 

förståelse. Lantz (2007) skriver: 

 

Genom den öppna intervjun är det möjligt att fånga en persons uppfattning 

och upplevelse av för denne betydelsefulla kvaliteter. Det är den som 

svarar som definierar och avgränsar fenomenet. Av detta följer att olika 

intervjupersoner kan ge olika definitioner och att intervjuer med olika 

personer kommer att bli olika. (Lantz, 2007 s.30)  

 

5.2.1 Intervjuguide 

 

Intervjuguide är ett manus som kan följas mer eller mindre strikt beskriver Kvale (2014 

s.172-173) I denna studie användes intervjuguiden (se bilaga A) som ett underlag av de 

ämnen som förväntas täcka, specifika frågor hade nedtecknats. Eftersom det är 

intervjuaren som styr intervjun i ”den öppet riktade intervjun” så fanns det en mall över 

vilken ordning intervjufrågorna skulle ha. Denna mall var dock inte helt fast utan 

användes flexibelt utefter vad som svarade. Frågorna var inte heller strikta utan 

specificerades utefter svaren. Spontanitet var något som försökte anammas eftersom 

detta kan ge intervjun mer livliga och oväntade svar enligt Kvale. Det gjordes dock ett 

medvetet val att inte försöka definiera karaktäristisk stil i början av intervjun. Istället 

ställdes indirekta frågor om till exempel genremedvetenhet, personligt uttryck och 

bedömning av skapande. Denna teknik kallas för tratteknink och är ett medel för att vara 

ett kringgående arbetssätt. Istället för att beröra karaktäristisk stil direkt så fick 

musiklärarna prata runt omkring karaktäristisk stil. I mitten av intervjun så började 

frågor ställas för att dels definiera, men också problematisera karaktäristisk stil. 

   

5.3 Urval 
I detta avsnitt presenteras urval av de elevkompositioner som användes som 

bedömningsmaterial vid kollaborationen, samt urval av de musiklärare som deltog i 

kollaborationen och den uppföljande intervjun. 

 

5.3.1 Urval av elevkompositioner 

Sammanlagt valdes tre elkompositioner ut för kollaboration. Det grundläggande 

kriteriet vid urvalet av elevekompositionerna var att de skulle vara olika i karaktär för 
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att få en större bredd av hur karaktäristisk stil användes i bedömningen av 

elevkompositionerna. Ett annat kriterium var att eleverna ska ha använt sig av olika 

musikaliska byggstenar, sound och verktyg. Eftersom kompositionerna utgör tolkningar 

av en befintlig komposition kan det ifrågasättas om dessa elevkompositioner är ett 

skapande utifrån elevernas egna idéer och om det ens kan kallas för ”elevens 

komposition”. Att elevkompositionen utgör en ”cover” kan också ses som en tillgång 

eftersom det ger utrymme att ge en bredare syn på karaktäristisk stil och dess betydelse. 

I Bilaga D finns beskrivningar av elevkompositionernas musikaliska uppbyggnad och 

till viss del process. Länk för lyssning av de tre elevkompositionerna: 

http://musikcrona.blogspot.se/p/forskning.html 

 

5.3.2 Urval av musiklärare 

För att uppnå syftet var det naturligt att kontakta de som jobbar och använder begreppet 

karaktäristisk stil i sin bedömning. Därför kontaktades fyra legitimerade musiklärare 

som jobbar på grundskolan. Alla musiklärarna hade god erfarenhet av att undervisa och 

bedöma musikundervisning. För att få en spridning så var musiklärarna från olika 

städer. Det blev tre män och en kvinna. Två av lärarna jobbar på samma skola, vilket 

medvetet valdes för att se om liknade tolkningar kan finnas i samma skola. Totalt sett 

representerades tre olika skolor i tre olika städer. Tyvärr blev inte spridningen på åldern 

särskilt stor då alla var i yngre medelåldern. För att skydda intervjupersonernas identitet 

har ingen av musiklärarnas namn nämnts i studien, det har istället valts fiktiva namn. 

Musiklärarnas ficktiva namn i studien är Anders, Bertil, Cecilia och David. 

 

5.4 Etiska överväganden 

I Sverige finns sedan 1 januari 2004 en etiklag som berör etiska frågeställningar i 

samband med forskning som nyttjar människor (Ejlertsson, 2014, s.32). Etiklagen har 

varit en riktlinje i de etiska övervägande för denna studie. För att skydda 

intervjupersonernas identitet och uppnå principen om konfidentialitet har ingen av 

musiklärarnas namn nämnts i studien, det har istället valts fiktiva namn. De 

elevkompositioner som använts i studien är gjorda av elever som är 15-16 år, därför har 

eleverna, elevernas föräldrar samt deras musiklärare informerats om vad studien innebär 

samt att det kommer finnas internetlänkar till elevkompositionerna i studien. Utifrån 

denna informationen har de själva bestämt om de vill medverka enligt principen om 

http://musikcrona.blogspot.se/p/forskning.html
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informerat samtycke. Nyttjandekravet innebär att personuppgifter som är insamlade för 

forskningsändamål inte får användas för åtgärder som direkt kan påverka den enskilde. 

Eftersom elevkompositionerna utgår från en elevuppgift som redan är betygsatt så kan 

inte intervjuerna påverka elevernas betyg i negativ riktning.  

 

5.5 Studiens design och genomförande 

Studien designades och genomfördes utifrån tre moment. Lektionsserie i 

musikskapande, kollaboration och intervju. Lektionsserien i musikskapande gav upphov 

till olika elevkompositioner. I kollaborationen användes elevkompositonerna som 

bedömingsmaterial och bedömdes av musiklärare utifrån kunskapskravet i 

musikskapande. Kollaborationen földes upp av intervju med musiklärarna. Intervjun 

syftade till att definiera begreppet karaktäristisk stil genom tankar och funderingar från 

kollaborationen.  

 

5.5.1 Lektionsserie i musikskapande 

Bedömningsmaterialet består av tre elevkompositioner som har gjorts under ett 

arbetsområde på en grundskolan. Alla elevkompositörerna går i årskurs 9 i olika klasser. 

Arbetsområdet gick ut på att arrangera och producera kompositionen ”Hungry Heart” av 

Bruce Springsteen i ett digitalt nätbaserat studioprogram. Därför fick eleven tillgång till 

färdiga sång- och instrumentspår som på förhand spelats in. Samanlagt fick eleven 

tillgång till nio inspelade spår som importerades in i studioprogrammet. Dessa var Lead-

sång, manlig stäm-sång, bas, gitarr, piano, keyboard samt tre olika körspår med kvinnlig 

körsångerska. Det färdigspelade materialet gick i tonarten D med ackordföljden D, 

Bm7, Em, G/A. Kompositionen hade spelats in i tempot 110 bpm. Enligt de befintliga 

spåren hade kompositionen formen:  intro, vers, refräng, vers, refräng, vers, refräng. 

Grundnivån på uppgiften var att programmera någon form av trum/rytm-spår samt mixa 

låten. Dock fick eleverna gärna utveckla sitt arbete längre genom att redigera, klippa om 

spåren, ta bort spåren, spela in egna stämmor och göra om låten. Frihet gavs att jobba 

med färdiga loopar, midi och audio. Arbetsområdet tog sammanlagt 6 veckor att 

genomföra. I början av varje lektionstillfälle hölls en kort föreläsning för att hjälpa och 

inspirera eleverna. En digital lektionspresentation med videoinstruktioner hade även 

konstruerats så att eleverna kunde gå tillbaka och få instruktionerna på nytt.  

Länk till lektionspresentation: http://musikcrona.blogspot.se/p/forskning.html  

http://musikcrona.blogspot.se/p/forskning.html
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5.5.2 Kollaboration 

Kollaborationen utgick från en konstruerad bedömningsaktion av elevkompositioner 

utifrån kunskapskravet i musikskapande. Metoden liknar den som gjorts av 

skolverket och publicerats som ett bedömningsstöd i musik för musikskapande 

(Skolverkets 2012). Kollaborationen gjordes enskilt med de olika musiklärarna vid olika 

tillfällen i deras hemstäder. Inledningsvis gavs en förklaring till hur lektionsserien gått 

till och hur elevkompositionerna uppkommit. I det digitala kompositionsprogrammet 

kunde även en del av processen visas hur eleverna gått tillväga för att skapa låten. 

Musiklärarna hade på så sätt tillgång till elevernas digitala projekt och kunde då i datorn 

se spår för spår vad eleverna hade gjort. De tre elevkompositioner spelades upp var för 

sig. Läraren gjorde efter varje uppspelning en summativ bedömning och om möjligt en 

betygsättning av elevkompositionen utifrån kunskapskravet i musikskapande. 

Kollaborationen fokuserade på att studera hur läraren använder karaktäristisk stil i sin 

bedömning av de tre olika elevkompositionerna. Det sas ej påförhand att studien avsåg 

att studerar just karaktäristisk stil. Det kunskapskrav som användes i bedömningen är 

det kunskpaskrav som syftar till musikskapande och som också har behandlats i 1.1. 

Bakgrund.  

 

E Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik 

genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur 

olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner 

som har en i huvudsak fungerande form.  

 

C Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med 

hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur 

olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner 

som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.  

 

A Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med 

hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur 

olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner 

som har en fungerande form och karaktäristisk stil. 



 

 

 

 

27 

(Skolverket, 2011) 

 

När själva bedömningen var gjord av de tre elevkompositionerna frågades musiklärarna 

vad  deras första tanke om  karaktäristisk stil är.  Detta blev ett tillfälle för musiklärarna 

att göra en första egen tolknig av karaktäristisk stil, vilket sedan skulle utvecklas i den 

uppföljande intervjun. Ljudupptagning gjordes med mobiltelefon som sedan användes 

vid transkribering. 

 

5.5.3 Intervjun 

Analysen av kollaborationen gav upphov till tankar och funderingar som utmynnade i 

en rad frågeställningar. Detta låg till grund för den uppföljande intervjun. Därför gjordes 

frågor utifrån mina frågeställningar från kollaborationen. Intervjun bestod i att definiera 

karaktäristisk stil. Intervjun gjordes enskilt med de olika musiklärarna i deras 

hemstäder. Det fanns en tanke att samla musikläranrna vid samma tidpunkt, vilket 

kunde varit ett gyllene tilffälle att defeniera karaktäristisk stil i dialog. Men av tidsskäl 

och av de geografiska avsånden var detta inte möjligt. Ljudupptagning gjordes med 

mobiltelefon som sedan användes vid transkribering. 

 

5.6 Analys 
I detta avsnitt presenteras analysaretet av kollaborationen och intervjun.  

 

5.6.1 Analys av kollaboration och empiriska kategorier 

Vid analysarbetet av kollaborationen gjordes avgränsningar i av form av empiriska 

kategorier för att uppnå syftet att studera hur begreppet karaktäristisk stil används vid 

kollaborationen. Uttryck som stil, genre och personligt uttryck blev centrala begrepp för 

att beskriva karaktäristisk stil och fick utgöra empiriska kategorier. Därför togs också 

dessa begrepp med i analysen. När ett betyg nämndes togs även detta med i analysen 

eftersom karaktäristisk stil inte nämns fören i betygssteg C. De empiriska kategorierna 

var alltså karaktäristisk stil, stil, genre/musikstil, personligt uttryck och specifika 

betygsutlåtande. I slutet av kollaborationen gavs också tillfälle för lärarna att göra en 

egen tolkning av karaktäristisk stil. Deras första spontana tankar togs med i analysen 

eftersom detta utmynnade i värdefulla frågeställningar till intervjun. Det som 

transkriberades var de citat som berörde karaktäristisk stil utifrån inspelningarna av 

kollaborationen. Citaten skrevs sedan ihop som en enda helhet. Eftersom analysen av 
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kollaborationen låg till grund för utformandet av intervjufrågor gjordes analys av 

kollaboration före utformandet av intervjufrågor. Resultatet av analysen av 

kollaborationen presenteras under 6.1.  

 

5.6.2 Analys av intervju 

Grunden för tolkning inom hermeneutiken är text (Georgii-Hemming, 2005, s.80) så 

även i denna studie. Det empiriska material som analyserades och tolkades är de 

transkriberade texterna utifrån de inspelade intervjuerna. Analysen består därmed att 

tolka lärarnas tolkning av karaktäristisk stil. Intervjuer transkriberades ordagrant för att 

ge möjlighet till att komplettera analysen med viktiga citat, vilket också förespråkas av 

Lantz (2007, s.105). Kategorisering har gjorts genom att de transkriberade intervjuerna 

fysiskt klippts ner till olika kategorier (se bilaga B). De olika tolkningarna av 

karaktäristisk stil utgör olika delar som ska sammanfogas i en helhet. Som i en 

hermeneutisk cirkel ska helheten förstås utifrån delarna. Metoden filtreras genom 

författaren och dennes sammanhang, eftersom hermeutikern erkänner att författaren 

aldrig kan ställa sig utanför sig själv. Författarens tolkning av musiklärarnas tolkningar 

blir alltså det centrala i analysen. Att transformera tolkning av ett fenomen som studeras 

blir också den stora utmaningen.  Detta tvingar författaren att reflektera över fenomenet 

på ett mycket medvetet sätt för att nå förståelse skriver Ödman (1995, s.66). Att tolka 

texten blir då en utmaning eftersom den befinner sig utanför författaren samtidigt som 

den är något som författaren själv skapat. Resultatet av analysen av intervjun 

presenteras under 6.2.  
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6 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av kollaborationen och intervjun.  

 

6.1 Kollaboration – bedömning 

I detta avsnitt redovisas musiklärarnas användning av karaktäristisk stil i 

kollaborationen. Det som bedömdes är de tre elevkompositioner som var för sig 

kommer utgöra en egen rubrik. Beskrivningar och länkar för lyssning av 

elevkompositionerna finns under Bilaga D.  

 

Det som presenteras är utvalda citat utefter de empiriska kategorier som presenteras i 

5.3.5. De empiriska kategorierna var karaktäristisk stil, stil, genre/musikstil, personligt 

uttryck och specifika betygsutlåtande. De olika citaten är skrivna som en enda helhet 

utifrån varje lärare. Musiklärarna visste inte om att det var karaktäristisk stil som 

studerades. I detta avsnitt kommer också till sist presenteras musiklärarnas utlåtande om 

karaktäristisk stil i samband med att kollaborationen var över.  

 

6.1.1 Elevkomposition 1 

Här redovisas Anders, Bertils, Cecilias och Davids citat om karaktäristisk stil utifrån 

bedömningen av elevkomposition 1.   

 

6.1.1.1 Anders 

Anders satte inget defenitivt betyg på elevkompositionen. Han beskriver att 

elevkompositionen skiftar i genre och kraktär. Elevkompositionen har även ett 

personligt uttryck.  

 

Som enskild produkt är den urläcker! Många genrer på samma gång. Detta 

var både jazz och techno. Om vi pratar karaktär så skiftar den ju i karaktär. 

Och den har ju ett personligt uttryck. 

 

6.1.1.2 Bertil 

Bertil bedömer att elevkompositionen ligger på ett A i betyg. Elevkompositionen har en 

egen personlig och medveten stil. Den är dock svår att genrebedöma. 
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Det är onekligen en egen karaktäristisk stil. Genre-bedöma det är ju svårt, 

men jag ser det som ett personligt uttryck. Tonerna i refrängen kan kännas 

lite obehagliga men det märks att det är medvetet. Egen stil inspirerad av 

dagens pop och trance-musik. Bra val av ljud. Soundet känns fräscht. 

 

6.1.1.3 Cecilia 

Cecilia bedömer att elevkompositionen ligger på ett A i betyg. Elevkompositionen är en 

ny genre med karaktäristiska drag från andra genrer. 

  

Karaktäristisk stil-beror på vad man är ute efter. Vill man att det ska vara 

en rock-låt så är det ju inte det. Men i sin nya genre är den väldigt 

karaktäristisk för Dubstep eller Electronic.  

 

 

6.1.1.4 David 

David bedömer att elevkompositionen ligger på ett A i betyg. Karaktäristisk stil är ett 

problematiskt ordval menar David eftersom han tolkar det som genretogenhet. Även i 

denna elevkomposition blir karaktäristisk stil problematiskt eftersom den skiftar mellan 

olika genres och blir på så sätt inte trogen en enda genre. Helheten är viktigare än 

genretrogenhet. 

 

Karaktäristisk stil blir svårt i den här kompositionen. Här finns influenser 

från jazz, Fender Rhodes och maj-ackord. Sen kommer en tecnho-synth. 

Jag tänker att karaktäristisk stil är genre. En genre är uppbyggd kring flera 

stilfragment. Stillistiska fragment som varje instrument spelar och när det 

kombineras låter det som en musikstil. Problemet är att det ska finnas 

något vedertaget. Det finns alltid nytänkare. Allt är så uppblandat idag. 

Denna komposition blir en ”mischmasch” av olika musikstilar till en 

ofärgad sång. En rolig mix. Men eleven lyckas ändå få ihop det. Så det är 

fullkomligt lysande! Men karaktäristisk stil är problematiskt för mig. Jag 

försöker tona ner det ordet. Det är viktigare att eleven får ihop en helhet. 

Det är svårt att hävda att detta inte är en karaktäristisk stil.  
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6.1.1.5 Konklusion: elevkomposition 1 

Elevkompositionen växlar mellan olika musikstilar/genrers vilket gör den svår att 

kategorisera. De lärarna som ser karaktäristisk stil som genre/musiksil får därför svårt 

att bedöma karaktäristisk stil i denna komposition. Det öppnas också upp för att 

kompositionen kan ses som en egen eller ny genre/musikstil. En av lärarna ifrågasätter 

dock om det är nödvändigt att bedöma karaktäristisk stil. Vissa av lärarna anser att 

elevkompositionen har ett personligt uttryck och en av lärarna väger också in detta i den 

karaktäristiska stilen. Sammataget bedömdes kompositionen på en A-nivå i betyg. 

 

6.1.2 Elevkomposition 2 

Här redovisas Anders, Bertils, Cecilias och Davids citat om karaktäristisk stil utifrån 

bedömningen av elevkomposition 2.   

 

6.1.2.1 Anders 

Anders satte inget defenitivt betyg på elevkompositionen. Han tyckte det var svårt och 

veta vad syftet var med kompositionen.  

 

I bedömnigen blir det mycket tycke och smak. Tolkningsbart. Svårt o veta 

vad syftet är. 

 

6.1.2.2 Bertil 

Bertil satte inget defenitivt betyg på elevkompositionen. Han anser att det finns en 

tydlig idé som skulle fungera efter viss bearbetning. ”Skitigheten” i soundet gör 

elevkompositionen karaktäristisk.  

 

Det finns en tydlig idé. Det fungerar inte fullt ut. Efter en viss bearbetning.  

”Skitig” gitarr och ”snuskskitig” sång.  

 

6.1.2.3 Cecilia  

Cecilia bedömer att elevkompositionen ligger runt ett C i betyg. Dist-effektterna gör 

elevkompompositionen karaktäristisk. 
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Här kör man på med dist rakt igenom och där får ju hen till det 

karaktäristiskt.  

 

6.1.2.4 David 

David bedömer att elevkompositionen ligger runt ett E i betyg men skulle lätt kunna 

hjälpas upp på en C-nivå.. Han belyser även att karaktäristiska stil kan utgöra en hjälp 

för eleven att få kompositionen att fungera. 

 

Ska tala om karaktäristisk stil skulle man här kunna berätta hur trummor 

brukar fungera. Inte stoppa mitt i en vers, inte vara i baktakt.  

 

6.1.2.5 Konklusion: elevkomposition 2 

Specifika effekter som till exempel ”dist” och ”skitigt” anses vara karaktäristiskt för 

denna elevkomposition. Det nämns att karaktäristisk stil kan användas som exempel för 

att visa hur specifika instrument kan spela. En av lärarna tyckte det var svårt att veta vad 

syftet är med låten. Kompositionen bedömdes sammantaget på en E-C nivå i betyg.  

 

6.1.3 Elevkomposition 3  

Här redovisas Anders, Bertils, Cecilias och Davids citat om karaktäristisk stil utifrån 

bedömningen av elevkomposition 3.   

 

6.1.3.1 Anders 

Anders satte inget defenitivt betyg på elevkompositionen. Han anser att syftet med 

elvkompositionen har en avgörande betydelse för bedömningen.  

 

Frågan är vad han har för tanke? Musik behöver ju inte bara vara njutbart, 

musik kan ju finnas till för att väcka ilska och uppröra. Har han haft den 

tanken, så är det ju genialt. Om hen bara har suttit och lattjat och haft tur, 

så dras betyget ner. Vad är syftet med musiken är det viktigaste. Utifrån 

musikaliska idéer skapa- detta måste jag höra först innan jag bedömer. 

Fungerande form och karaktär-för vem? Det är skitsvårt. Det är ju inte min 

personliga musiksmak som ska avgöra. 
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6.1.3.2 Bertil 

Bertil satte inget defenitivt betyg på elevkompositionen. Han anser att 

elevkompositionen har en genomtänkt idé men fungerar inte. Elevkompositionen har ett 

karaktäristiskt sound. 

 

Idé finns ju. Det krävs rätt mycket bearbetning för att få det att fungera. 

Han har tagit på sig en uppgift han inte riktigt bemästrar. Och det ska ju 

stöttas. Svårt o betygsätta detta, karaktäristiskt sound? Ja absolut. Formen 

behöver fixas till, upplägget är jättebra. Jämfört med stycke nummer 2 är ju 

denna mer genomtänkt.  

 

6.1.3.3 Cecilia 

Cecilia bedömer att elevkompositionen ligger på ett E i betyg. Hon bedömer att elven 

har ett personligt driv att få kompositionen att låta som en viss musikstil. Cecilia 

beskriver också att elevens eget syfte med kompositionen går före lärarens förslag på 

förbättringar. 

 

Eleven har ju ett personligt driv… och en konsekvens. Man har en 

ambition att det ska låta som en viss musikstil, i detta fall ”Nightcore”. 

Eleven har kanske tänkt att det inte ska vara så harmoniskt. Med rätt så 

enkla medel hade man här kunnat hjälpa eleven att få det att låta mer 

harmoniskt. Men då kanske det inte längre låter som eleven vill.  

 

6.1.3.4 David  

David bedömer att elevkompositionen ligger runt ett C i betyg, men efter någon 

bearbetning så hade det blivit A-nivå.. Han beskriver att den ljusa rösten och det höga 

tempot gör att elevkompositionen får en karaktäristisk stil. 

 

Här är det ”upp-pichade” och det höga tempot som gör att den får en 

karaktäristisk stil.  
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6.1.3.5 Konklusion: elevkomposition 3 

Syftet med elevkompositionen anses vara viktig i bedömningen. Kompositionen anses 

vara genomtänkt och tänkt att likna en specifik genre/musikstil. Karaktäristisk stil i 

denna elevkomposition anses vara den transponerade sången och det tempot. Eleven 

anses dock ha svårt att fullända sin idé och behöver hjälp med bearbetning. 

Kompositionen bedömdes sammantaget på en E-C nivå i betyg. 

  

6.1.4 Utlåtanden 

I detta avsnitt presenteras musiklärarnas utlåtande om karaktäristisk stil i samband med 

att bedömningen var över. 

 

6.1.4.1 Anders  

Anders ställer sig frågande till vad karaktäristisk stil betyder. Han belyser också att 

karaktäristisk stil inte kan ge någon garanti för likvärdig bedömning.  

  

Ja vad menas där egentligen? Nu ska jag skriva en låt genren eller? Eller gå 

efter texten, stämmer texten med musiken. Reflekterar musiken texten. Det 

finns ingen garanti för likvärdig bedömning.  

 

6.1.4.2 Bertil  

Bertil tolkar dels karaktäristisk stil som genre men ger också utrymme för det 

personliga uttrycket. Han menar att karaktäristisk stil blir ett alltför snävt begrepp vid 

bedömning om det enbart ska kopplas till genrer.  

 

Karaktäristisk stil är svår. Min väg är dubbel. Jag tror att många kopplar 

det till rockhistoria och genrekunskap. Att kunna skicka in något i en 

genre. Jag tolkar det dels så, men det måste också finnas utrymme för det 

personliga musikaliska uttrycket. Karaktäristisk stil borde hänga ihop med 

personligt uttryck. Man måste kunna nå ett personligt uttryck i sitt 

skapande. Geners är ”schabloner”. Det finns ju bara några få låtar som är 

stilbildande inom en genre. Resten ligger ju utanför. Man ska nog inte 

snäva detta begrepp vid genrer. Det handlar kanske snarare om att hitta sin 

egen syntes i musiken. 
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6.1.4.3 Cecilia  

Cecilia tycker att karaktäristisk stil är ett svårt begrepp att förstå. Därför blir det också 

svårt att förklara karaktäristisk stil för eleverna.  

 

Det är ofta problem att gå från ett från formellt språk till vardagligt. 

Karaktäristisk stil är oftast den jag fastnar på när jag ska förklara för 

eleverna. Det är otydligt. Är det vad som passar in i en genre och vad är det 

då som fungerar?  

 

6.1.4.4 David  

David anser att det behövs en tydligare defenition av karaktäristisk stil med stöd i 

forskning.   

 

Det är problematiskt. Jag hade blivit hjälpt av att definiera det ordet. I 

bedömnigstöden finns bara men massa frågor. Och det hjälper inte mig. 

Det behövs forskning kring det ordet som vägs samman.  

 

6.1.4.5 Konklusion: utlåtanden 

Karaktäristisk stil är ett svårt och problematiskt ord för både lärare och elever på det 

sätt att det inte är tillräckligt definierat. Det lämnar ingen garanti för likvärdig 

bedömning. Karaktäristisk stil kan dels tolkas som genre/musikstil, men också som det 

personliga musikaliska uttrycket. 

 

6.1.5 Konklusion: kollaboration – bedömning 

Alla musiklärarna tycker att karaktäristisk stil är ett svårbemästrat ord att förstå 

innebörden, både för lärare och elever. Det framkommer också att karaktäristisk stil kan 

vara problematiskt i ett kunskapskrav om det utgår från befintliga stilar och genres 

eftersom det är svårt och definiera vad som är befintliga stilar/genres. Det framkommer 

även att en komposition kan ha flera stilar/genres. Det öppnas även upp för att 

karaktäristisk stil kan omfatta det personliga musikaliska uttrycket som också kan ses 

som en ny stil/genre.   
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6.2 Uppföljande intervju 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de transkriberade intervjuerna. Kategoriseringar 

har gjorts för att få fram tolkningar av karaktäristisk stil. Det har även framkommit 

olika synsätt på hur karaktäristisk stil förhåller sig till fungerande form. Till sist 

presenteras hur den karaktäristiska stilen kan synliggöras genom syfte och process. 

Citat har lagts till för att förstärka musiklärarnas tolkningar och åsikter. 

 

6.2.1 Genre och musikstil 

Det finns karaktär i alla stilar och geners menar Anders. Om eleven skriver en låt i en 

karaktäristisk stil så försöker eleven härma ett sound, en harmonik och textmässigt. 

Att känna till vissa ramar för geners och kunna använda sig av dessa blir ett verktyg för 

att sy ihop en process menar Bertil. Om det är en hårdrockslåt som ska komponeras vet 

en genremedveten elev hur han/hon ska ställa in disten på gitarren och spela ”Power-

ackord” tar Bertil som ett exempel. Ett visst verktyg kan också locka en elev in i en viss 

genre menar David. Till exempel har vissa digitala verktyg olika uppsättningar av 

instrument och ljud utifrån genres. Den karaktäristiska stilen kan då i en 

genre/musikstils-tolkning fungera som ett motivationsdrivande medel.”Du använder de 

klassiska ’4-chord’, vet du om att dessa fyra ackord har skapat mest hit-låtar i världen. 

Vad kul att du gillade dem!” ger David som exempel på karaktäristiska stil som 

motivationsdrivande medel.  

 

Det skulle hjälpa eleven att dela upp karaktäristisk stil i flera delar som till exempel 

instrumentuppsättning och form tror Cecilia som ser att läraren måste vara en hjälp att 

göra olika val i kategorier. Det visuella kan många gånger förstärka en genre menar 

Anders. I tonårstiden är det vanligt med ett identitetssökande belyser David. Där kan 

den karaktäristiska stilen bli något som eleven känner sig trygg i och motiverar att 

skapa utifrån.  

 

Men karaktäristisk stil kan också döda inspirationen genom att eleven tvingas 

kategorisera kompositionen i en viss musikstil och inte vågar ta ut svängarna. Det är då 

bättre att karaktäristisk stil blir en hjälp för eleverna att i efterhand påminna eleven att 

det påminner om den genren menar David. Den karaktäristiska stilen blir då ett sätt att 
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sätta ord på det eleven gjort. ”- På något sätt styrs det ju åt att vi ska jobba mer med att 

eleverna ska kunna sätta ord på olika stilar” säger Cecilia. 

 

Det blir viktigt att hitta klingande exempel på musikstilar och göra översikter 

över detta så eleverna får en bra grund att stå på i sitt skapande belyser David. 

Detta kräver att en musiklärare är insatt i vad som är kvalité i olika stilar. Dock är 

stilarna ett nätverk som tar intryck av varandra och därför är det svårt att slå fast 

vad som är vedertaget för en musikstil. David öppnar också upp tanken att det 

kanske inte är meningen att sätta en stämpel på en viss musikstil: 

 

Jag tycker det är mycket viktigare att locka fram en lekfullhet o kreativitet 

än att det ska känna någon slags press att detta ska in i någon genre. Det är 

rätt så insprationsdödande. Så det här med stilar o genre är något jag mer 

smyger in i undervisningen.  

 

”Hade karaktäristisk stil enbart varit kopplat till genre/musikstil skulle det förstås stå 

genre/musikstil” säger Bertil som kritiserar att karaktäristisk stil enbart skulle tolkas 

som genre eller musikstilar. Genre/musikstils-tolkningen av karaktäristisk stil är enligt 

Bertil ett resultat av att söka efter referenser som redan finns. Fokus blir då att skapa en 

komposition som låter som en befintlig genre/musikstil istället för att försöka skapa 

något nyskapande. Musikläraren kan inte enbart bedöma det som är lätt att relatera till 

belyser också David. 

 



 

 

 

 

38 

6.2.1.1 Konklusion: genre och musikstil 

Karaktäristisk stil i en genre/musikstils-tolkning kan fungera som ett 

motivationsdrivande medel för att nå ett visst ideal. En genremedvetenhet ger eleverna 

olika verktyg att skapa en komposition utifrån befintliga stilar och genrer.  Men 

genre/musikstilar kan också döda inspirationen eftersom eleven tvingas kategorisera sin 

komposition. Att karaktäristisk stil enbart skulle vara kopplat till genre/stilar kan ses 

som snävt och blir i en bedömning ett sökande efter det redan befintliga.  

 

6.2.2 Personlig stil 

”Personligt uttryck känner alla igen men är svårt att beskriva. Men det är den egna 

stilen” säger Bertil. Elever tar sig an en uppgift lättare om de får använda sina egna 

stilar då blir de som allra mest kreativa belyser Cecilia. Anders beskriver att hans 

undervisning i musikskapande går mer åt det autodidaktiska hållet och han är försiktig 

med att ha mallar för musikskapande. ”Om eleven frågar vad ska jag göra nu? Då är 

mitt svar oftast: Gör som du vill! Då tvingas eleverna ta fram det personliga” säger 

Anders. Han menar att alla har ett personligt musikaliskt uttryck som speglas i den egna 

personligheten. Men det är svårt att få alla elever att nå det här personliga under 

lektionsmomenten. Även Cecilia tycker det är svårt att skapa tillfälle för eleverna att 

uttrycka ett eget uttryck. Dock behöver det inte vara svårare än att ta någon annans låt 

med sin egen röst. När någon börjar sjunga eller en melodi uppstår blir det snabbt 

personligt menar David. Bertil tar också upp sång som ett exempel: 

 

Sångmässigt kan personligt uttryck vara att ta in låten och sjunga den som 

den vore ens egen. Eleven sjunger på sitt sätt utifrån egen vinkel och 

perspektiv.  

 

Det kan vara problematiskt att bedöma en personlig grej belyser David som inte väljer 

att prata om personlig stil för eleverna. Men musikaliska byggstenar kan dock få en 

personlig karaktär, exempelvis från en text.  Det personliga kan också ligga i en 

vedertagen genre/musikstils natur menar David och tar upp ”Singer-Song writer”-

genren som exempel. Det måste dock finnas en passion hos eleven för att nå ett 

personligt uttryck belyser Bertil. Det går att träna sig till att spela musik men utan 

passion kan det inte finnas något personligt uttryck i musiken. Därför menar Bertil att 
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det inte går att nå ett högt betyg i musik bara för att eleven vill det utan det måste finnas 

en passion för musikämnet. När passionen finns kommer också det personliga uttrycket 

ofta fram. Karaktäristisk stil måste då också få omfatta den personliga stilen menar 

Bertil. 

 

Allt musikskapande blir alltid en genre/musikstil, även om det är en helt ny 

genre/musikstil utifrån den personliga stilen menar Anders. Han kan också höra en 

personlig stil i sina egna kompositioner som återkommer:  

 

De som känner mig kan ju absolut höra återkommande sekvenser o höra att 

det är jag. Fast det är olika genrers.  O det är ju något man försöker komma 

ur, som blir en begränsning. Sättet jag spelar på blir ju karaktär. Man är ju 

som man är! 

 

6.2.2.1 Konklusion: personlig stil 

Elever kan bli mer motiverade om de utgår ifrån sig själva. Alla har ett personligt 

musikaliskt uttryck. Det kan dock vara svårt för alla elever att nå fram till ett personligt 

musikaliskt uttryck under musiklektionerna. Det personliga musikaliska uttrycket 

återspeglar sig ofta när det finns en passion för musiken. Passionen leder ofta till ett 

högre betyg.  

 

6.2.3 Det unika verket 

Det kan också finnas en karaktäristisk stil för en specifik komposition menar Bertil som 

öppnar upp för en tredje tolkningsväg. Det blir en karaktäristisk stil som inte måste 

härledas till andra kompositioner. Detta synsätt sätter då varken genren/musikstilen eller 

skaparens personliga stil i fokus. Det blir istället kompositionen som utgör centrum och 

får sitt eget universum där alla delar bildar en helhet.”När man syr ihop en låt hittar man 

tillslut att allt faller på plats” säger Bertil.  

 

6.2.3.1 Konklusion: det unika verket 

En komposition kan ha en egen karaktäristisk stil som gör den unik. Kompositionens 

egen karaktäristiska stil behöver då inte härledas till varken genre/musikstil eller den 

personliga stilen. Kompositionen blir centrum.  
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6.2.4 Bedömning av karaktäristisk stil utifrån tre aspekter 

De tre tolkningar (Genre- och musikstil, Personlig stil och Det unika verket) ringar in en 

kompositions karaktäristiska stil via tre aspekter menar Bertil som öppnar upp för att 

alla tre tolkningarna behövs vid analys och bedömning av en musikalisk komposition: 

 

Dessa kan fungera ihop och komplettera varandra: från genre, via låtar av 

samma person till det enskilda verkets unikhet och vara en schysst modell 

för att undersöka en komposition! 

 

Genre- och musikstil: Vad kopplar samman denna komposition med andra 

kompositioner i samma genre, på vilket sätt liknar kompositionen andra?  

Personlig stil: Vad har denna komposition gemensamt med andra kompositioner av 

samma grupp/kompositör? 

Det unika verket: På vilket är denna kompositions stil unik, hur skiljer den sig från 

andra kompositioner? 

 

Bertil ger sedan ett exempel på hur en analys av karaktäristisk stil kan göras utifrån de 

tre aspekterna: 

 

Vid en analys av en låt av exempelvis Depeche Moode: 1. Depeche är ett 

synthband - vad är karaktäristiskt för ett synthband. 2. Vad är unikt för 

Depeche, vad skiljer deras musik från andra synthband. 3. Vad är unikt 

med just denna låten. På vilket sätt skiljer den sig från andra låtar, både av 

Depeche och andra artister.   

 

För att förtydliga bedömning av karaktäristisk stil utifrån tre aspekter har en figur 

konstruerats till denna studie i form av en pall med tre ben: 
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Figur 2: Karaktäristisk stil utifrån tre aspekter 

 

Det finns tre tolkningar av karaktäristisk stil, dessa är ”Genre- och musikstil”, 

”Personlig stil” och ”Det unika verket”. Vid bedöming av en musikalisk komposition  

behövs alla tre tolkningarna för att få fram en kompositions unika ”karaktäristiska stil”. 

Alla tre benen behövs för att bära upp pallen (figur 2, se ovan).  

 

6.2.4.1 Konklusion 

De tre tolkningarna (Genre- och musikstil, Personlig stil och Det unika verket) kan 

användas vid bedömning av karaktäristisk stil utifrån tre olika aspekter.  

 

6.2.5 Karaktäristisk stil i förhållande till fungerande form 

Ju mer svårtolkade ord som finns i kunskapskraven desto svårare blir det att få en 

likvärdig skola menar Cecilia. Det som behövs är en ständig diskussion om olika 

värdeord mellan lärare. Men risken är stor att lärare tycker olika om svårtolkade ord 

menar Cecilia. Hon tycker också att det hade räckt att ha fungerande form som värdeord 

i kunskapskravet. Men detta beror också på vad för värde som läggs i ordet fungerande 

form. De element som ryms i karaktäristisk stil skulle möjligtvis kunna rymmas i 

fungerande form. Det har dock framkommit två synsätt i denna studie på karaktäristisk 

stils förhållande till fungerande form. De två synsätten har kategoriserats som Synsätt 1 

och Synsätt 2.  
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6.2.5.1 Synsätt 1:  

En musikalisk komposition har alltid en form och det är läraren som bedömer hur väl 

den fungerar. En fungerande form kan också förgyllas med en karaktäristisk stil vilket 

kan leda till ett högre betyg. Synsätt 1 sätter den fungerande formen som centrum för en 

komposition. Fungerande form är det som alla rent matematiskt kan uppnå genom att 

följa insturktionerna.  Den karaktäristik stilen får utgöra det estetiska i kompositionen 

”det som gör verket intressant”, vilket kan vara ett karaktäristiskt ”sound” eller en 

personlig stil.  

 

Karaktäristisk stil som företeelse behövs i musikämnet och kan fungera som ett 

komplement till fungerande form belyser Anders. Han menar att en fungerande form 

inte behöver ha en karaktäristisk stil. Bertil är inne på samma tanke:” En fungerande 

form kan ju fungera rent matematiskt men vara tråkig. Men karaktäristisk stil är ofta det 

som gör verket intressant” säger Bertil som menar att det är karaktäristisk stil som gör 

musikämnet till ett estetiskt ämne. Musikämnet handlar inte bara om att skapa något 

utifrån matematik, det handlar snarare om att skapa något eget. De första 

kunskapskraven är mer färdighetsbaserde, t.ex. spela bas, slagverk, ackord med tajming 

och sjunga i grupp samt träffa ton etc. En musiklärare som har kompetens, utrustning 

och hyfsad studiero uppnår oftast dessa krav. Karaktäristisk stil blir då ett kunskapskrav 

som särskiljer de andra kunskapskraven då det mer handlar om att få till ett 

karaktäristiskt ”sound” eller personligt uttryck menar Bertil. Detta stärks också av 

Cecilias resonomang att alla elever inte når ett personligt uttryck. Det måste finnas en 

passion för ämnet för att nå ett högt betyg tycker Bertil. Den karaktäristiska stilen blir 

då något som höjer betyget. Med detta synsätt blir det naturligt att karaktäristisk stil inte 

finns på E-nivå utan kommer först på C-nivå. 

 

För att förtydliga detta synsätt har en figur konstruerats till denna studie, kallad synsätt 

1:  
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Figur 3: Synsätt 1 

 

I figur 3 (ovan) ses en cirkel som får utgöra kompositionens form. Kompositionen kan 

även förgyllas med en karaktäristisk stil (guldstjärnan) som gör formen mer intressant 

rent estetiskt.  

 

 

6.2.5.2 Synsätt 2:  

En musikalisk komposition har alltid en karaktäristisk stil vare sig den har en 

fungerande form eller inte. Det blir då naturligt att fokus främst ligger på att bedöma 

hur väl formen fungerar eftersom karaktäristisk stil blir mer en del av kompositionens 

självklara natur och personlighet. 

 

Det kan tyckas märkligt att karaktäristisk stil inte finns med på E-nivå. Att enbart ha 

fungerande form som värdeord i kunskapskravet känns inte rätt menar David. De 

elevkompositioner som David bedömt på en E-nivå beskriver han har en kombination 

av musikaliska byggstenar som i huvudsak inte fungerar. Men trots detta kan 

elevkompositionen ha en karaktäristisk stil. Det är svårt att hitta en låt som inte är 

karaktäristisk menar David. Med detta synsätt hade det varit mer naturligt att 

karaktäristisk stil hade funnits med på alla betygsnivåerna. Musik kan aldrig vara 

neutralt, det finns alltid en karaktäristisk stil. ”Finns det några musikaliska byggstenar 
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som inte är karaktäristiska? Jag har aldrig hört en låt som inte har någon karaktäristisk 

stil” säger David.  

 

För att förtydliga detta synsätt har en figur konstruerats till denna studie, kallad synsätt 

2: 

 

Figur 4: Synsätt 2 

I figur 4 (se ovan) ses att karaktäristisk stil får utgöra hjärtat av en form (husbygget) 

som är under påbyggnad. Fastän formen inte fungerar för tillfället så finns ändå den 

karaktäristiska stilen (hjärtat) som ett centrum i bygget/kompositionen.  

 

6.2.5.3 Konklusion: karaktäristisk stil i förhållande till fungerande form 

Karaktäristisk stils förhållande till fungerande form kan ses med två olika synsätt.  

Synsätt 1 innebär att kompositionen utgörs av en form som läraren får bedöma hur väl 

den fungerar. Den karaktäristiska stilen kan dock förgylla formen med ett karaktäristiskt 

”sound” eller ett personligt uttryck. 

Synsätt 2 innebär att den karaktäristiska stilen alltid utgör centrum för kompositionen 

och finns alltid oberoende hur väl formen fungerar. Det finns då inga kompositioner 

som inte har en karaktäristisk stil.  
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6.2.6 Att synliggöra karaktäristisk stil genom syfte och process  

Syftet och processen med en komposition är det mest centrala i bedömningen av 

musikskapande pekar Anders på. Bedömningen bör ske fortlöpande under skapandets 

gång för att få en formativ bedömningskultur. En ständig dialog om musikstil och vad 

som passar till låten bör ske mellan elev och lärare beskriver David. Eleven bör i början 

av ett projekt ha ett uttänkt syfte med sin komposition menar Anders. Detta gör också 

att läraren lättare ska kunna se de medvetna konstnärliga val en elev gör under arbetes 

gång. Elever som får högt betyg har oftast en medvetenhet om vad de är ute efter 

beskriver David. Detta kan till exempel vara någon speciell referens, ”sound” eller 

känsla. Men att skapa musik är oftast inte en spikrak resa menar David. Att eleven inte 

hamnar där syftet låg i början bör då inte vara något krav. Läraren bör uppmana 

eleverna till en musikalisk ”upptäcktsfärd” belyser David. Denna ”upptäcktsfärd” bör 

präglas av en öppenhet hos läraren för att eleven ska få utlopp för sin kreativitet. ”Att ta 

sig från punkt A till punkt B i att skapa musik det är inte en spikrak resa. Du hamnar 

kanske inte där du trodde. Och det är helt ok. Jag började med en ukulele o slutade med 

en Ipad. Eller tvärtom” säger David. 

 

Bedömning av en karaktäristisk stil är också beroende av hur uppgiften är utformad 

menar Anders. Om utgångspunkten är att skriva utifrån en specifik genre så ska det ju 

bedömas utifrån den genrern. ”Man kan ju göra en psykedelisk låt, och det kan ju låta 

precis hur man vill. Men om syftet är så och man innan har sagt vad man vill uppnå 

detta, så är det ju helt ok” säger Anders. 

 

Skolan har en uppgift att synliggöra lärandet belyser Bertil. Han beskriver att han ofta 

låter eleverna göra någon form av reflektion i slutet av ett projekt. Ibland också under 

processens gång. En sådan utvärdering bör inte vara långa uppstatser. Det bör bygga på 

enkla riktade frågor, till exempel: (Musikalisk idé), (Vad har jag använt för 

byggstenar?), (Hur har jag prövat och omprövat?). David beskriver också hur han i 

slutet av ett projekt brukar fråga eleverna om syftet och varför det blev som det blev. Då 

märks oftast medvetenheten tydligt. ”The creative wheel” är en modell som synliggör 

lärandet genom bland annat improvisation, inspration, reflektion menar Cecilia: 
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Det handlar om att eleverna får reflektera, ”the creative wheel”, man måste 

spåna fritt kring vad man kan göra, sen provar man sig fram, o sen 

reflekterar man hur långt man har kommit, sen provar man sig fram lite till 

och gör analys. Att få eleven uppmärksam på alla de små stegen, men inte 

bara gör o sen är det klart. 

 

Att arbeta utifrån ”The creative wheel” förutsätter dock att läraren måste ha tid till varje 

elev vilket kan vara en omöjlighet belyser Cecilia. I figur 5, som följer på nästa sida, ses 

ett exempel på processen i ”The creative wheel” som är en figur skapad av Sue Cowley 

(2005). 

 

Figur 5 The creative wheel  
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6.2.6.1 Konklusion: Att synliggöra karaktäristisk stil genom syfte och process  

 

Syftet och processen med en komposition är det mest centrala i bedömningen av 

musikskapande. Genom uppföljning och reflektion med eleverna kan läraren synligöra 

medvetna val som görs av karaktäristisk stil. 

 

6.2.7 Konklusion: intervjun 

Ur resultatet av intervjun har det framkommit tre tolkningar av karaktäristisk stil. Det 

öppnas upp för att dessa tre tolkningar kan utgöra tre aspekter vid bedömning av en 

musikalisk komposition. Det har även framkommit två olika synsätt på karaktäristisk 

stils förhållning till fungerande form. Eftersom skolan har till uppgift att synliggöra 

lärandet bör en medvetenhet om den karaktäristiska stilen vara befogad i en bedömning 

av en musikalisk komposition. Där har syftet med kompositionen och processen för att 

nå syftet en central roll. Syftet med en komposition kan dock förändras under 

processens gång.  

 

6.3 Sammanfattning av resultat 

Utifrån resultaten ses genomslående inslag av att karaktäristisk stil är något som är svårt 

att bedöma. Det framkommer också att det är svårt att förstå innebörden av 

karaktäristisk stil. Begreppet har utifrån resultatet tolkats på tre sätt. Dessa tre 

tolkningar har i denna studie kallats för ”genre/musikstils”-tolkingen, ”personlig stil”-

tolkningen och ”det unika verket”- tolkningen. Det öppnas även upp för att dessa tre 

tolkningar kan användas tillsammans för att ringa in en kompositions karaktäristiska stil 

genom tre olika aspekter. Det har även framkommit två olika synsätt om hur 

karaktäristisk stil förhåller sig till fungerande form.  Syfte och process i musikskapandet 

är centralt för bedömning av karaktäristisk stil och för att synliggöra karaktäristisk stil.   
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7 Diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuteras resultat i mötet med tidigare forskning med 

utgångspunkt i karaktäristisk stil, karaktäristisk stil som genre eller musikstil, personlig 

stil, det unika verket. Därefter fortsätter kapitlet med avsnitt om ett professionellt 

estetiskt omdöme, medvetna val samt förslag på vidare forskning 

 

7.1 Karaktäristisk stil 

I resultatet ses en iver hos de olika musiklärarna att försöka förstå begreppet 

karaktäristisk stil. Att kursplaner och kunskapskrav skulle vara något som inte 

intresserar musiklärare stämmer inte i denna studie (Georgii-Hemming och Westvall, 

2010b), (Ericsson & Lindgren, 2010). Att musikämnet är av icke-verbal karaktär är 

något Olsson (2010, s.45) pekar på och att än mer definiera karaktäristisk stil skulle 

möjligen inte förbättra något utan snarare ge det mer ramar. Resultatet pekar dock på att 

det skulle behövas en tydligare begreppsdefinition av karaktäristisk stil. Ju mer 

svårtolkade ord som finns i kunskapskraven desto svårare blir det att få en likvärdig 

skola beskriver Cecilia i intervjun.”Det finns ingen garanti för likvärdig bedömning”, 

säger Anders. Det som eftersträvas i en bedömning är likvärdighet och då skulle en 

tydligare begreppsdisskussion av karaktäristisk stil behövas.  

 

Två synsätt har vuxit fram i resultatet om hur karaktäristisk stil förhåller sig till 

fungerande form. Hur läraren tolkar och värderar karaktäristisk stil i förhållande till  

fungerande form kan ha avgörande betydelse för bedömningen och 

kvalitetsuppfattningar. Enligt Synsätt 1 blir karaktäristisk stil något som förgyller en 

komposition med ett karaktäristiskt ”sound” eller ett personligt uttryck, vilket kan leda 

till ett högre betyg. Enligt Synsätt 2 kan det tyckas märkligt att karaktäristisk stil inte 

finns med på E-nivå beskriver David som anser att all musik har en karaktäristisk stil. 

Lärarnas och elevernas subjektiva kvalitetsuppfattningar förändras över tid visar Ross 

och Mitchell (1993) Därför bör kunskapskraven hela tiden formuleras med nya ord och 

bearbetas. 

 

De tre tolkningarna av karaktäristisk stil (Genre- och musikstil, Personlig stil och Det 

unika verket) skulle kunna utgöra en mall för bedömning av karaktäristisk stil och bli 
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en hjälp i att hitta värden i en komposition menar Bertil. Vad som är karaktäristisk stil 

måste avgöras i samspel mellan bedömarna och verket genom värderande dialog skriver 

Skolverket (2012a, s. 18-19). Att ha en värderande dialog mellan lärare är något Zandén 

(2010b, s. 191-192) och Rönnerman (2004, s. 226-227) anser vara viktigt. I sådana 

dialoger kan kunskapskrav diskuteras och problematiseras. Att dialogerna innehåller 

konkreta bedömningsexempel är något som kan hjälpa till att definiera begrepp som 

karaktäristisk stil. Betygsättning är svårbemästrat beskriver Selghed (2011, s.65). En 

väderande dialog om bedömning ger kanske inga givna svar men kan i alla fall 

underlätta betygsättning.  

 

En värderande dialog med eleverna utifrån de tre tolkningarna skulle kunna ge eleven 

en djupare förståelse för vad som värderas i en musikalisk bedömning. De tre 

tolkningarna skulle också kunna användas som mall att utgå ifrån i en 

undervisningssituation där elever får analysera musik. Eftersom de tre tolkningarna av 

karaktäristisk stil (Genre- och musikstil, Personlig stil och Det unika verket) utgår från 

olika aspekter får eleverna möjlighet till en bred analys som också kan utveckla deras 

musikskapande.  

 

7.2 Karaktäristisk stil som genre eller musikstil 

Det är märkbart i både kollaborationen och intervjun att flera av lärarna tolkar 

karaktäristisk stil som genre eller musikstil. I Tidigare forskning 3.3 ses att ”genre” och 

”stil” -begreppen är komplexa och det finns en stor spännvidd i vad dessa begrepp 

innebär. Lärare och elever kommer alltid ha föreställningar om stilars och genrers olika 

värden menar Strandberg (2007, s.30) och vad som ska ingå i det musikaliska innehållet 

på musiklektionerna utgörs av de ramar lärare och elever har i värderandet av stilar och 

genrer. I resultatet framkommer det att genre/musikstilar kan döda inspirationen 

eftersom eleven tvingas kategorisera sin komposition. Om eleven tvingas kategorisera 

kompositionen i en viss musikstil kanske de inte vågar ta ut svängarna belyser David. 

 Frågan är om kategorisering av musik hjälper eller stjälper? Ramar och förställningar 

ska läraren hjälpa eleverna att frigöra sig ifrån menar Davies (1992) som menar att stilar 

och genrer utgör ett hinder för att eleverna ska bli självständiga i sitt skapande. 

Genre/musikstils-tolkningen av karaktäristisk stil är enligt Bertil ett resultat av att söka 

efter referenser som redan finns. Fokus blir då att skapa en komposition som låter som 
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en befintlig genre/musikstil istället för att försöka skapa något nyskapande. I resultatet 

nämns det dock att läraren bör ge eleverna klingande exempel på musikstilar eftersom 

detta utvecklar elevernas musikskapande och ger dem verktyg att skapa med. ”På något 

sätt styrs det ju åt att vi ska jobba mer med att eleverna ska kunna sätta ord på olika 

stilar” säger Cecilia. Eleven bör också träna sig att göra egna reflekterade omdömen i 

sitt musikskapande för att få en djupare förstålse för musikskapande pekar Barrett och 

Eastlund Gromko (2007, s. 225-227) på. Genres/musikstilar kan på så sätt fungera som 

ett motivationsdrivande medel att jämföra med och bli en god grund att stå på. En öppen 

dialog som definierar och problematiserar genre/stilar är kanske det ända sättet att 

förhålla sig sunt till en ”genre/musikstils”-tolkning av karaktäristisk stil. 

.  

7.3 Karaktäristisk stil som personlig stil 

I resultatet nämns att alla människor har en personlig musikaliskt stil som enligt 

musiklärarna kan vara mer eller mindre framträdande i en komposition. ”Genre-bedöma 

det är ju svårt, men jag ser det som ett personligt uttryck” säger Bertil i bedömningen av 

elevkomposition 1. Stil i ett musikaliskt sammanhang behöver inte enbart vara 

musikalisk genretrogenhet, det kan också handla om kompositörens personliga uttryck 

menar Fornäs (1992, s.11). I resultatet framkommer att det ligger i vissa 

genrers/musikstilars natur att det finns personliga inslag. Musikaliska byggstenar kan få 

en personlig karaktär, exempelvis från en text beskriver David. Det finns alltid en 

person bakom ett musikaliskt verk som bör tas i beaktning vid tolkning av musik menar 

Edlund (2003, s. 63). Mänskliga känslor, reaktioner och rörelsemönster blir en del i det 

musikaliska innehållet. Det kan vara svårt att dra en gräns för vad som är ”inom” 

musiken och vad som ligger ”utanför”. ”Sättet jag spelar på blir ju karaktär. Man är ju 

som man är!” säger Anders.Det är problematiskt att bedöma en personlig stil belyser 

David som därför inte väljer att prata om personlig stil för eleverna.”Jag väljer att tala 

om det eleverna gör, inte det de är” beskriver Zandén (2012) som väljer att bedöma 

”kunnande och prestation” istället för personlighet. Om karaktäristisk stil ska få 

omfamna även det personliga uttrycket kan problematik uppstå att det blir just elevens 

personlighet som bedöms och inte dennes ”kunnande och prestation”  
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7.4 Karaktäristisk stil som det unika verket 

Kompositionen kan utgöra centrum och få sitt eget universum där alla delar bildar en 

helhet menar Bertil. Den karaktäristiska stilen behöver då inte härledas till andra 

kompositioner, utan får en egen karaktäristiska stil. Bedömning av ”det unika verket” 

skulle kunna likas vid Hermann Kretzschmar begreppssystem för att beskriva 

musikaliska upplevelser där det musikaliska verket står i centrum för resonemang och 

tolkningar (Georgii-Hemming, 2005, s.81-82). Att göra bedömning utifrån 

kompositionens karaktäristiska stil är att tala om vad som gör kompositionen unik. 

Detta kan på så sätt vara ett sätt att komma runt problematiken med att bedöma 

karaktäristisk stil utifrån genres/musikstilar och personlig stil. Detta minimerar risken 

att det blir elevens personlighet som bedöms. Frågan är vad som ska värderas i en sådan 

bedömning? Affekter? Musikteoretiska kvalitéer? 

 

7.5 Ett professionellt estetiskt omdöme 

”Det är ju inte min personliga musiksmak som ska avgöra” säger Anders under 

kollaborationen som pekar på en problematik kring att estetiskt omdöme är något 

personligt. Stil är ett förhållande mellan form, innehåll som leder till en effekt beskriver 

Cassirer (2003, s.32). Men eftersom en komposition alltid ger en sinnesrörelse som är 

en upplevelse av en känsla väljer istället Gadamer (1997) att tala om affekt när det 

kommer till estetik. Bedömning av en musikalisk komposition kan liknas vid att en 

person tolkar en affekt. För att kunna tolka affekten av en elevs komposition bör då 

musikläraren utveckla ett professionellt estetiskt omdöme. En persons estetiska 

omdöme kan ses som ett sätt att förstå sig själv menar Gadamer. Att förstå sig själv och 

det egna musikaliska omdömet borde vara grunden i kompetensen att bedöma musik. 

Eftersom tolkningen utgår ifrån bedömaren kan denne förstå verket utifrån sig själv.  

 

7.6 Medvetna konstnärliga val 

Skolverket (2012b, s.10) ställer sig frågande till hur bedömning ”medvetna konstnärliga 

val” praktiskt ska tillämpas. Eleven bör träna sig att göra egna reflekterade omdömen i 

sitt musikskapande pekar Barrett och Eastlund Gromko (2007, s. 225-227) på. Eleven 

får då en djupare förstålse för sitt musikskapande. I en dialog med läraren bör fokus 

ligga på att beskriva, ifrågasätta, motivera och ompröva. I resultatet pekar musiklärarna 
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på att en formativ bedömningskultur ger eleverna en större medvetenet i val av 

karaktäristisk stil. Processen med en komposition är central i bedömningen av 

musikskapande pekar Anders på. Detta kräver en lärare som är med i processen och 

synligör lärandet menar Bertil. ”Att få eleven uppmärksam på alla de små stegen, men 

inte bara gör o sen är det klart” säger Cecilia. Kreativiteten blir därmed inte en personlig 

sak utan fungerar bäst i samarbete med andra skriver Sawyer (2003, s.19) I resultatet 

nämns också att eleven bör ha ett syfte med sin komposition. Syftet kan också hjälpa 

både lärare och elever att synligöra vad som är den karaktäristiska stilen. Om 

utgångspunkten är att skriva utifrån en specifik genre så ska det ju bedömas utifrån den 

genrern beskriver Anders.   

 

7.7 Förslag på vidare forskning 

Under studiens gång har det uppkommit en rad olika frågeställningar som inte kunnat 

behandlas i denna studie eftersom då hade inte tiden räckt till och omfånget hade blivit 

för stort. En tanke fanns också att kontakta de musiklärare och forskare som formulerat 

kunskapskraven i musik för intervju, men detta fick också tyvärr prioriteras bort då 

tiden inte räckte till. Men här kommer ett par olika ämnen som kan fungera som 

inspiration till vidare forskning.  

 

7.7.1 Fungerande form 

För att få ett bredare perspektiv på vad karaktäristisk stil är skulle det vara på plats att 

det gjordes en studie som definierade fungerande form. Vad är en fungerande form? 

Hur förhåller karaktäristisk stil sig till fungerande form? Är dessa begrepp helt 

diskursiva eller går de in i varandra?  

 

Fungerande form och karaktäristisk stil är två olika ord som i resultatet beskrivs som 

olika saker. Det framkommer två synsätt på detta förhållande i denna studie. De två 

olika synsätten kan ha en avgörande betydelse för en musiklärares syn på karaktäristisk 

stil. Vad var egentligen tanken med dessa begrepp när de skrevs in i kunskapskraven?  
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7.7.2 Musikalisk analys varvat med musikskapande  

Att göra en lektionsserie med analys av karaktäristisk stil i klassrummet skulle vara ett 

intressant forskningsfält. Då skulle eleverna kunna få utgå från de tre olika tolkningarna 

av karaktäristisk stil. Att varva en sådan analys med musikskapande och se vad det får 

för konsekvenser hos elevernas medvetenhet i skapandet skulle också vara intressant.  

 

7.7.3 Analys av det unika verket utifrån affekt 

Om det går att analysera en komposition utifrån enbart prata om affekter, utan att tala 

om genre/musikstilar eller personligt uttryck, är ett annat intressant forskningsfält. Är 

det möjligt att fokusera på enbart det unika verket med utgångspunkt i affekter?  
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Figur 1-5: 

Figur 1: Hermenuetisk cirkel/spiral, Hämtad från: 

http://2.bp.blogspot.com/-xM-

Xqg0pp98/Ub3SlvpVLlI/AAAAAAAADgY/kGIyMpYjpA0/s1600/hermeneutisk

_spiral%5B1%5D.JPG  (2016-05-13). 

 

 

Figur 2: Karaktäristisk stil utifrån tre aspekter, hämtad från clipart och bearbetad av 

författaren. 

 

 

Figur 3: Synsätt 1, hämtad från clipart och bearbetad av författaren. 

 

 

Figur 4: Synsätt 2, hämtad från clipart och bearbetad av författaren. 

 

 

Figur 5: The creative wheel, hämtad från: 

http://www.mmiweb.org.uk/downloads/creativity/creative_journey.jpg (2016-05-

13). 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Hur upplevde du att bedöma de tre styckena? 

 

Vem är du? Din karriär? Musikalisk bakgrund?  

 

Vad är din förhållning till bedömning och betyg?  

 

Genremedvetenhet vad betyder det för dig? 

 

Vad innebär ett personligt uttryck i ett musikskapande?  

 

Hur tolkar du värdeordet karaktäristisk stil? 

 

Vilka kvalitéer ryms i ordet karaktäristisk stil? Går det att bryta ner till flera 

beståndsdelar? 

 

Hur ska läraren göra för att bedöma i vilken utsträckning den karaktäristiska stilen är en 

del av det medvetna konstnärliga uttrycket i en elevkomposition. 

 

Bör värdeordet ”karaktäristisk stil” diskuteras med eleverna? På vilket sätt? 

 

Vad finns det för negativa konsekvenser av att använda värdeordet karaktäristisk stil i 

bedömning av musikskapande? 

 

Vad finns det för positiva konsekvenser av att använda värdeordet karaktäristisk stil i 

bedömning av musikskapande? 

 

Behövs karaktäristisk stil som ett värdeord i en bedömning av en komposition? 

 

 

 

 



 

 

 

 

II 

Bilaga B Kategorisering av transkriberade intervjuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III 

Bilaga C Mailutskick till musiklärarna 

Hej!  

Jag heter Nathanael Crona och läser till musiklärare på Linnéuniversitetet. 

Jag håller nu på och skriver ett exsamensarbete i bedömning av musikskapande i 

grundskolan och hur olika musiklärare tänker om det kopplat till kunskapskraven i 

musik. Jag tycker du verkar vara en intressant och person med många bra tankar och 

erfarenhet. Så jag tänkte fråga om jag skulle få göra en intervju med dig som består av 

två moment (som om det går görs vid två tillfällen). 

Moment 1: Jag tar med tre elevkompositioner jag jobbat med på min VFU, som vi i du 

får göra en bedömning av. (eleverna har fått jobba i ett digitalt musikprogram) 

Moment 2: En mer renodlad intervju där jag frågar dig vad du tänker kring vissa 

värdeord och begrepp. 

Meningen är inte att få några definitiva svar, utan att skaffa erfarenhet hur man kan 

tänka kring olika begrepp och värdeord i kunskapskraven i musik. Och alla jag 

intervjuar är anonyma i studien. 

Skulle vara jätteroligt om du har tid. 

Mvh 

Nathanael Crona 072-5727395 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV 

Bilaga D Elevkompositioner - lyssningsguide 

I nedanstående avsnitt följer beskrivningar av elevkompositionernas musikaliska 

uppbyggnad och till viss del process. Länk för lyssning av de tre elevkompositionerna:  

http://musikcrona.blogspot.se/p/forskning.html 

 
Elevkomposition 1 

Eleven har i denna komposition dels jobbat med inspelning i midi och har då spelat in 

genom ett midi-klaviatur. Eleven har också jobbat olika beats och ljudeffekter i form av 

loopar. Av de befintliga spåren har eleven valt att använda lead-sång och stäm-sång. 

Eleven har i introt och versen använt sig av ackorden Dmaj och Em7 med variation i 

omläggningarna, spelat med Fender Rhodes-ljud. I versen använder sig eleven av ett 

brytningsackord i form av E/G#. Eleven använder sig av två effektloopar i bakgrunden.   

I refrängen har eleven spelat in ett ”super-stråk”-ljud där eleven använder sig av 

ackorden D7 och G/D. Efter 8 takter kommer en trumuppbyggnad som i modernt språk 

kallas för ”drop” varpå ett trum/beat-loop börjar spela. Den föregående ackordsföljden 

upprepas samtidigt som ett annat stråk-ljud kommer in och spelar ackordsföljden Dm7, 

Dm9, Cmaj9, Bm7/C, Dm7, Dm11, D6 över den andra ackordsföljden. Efter refrängen 

kommer ett break som skapats i form av effekterloopar. Då upphör alla 

ackordsinstrument och endast en trumloop spelar i två takter. Efter breaket återupprepar 

eleven versen men denna gång med trumloop. Efter versen kommer en refräng på 

samma sätt som innan och efter 8 takter kommer en ny trumloop som markerar slag 3. 

Låten avslutas med en ljudeffekt.  Eleven har använd sig av reverb på rösterna.  

 

Elevkomposition 2: 

Eleven har i denna komposition jobbat med olika trum- och gitarrloopar beats. Av de 

befintliga spåren har eleven valt att enbart använda lead-sång, stäm-sång, bas och gitarr. 

Eleven har också använt sig av olika effekter på de befintliga spåren. Lead- och 

stämsången har en dist-och delayeffekt. Basen har en reverb-och delay effekt och 

gitarren har en disteffekt. Kompositionen inleds med en gitarrlopp som spelar ett 

”åttondelsriff” på ett B5-ackord i fyra takter, inom vissa kretsar kallas detta att spela ett 

”power-chord” eller kvintackord. Detta följs av en gitarrloop som spelar två långa slag 

på ett D5-ackord med nedstämd E-sträng till D. Detta ackord klingar sedan ut genom en 

uttoning som eleven gjort manuellt. Detta följs upp av en trumloop och efter två takter 

http://musikcrona.blogspot.se/p/forskning.html


 

 

 

 

V 

kommer även basen (som spelar i orginaltonarten D) och en ytterligare gitarrloop in 

(som spelar ett riff i Cm). Efter fyra takter slutar gitarrloopen och sången och det 

befintliga gitarrspåret kommer in, eleven varierar då också trumloop. Efter refrängen 

har eleven lagt in gitarrsolo-loop (som spelar tonen D i högt tonläge) som får spela själv 

tillsammans med trumloopen. Därefter har eleven lagt in ett trumfill som leder in i andra 

versen. I början av versen ligger två trumloopar på varandra. Efter halva andra 

refrängen så slutar trumloopen men kommer in igen efter två takter och ett taktslag, 

trummorna hamnar då i baktakt (med virvel på slag ett och tre och bastrumma på slag 

två och fyra). I sista refränger återgår eleven med det första trumkompet. Eleven 

återupprepar sedan samma ”trumbreak” (trumstop) efter halva refrängen.  

(Länk)   

 

Elevkomposition 3: 

I denna komposition har eleven inspirerats att skapa utifrån en genre/musikstil som 

kallas ”Nightcore”. Stilens karaktäristiska element bygger på att befintliga 

kompositioner remixas och spelas upp i ett högre tempo. Rösterna klingar då i ett ljusare 

register. Av de befintliga spåren hade eleven valt att använda sig av Lead-sången, basen 

och gitarren. Tempot höjdes från 110 bpm till 140 bpm. Lead-sången har transponerats 

till Eb-dur. Basen och gitarren spelar dock i orginaltonarten D-dur. Gitarren har en 

disteffekt pålagd. Tillsammans med detta ligger en piano-loop som spelar synkoper på 

ackordföljden A#dim, Bm7, Em, A. När versen börjar har eleven lagt på en keyboard-

loop som spelar åttondelskomp på ackordföljden F, Dm, Bb, C. Keyboardloopen spelas 

inte i mellanspelen. Eleven har programerat ett eget trumkomp i midi som bygger på en 

bastrumma på slag ett i varje takt. Ett fill-in på cymbaler leder in i versen där en virvel-

trumma på slag tre läggs till. I mellanspelen lägger eleven till fill-in på cymbaler. I vers 

två utökas trumkompet med en ride-cymbal på slag ett och ett extra virvel-slag på slag 

fyra. Eleven har även lagt en delay-effekt på trumsetet vilket gör att trummorna får ett 

eko efter sig.  

 


