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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka musikskapande som pedagogisk aktivitet i 
musikämnet i grundskolan. Några delsyften har varit att undersöka hur 
musikskapandemoment planeras och genomför i skolan, undersöka vad det finns för 
undervisningsmaterial tillgängligt som berör musikskapande, men även beskriva olika 
pedagogiska strategier vid skapandemoment. Jag har genomfört en litteraturstudie men även 
en intervjustudie där jag intervjuat fyra verksamma musiklärare i grundskolans senare år. De 
teorier jag utgått ifrån i mitt arbete är kreativitetsteorier utifrån Wallas och Vygotskij, samt 
didaktiska teorier efter Nielsen och Johansen samt Lindström och Pennlert. Som tidigare 
forskning har jag nämnt olika nationella utvärderingar av musikämnet och även berört 
skapande ur ett historiskt perspektiv. Vidare finns det en kort beskrivning av digitala verktyg 
i musikundervisningen. Resultatet av denna undersökning har visat att flera lärare har olika 
tillvägagångsätt och att de saknas färdigt undervisningsmaterial att tillgå som berör skapande. 
Utifrån intervjuerna har jag fått reda på ett flertal ramfaktorer som jag själv som pedagog 
både kan och inte kan påverka.   

Nyckelord: musik, kreativitet, musikdidaktik, musikskapande 
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1 Inledning  
Det är fredag kväll. På bordet ligger det ett anteckningsblock och en bläckpenna. 
Vardagsrummet är nedsläckt och den enda ljuskällan är ett flertal ljuslyktor utspridda i hela 
rummet. De flesta lyktorna är placerade på bordet för att ge sken till det som skall antecknas. 
I soffan sitter det en tjej med en gitarr. Hon omfamnar sin mest älskade ägodel och börjar 
försiktigt plocka på strängarna. Allt eftersom prövas olika fingerplock och ibland 
strummande av olika ackord. Ett flertal gånger har hon kanske bara en rad text, som hon 
tidigare nynnade i köket medan hon diskade. I nästa steg, försöker hon koppla till en melodi 
eller ackordföljd. Till slut spelar hon en ackordföljd om och om igen, hittar inspiration med 
hjälp av sin livssituation, erfarenheter och den avslappnande miljön hon befinner sig i. I 
hennes hem finns bara hon. Där finns känslan att vara trygg säker och fri att skriva exakt vad 
hon vill. Hon har heller inget krav att prestera något bra, något som duger för andra eller 
något som fler än hon kommer att uppskatta. När hon väl känner sig nöjd med det hon skapat 
brukar hon lägga ifrån sig gitarren, luta sig tillbaka och känna en slags befrielse och lättnad. 
Hon har skapat något, ett musikaliskt stycke som hon senare kommer spela ett flertal gånger i 
sin ensamhet. Hon kommer troligtvis dela med sig stycket till sina vänner, som ofta 
uppmuntrar henne till att fortsätta, och säger varje gång att stycket hon skapat låter bra. Hon 
har lyckats skapa något som behagar andras öron, trots att det inte var syftet från början.  

I skolan förekommer musikskapande men tillvägagångsättet och förutsättningar är märkbart 
olika i jämförelse med ovanstående berättelse.  

I de svenska skolor jag besökt har de flesta musiksalarna sett ungefär likadana ut. De är ljust 
målade med gitarrer hängandes på en av väggarna samt ett trumset placerat i ett av hörnen. 
När jag var yngre stod det alltid ett piano längts fram i klassrummet. På senare år står det ett 
el-piano eller en keyboard till höger eller vänster om den vita tavlan. I de flesta musiksalarna 
finns det skåp med olika slags rytminstrument. Antingen finns det stolar som redan formar en 
halvcirkel eller finns de staplade nära utgången. När det kommer till elektroniska verktyg har 
de flesta klassrummen haft projektor med anslutande ljudsystem. I bästa fall har musiklärare 
och eleverna haft tillgång till dator/datorer med ljudkort för inspelning. Vissa av 
klassrummen har saknat fönster, men har istället ljusa lampor i taket. Några av skolorna jag 
besökt har haft anslutande grupprum eller mindre musiksalar i närheten av den största.  

Vad har då detta för betydelse för skapande? Både klassrumsmiljön och hur det är utrustat är 
bara en av faktorerna som möjliggör eller hindrar förutsättningarna för musikskapande.  

Hur musiklärarna väljer att arbeta med musikskapande och deras egen förståelse för sitt 
ämne, särskilt deras förståelse av kreativitet och skapande är en annan avgörande faktor. 
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Ännu en punkt som skiljer sig ifrån den berättelsen jag presenterar i början är att värderingen 
av musikverket1 flyttas från skaparen själv till både lärare och andra klasskamrater. Det finns 
även en förväntning på en färdig produkt både från skaparen själv, lärare och klasskamrater.  

I yrkesförberedande syfte har jag valt att undersöka musikskapande och vilka olika arbetssätt 
man kan förhålla sig till med detta i skolan. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att fördjupa mina kunskaper om musikskapande. Det övergripande 
syftet är att beskriva och analysera musikskapande som pedagogisk aktivitet. Samt att 
fördjupa mina kunskaper om skapande i musikundervisningens praktik. Detta med hjälp av 
aktiva musikpedagogers yrkeserfarenheter, åsikter och tidigare forskning inom 
musikskapande. Ur mitt syfte har följande frågeställningar konstruerats: 

• Vilka pedagogiska strategier använder sig lärare av vid musikskapande moment i skolan? 
• Vad finns det för undervisningsmaterial med fokus på musikskapande tillgängligt och hur kan 

det användas i skolan?  

                                                

1 Med musikverket menar jag den färdiga produkten efter ett skapandemoment 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
I föreliggande studie kommer jag att använda mig av teorier som tangerar kreativitet och 
didaktik. De teorier som presenteras nedan kommer att underlätta förståelsen för ett 
tillvägagångssätt att tillämpa vid musikskapande i skolan.  

2.1 Kreativitetsteori 
För att skapa något nytt anser jag att man behöver kreativitet. Därför har jag valt att under 
detta avsnitt beskriva värdefulla begrepp och fördjupa förståelsen för teorier om kreativitet.  

2.1.1  Kreativitet 
Nationalencyklopedin förklara kreativitet som ”förmåga till nyskapande, till frigörelse från 
etablerade perspektiv”.2 Det nämns även att kreativitet vanligen förknippas med värdefulla 
produkter inom konstnärliga, vetenskapliga och tekniska fält. Samt att kreativitet som term 
även kan ha en allmän tolkning som syftar på individens sätt att uppleva sig själv och 
omvärlden.3 

I Lev Semenovič Vygotskijs bok ”Fantasi och kreativitet i barndomen” beskrivs begreppet 
kreativitet som följande:  

en mänsklig aktivitet som skapar något nytt, oavsett om det skapande är ett ting i den yttre 
världen eller en konstruktion av intellekt eller känsla, en konstruktion som bara existerar och 
ger sig till känna i människans inre.4  

Vygotskijs förklaring är att den kreativa aktiviteten möjliggörs tack vare den mänskliga 
hjärnan. Han fortsätter med att beskriva hjärna som ett organ som bevarar och reproducerar 
våra tidigare erfarenheter. Utan hjärnan kan även kombinera dessa och kreativt bearbeta dem 
för att skapa nya situationer och nytt beteende.5 Ett exempel på dylika handlingar kan vara att 
se en bild av något som redan finns, till exempel ett hus. Sedan föreställer vi oss hur det 
förfaller med åren och kanske rivs efter några decennier. Den kombinatoriska förmågan 
möjliggör att vi kan skapa bilder i vårt huvud som ännu inte existerar. Inom psykologin 
benämns denna kreativa aktivitet som föreställning eller fantasi.6 Det är alltså tack vare vår 
fantasi som människor kan skapa nya handlingar och gör något de aldrig tidigare gjort. Om vi 
kopplar detta till musik innebär det att skapa musik som tidigare inte skapats. 

Enligt Anders Marner i ”Möten och medieringar” uppstår inte kreativitet ur absolut frihet, 
välmående och frid. Det är snarare bristen, behovet, problemet i relation till målet som gör att 
kreativiteten utvecklas.7 Ett exempel på detta är teknisk innovation. Utan ett behov av något 
                                                

2 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/kreativitet 
3 Ibid 
4 Lev Semenovič Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen, Göteborg, 1995, s.11 
5 Ibid, s.13 
6 Ibid 
7 Anders Marner, Möten och medieringar: Estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och socio-

kulturellt perspektiv, Umeå, 2005, s.34 
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nytt kommer det inte finnas något intresse av att skapa det. Vise versa är om behov finns, blir 
följden att intresse av att använda sig av sin kreativa förmåga att skapa detta eller finna 
lösningar till kreation.8  

Vidare beskriver Marner att olika människor kan vara kreativa utan att nödvändigtvis skapa 
något helt nytt. Grunden för allt vi skapar kommer någonstans ifrån. Som tidigare nämnts 
består kreativitet främst av att kombinera redan kända element på ett nytt sätt.9 

2.1.2  Den kreativa processen 
Den kreativa processen börjar redan i tidig ålder. När barn tar en käpp och låtsas att de rider 
en häst eller låtsas vara mor till sin docka är ett exempel på kreativitet. Barnens lek fungerar 
ofta som ett eko av vad de hört eller sett vuxna göra. Det är dock inte bara minnen utan 
kreativ bearbetning av tidigare intryck, som i sin tur skapar en ny verklighet som motsvarar 
barnets intresse och behov.10 

 

Figur 1 visar Vygoskijs modell på den kreativa processen. 11 

Vygotskij har utformat en modell som bättre förklarar processen och delar upp den i fyra 
olika steg som tillslut bildar cirkel. För att påbörja en kreativ process behövs en grund. Denna 
grund finns hos människan i minnet i form av tidigare erfarenheter hämtad ur det verkliga 
livet som vidare fungerar för att skapa fantasi. Det andra steget i den kreativa processen är att 
bearbeta sina tidigare erfarenheter och föreställa sig något nytt som tidigare inte har 
upplevts eller setts i det verkliga livet. Det tredje steget handlar om aktörens egen relation till 
föreställningen. Vad denne har för känslomässig relation till sin fantasi påverkar hur fantasin 
utvecklas. Vise versa kan fantasin påverka aktörens känslor men efter detta steg har aktören 
skapat en ny föreställning. Det fjärde steget är när aktören skapar en verklig produkt med 
hjälp av sin fantasi och sluter då den kreativa cirkeln.12 

                                                

8 Ibid 
9 Ibid s.43 
10 Vygotskij, 1995 
11 Ibid 
12 Ibid 
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Graham Wallas har i sin bok ”The Art of Thought” även beskrivit den kreativa processen i 
fyra steg: preparation, inkubation, illumination och verifikation.13 Under preparationssteget 
undersöks det tillhandahållna problemet och all väsentlig information insamlas för att 
konstruera den nya idén. Personen planerar och förbereder sig mentalt för att möjliggöra sin 
kreativa process och begränsar sitt kreativa område.14 Under det andra stadiet, inkubation, 
bearbetas den egna idén hos personen i frågas undermedvetna. Wallas talar om två olika 
bearbetningar som inträffar under detta stadie. Det första ”negativa faktumet” är att under 
detta stadie funderar vi inte aktivt på problemet vi har framför oss. Det ”positiva faktumet” är 
att ett flertal omedvetna, ofrivilliga mentala händelser förekommer.15 Efter inkubationsstadiet 
kommer illuminationssteget. Med hjälp av de undermedvetna processerna som förekommit 
under inkubationsstadiet uppkommer en plötslig ”aha-upplevelse”. Detta kan inte personens 
medvetna plocka fram utan det måste komma ifrån personens undermedvetna. Det uppstår 
när all den information man samlat under preparationssteget flutit omkring i personens 
undermedvetna. Detta i sin tur skapat en ny förståelse och en lösning, för att kunna gå vidare 
i den kreativa processen.16 I det sista steget, verifikation, utförs medvetna prövningar för att 
verifiera sina idéer och pröva dess validitet samt att formulerar en komplett lösning.17 

Ett exempel på den process som ovan beskrivits, om det ska kopplas till musikskapande, vore 
att först; bestämma sig för att skriva en låt. Sedan påbörja den kreativa processen genom att 
begränsa sin idé till en låt inom en viss genre. Till sist även samla information eller idéer på 
hur man kan påbörja processen. Fortsättningsvis kanske man bestämmer en ackordföljd. 
Under det andra steget i processen bearbetas kanske denna ackordföljd undermedvetet. I det 
tredje stadiet får man en idé om vilket ackord som skulle passa som det sista i följden. I det 
sista stadiet skulle man pröva denna ackordföljd rent praktiskt och antingen ”risar” man eller 
”rosar” man den senaste idén.  

2.1.3  Flow 
I boken ”Om kreativitet och flow”18 har Georg Klein gjort en sammanfattning av ett flertal 
andra forskares syn på kreativitet och flow. I kapitlet Att uppleva ”flow” beskrivs Milály 
Csikszentmihalyi förklaring på begreppet och hur en människa kan uppnå denna upplevelse. 

Upplevelsen av ”flow” kännetecknas av djup koncentration kring en avgränsad grupp av 
stimuli, eller sinnesintryck, som individen själv uppfattar som relevanta. Sådana stimuli kan 
vara motspelarens serve för en tennisspelare, en viss tonbild för en kompositör, eller patientens 
anatomi för en kirurg. Koncentrationen hindrar personen i fråga från att ägna en tanke åt, eller 

                                                

13 Graham Wallas, The Art of Thought, London 1926/1949 
14 Eivor Neikter, Kreativitetens vara eller inte vara i Tidskrift för lärare och forskning tema: kreativitet, nr 2/3 

2000, s.30 
15 Maria Popova, The Art of Thought: Graham Wallas on the Four Stages of Creativity 1926, 2013 
16 Eivor Neikter, Kreativitetens vara eller inte vara i Tidskrift för lärare och forskning tema: kreativitet, nr 2/3 

2000, s.30 
17 Ibid, s.30 
18 Georg Klein, Om kreativitet och flow, Bromberg, Stockholm 2003 
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ens lägga märke till, sådana stimuli som för tillfället är ”irrelevant” för uppgiften.19 

Csikszentmihalyi påstår alltså att under ”flow” tillståndet hamnar personen i fråga i djup 
koncentration att denne inte tar till sig några andra stimuli. Fortsättningsvis berättar han om 
hur människor helt glömt bort tiden när de hamnat i ”flow-tillståndet”. Till följd av detta 
begränsas deras uppmärksamhet till uppgiften, och tankar om vardagen eller livets vanliga 
problem existerar inte om de inte kan relateras till uppgiften.20 Han nämner även hur 
människor kan uppleva en känsla av omänsklighet och hur tvivel och osäkerhet helt glöms 
bort under upplevelsen av flow.21 Avslutningsvis beskriver han hur upplevelsen av flow ofta 
uppfattas som spännande, njutningsrik, samt att själva upplevelsen är sin egen belöning.22 

Csikszentmihalyi nämner att det är en balans mellan den egna förmågan och den utmanande 
uppgiften som skapar en naturlig motivation.23 Däremot om den egna förmågan saknas för att 
kunna klara uppgiften kommer följden bli stress och ångest och om uppgiften är för lätt 
kommer personen i fråga bli uttråkad.24 Men om elever skulle lyckas uppleva flow under en 
lektion kommer de känna ett uppslukande engagemang och inte tvivla på sina egna förmågor, 
vilket i sin tur kommer ge dem lust och glädje.25 

2.2 Didaktiska teorier  
I den pedagogiska debatten förekommer tre huvudteorier på lärande; behavioristisk 
inlärningsteori, kognitiv inlärningsteori och sociokulturellt perspektiv.26 Behavioristisk teori 
kan beskrivas som att en elev är ett tomt blad som ska fyllas med information steg för steg. 
Man anser att eleven inte kan tänka själv eller reflektera förrän all information är samlad.27 
Den andra huvudteorin är kognitiv inlärningsteori som bygger på en uppfattning att elever 
kan ta emot information, tolka den och sedan knyta den samman. Detta med hjälp av kunskap 
eleven redan innehar och omorganiserar den nya kunskapen för att skapa en ny förståelse. 
Eleven är själv aktiv i denna process och bearbetar hela tiden den information som mottas.28 
Den tredje och sista teorin bygger på ett sociokulturellt perspektiv om hur lärande sker. 
Denna teori kommer jag utgå ifrån i mitt arbete och därför beskrivs mer grundligt i följande 
avsnitt.  

2.2.1  Sociokulturellt perspektiv 
Olga Dysthe har i boken ”Dialog, samspel och lärande” förklarat det sociokulturella 
perspektiv som följande: 

                                                

19 Ibid, s.41 
20 Ibid, s. 41 
21 Ibid, s. 41 
22 Ibid, s. 41 
23 Ibid, s. 42 
24 Ibid, s. 42 
25 Ibid, s. 42 
26 Olga Dysthe, Dialog, samspel och lärande, Lund Studentlitteratur, 2003 
27 Ibid, s.35-36 
28 Ibid, s.36 
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Sociokulturella perspektiv bygger på en konstruktivistisk syn på lärande men lägger 
störst vikt vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt 
genom individuella processer.29 

Detta syftar på att lärande sker främst i samspel mellan individer i en viss kontext – med 
andra ord att lärandet är situationsbundet. 30 Ett exempel skulle kunna vara en samling elever i 
ett klassrum som genom interaktion mellan varandra eller mellan dem och en lärare, lär sig 
något som var tidigare okänt. Roger Säljö nämner även i ”Lärande i praktiken – ett 
sociokulturellt perspektiv” en annan viktig del i det sociokulturella perspektivet är att förstå 
kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar i en kontext.31 

Vidare väljer Dysthe att organisera den sociokulturella synen på lärande med sex centrala 
aspekter. Den första aspekten; lärande är situerat syftar på att lärande sker i en viss fysisk 
och social kontext. Vilken situation personen lär i och hur denne lär sig är en viktig del av att 
förstå lärandet.32 Denna aspekt tar även Säljö upp och nämner att varje situation har en social 
inramning och att med hjälp av tidigare erfarenheter kommer människor att kunna agera.33 

Tillämpar man detta i ett klassrum kommer de medverkande människor att agera på ett 
adekvat sätt. Detta eftersom de vet vilka förväntningarna det finns inom en sådan situation 
tack vare etablerade rutiner.34  

Att lärande huvudsakligen är socialt är den andra aspekten och syftar till att lärande sker 
under interaktioner eller i relationer mellan människor.35 Att lärande är distribuerat vilket är 
den tredje aspekten innebär att för att skapa en helhetsförståelse kan flera olika kunskaper 
behövas. Dessa kunskaper kan vara distribuerade mellan olika individer.36 Säljö beskriver 
även en förmåga att veta vilka kunskaper eller färdigheter som ska distribueras tillhör en 
aspekt av lärandet.37  

Den fjärde aspekten Dysthe nämner är att lärande är medierat, med detta syftar hon på hur 
redskap och verktyg används för att hjälpa eller stödja läroprocessen.38 Den femte aspekten 
Dysthe väljer att presentera är att lärande som deltagande i praxisgemenskap. Detta innebär 
att lärande sker överallt och hela tiden, samt att vissa medlemmar inom en praxisgemenskap 
kanske ännu saknar vissa kunskaper för att anses vara fullvärdiga medlemmar. Deltagandet 

                                                

29 Ibid, s.41 
30 Ibid, s.41 
31 Roger Säljö, Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv, Stockholm 2000, s. 130 
32 Dysthe, 2003, s.42 
33 Säljö, 2000, s. 129 
34 Ibid, s. 129 
35 Dysthe, 2003, s.43 
36 Ibid, s. 44 
37 Säljö, 2000, s. 141 
38 Dysthe, 2003, s. 45 
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blir hela tiden mer komplext, tack vare att medlemmarna lär sig hela tiden och tar med sig 
erfarenheter utifrån.39  

Dysthe påstår att det viktigaste medierade redskapet för människan är språket.40 Detta 
presenteras i Dysthes sista aspekt att språket är grundläggande i läroprocesser. Utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv är det genom att lyssna, samtala, härma och samverka med andra 
som människor tar del av kunskaper och ges förutsättningar för att utveckla förmågor.41 
Dysthe nämner en dubbelfunktion med språket att det både skapar kunskaper mellan 
individer men sedan fortsätter den lärande processen hos individen inre i form av egna inre 
dialoger.42  

2.2.2  Didaktik 
Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert har beskrivit begreppet didaktik som ”läran om 
undervisning eller undervisningsvetenskap”.43 De väljer att dela upp didaktiken i fyra olika 
underkategorier; vardagsdidaktik, lärardidaktik, vetenskaplig didaktik och filosofisk didaktik. 

Vardagsdidaktik beskriver de som den slags didaktik som förekommer rent spontant och att 
någon med självlärda förmågor lär ut något. Ett exempel på detta vore att någon förälder utan 
pedagogisk utbildning lär sitt barn en klapplek.  

Lärardidaktik beskrivs som undervisning som utövas yrkesmässigt av en utbildad lärare. Ett 
exempel på detta vore en utbildad musiklärare i en klassrumssituation som lär elever till 
exempel skillnad på tretakt och fyrtakt.  

Vetenskaplig didaktik är en teoretisk didaktik som kräver en viss distans till undervisningen 
eftersom den tematiseras och görs till föremål för analys, reflektion och forskning.  

Filosofisk didaktik bidrar med kunskapsteorier för den vetenskapliga didaktiken. Den 
behandlar frågor som: Vad är kunskap? Vad är undervisning? Och så vidare. 44 

Den didaktik som följer kommer vidare att behandlas och fokuseras på lärardidaktiken 
eftersom den berör den praktiska didaktiken i klassrumssituationer. De fyra didaktiska 
frågorna; Vad? Hur? För vem? Och Varför? Kommer även att behandlas nedan. 

2.2.3  Från Undervisningsteori till undervisningspraktik 
För att erövra kunskap om undervisningspraktik finns det tre tillvägagångssätt. 45 Det första 
tillvägagångssättet handlar om samspel med kollegor. Genom diskussioner kommer läraren 

                                                

39 Ibid, s. 46 
40 Ibid, s. 46 
41 Ibid, s. 48 
42 Ibid, s. 49 
43 Gunnar Lindström & Lars Åke Pennlert, Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik, 

Interpress, Ungern 2009, s.18 
44 Ibid, s.19 
45 Michael Uljens (red), Didaktik, Studentlitteratur Lund, 1997 
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att utveckla ett kollegialt språk och en kollektiv kunskap, vilket tillhör praxisgemenskapen. 
Det andra tillvägagångssättet utgår ifrån att läraren analyserar och reflekterar över sina 
praktiska erfarenheter och utvecklar en självkunskap och kunskap om sin egen undervisning. 
Det tredje tillvägagångssättet handlar om att ta del av tidigare forskning eller själv bedriva 
didaktisk forskning för att få vetenskapliga kunskaper om undervisning och lärande. 46 

Kortfattat så kan lärare med hjälp av dessa tre olika tillvägagångsätt fördjupa sina kunskaper 
inom undervisningspraktik och sedan tillämpa dessa kunskaper för att planera och genomföra 
undervisning i praktiken.  

2.2.4  Lektionsplanering 
Lindström och Pennlert delar in undervisningen i fyra dimensioner: syfte, metoder, innehåll 
och mål. Dessa är alla väsentliga delar vid en lektionsplanering och även momentsplanering 
som ett musikskapandeprojekt i skolan.   

 

Figur 2 visar undervisningens dimensioner enligt Lindström och Pennlert47 

 

2.2.5  Musikdidaktik 
Frede V. Nielsen sammanfattar kort att didaktik behandlar undervisningens mål och innehåll 
inom en specifik ram.48  Likt Lindström och Pennlert specificerar han de didaktiska frågorna, 
vad? (innehåll), hur? (målet) och varför? (syfte).49 Han nämner även att det finns en sista 
didaktisk fråga som inte tidigare nämnts, nämligen frågan om för vem? (elever, eller 
elevförutsättning).50  

                                                

46 Ibid, 
47 Ibid, s.27 
48 Frede V Nielsen, Almen Musikdidaktik, 2 rev, 1998, s. 19 
49 Ibid, s. 20 
50 Ibid, s. 21 
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Han nämner även att musikämnet, även om det har benämnts som sång eller musik, har 
funnits inom de obligatoriska ämnena i skolan i flera århundraden.51 Rent historiskt har 
musikämnet fått olika betydelser i skolan under olika tidpunkter.52 På grund av detta säger 
Nielsen att den obligatoriska faktorn inte längre är lika självklar för just musikämnet.53 
Musikämnet kan då anses mindre viktigt jämfört med andra skolämnen, vilket kan i sin tur 
försvåra den didaktiska frågan Varför?  Och i och med detta tappar musikämnet sitt värde i 
skolan.  

I sitt kapitel 6.4 ”Produktion: Det skapande och kreativa” beskriver Nielsen hur musikalisk 
reproduktion haft en mycket större betydelse i musikundervisningen rent historiskt. Han 
nämner även att själva produktionen av musik tillkommit i den allmänna 
musikundervisningen vid en mycket senare tidpunkt.54 

Ingrid Maria Hanken och Geir Johansen har beskrivit tre olika musikdidaktiska 
utgångspunkter i sin bok ”Musikkundervisningens didaktikk”. Den första utgångspunkten 
representeras av musikpedagoger som är praktiker. De som utövat musik och skapar musik, 
samt har sin utbildning och erfarenhetsbakgrund inom musikämnet.55 Den andra 
utgångspunkten utgörs av vetenskapligt utbildade musikpedagoger vars främsta utbildning 
och erfarenhetsbakgrund är knuten till musik som vetenskap.56 Den tredje utgångspunkten 
representeras av de mer allmänpedagogiskt utbildade musikpedagoger som endast haft musik 
som en del av deras totala ämneskompetens.57  

Vad Hanken och Johansen anser vara viktigt med dessa tre olika utgångspunkter är att de alla 
tre har olika förhållningsätt och olika förståelser för den musikpedagogiska verksamheten. 
Dessa olika förståelser behövs i forskningen för att få en fruktbar utveckling av musikämnet 
som möjligt. 58 

Likt Lindström & Pennlert och Nielsen nämner även Hanken och Johansen de centrala 
didaktiska frågor mål, innehåll, metod.59 Men Hanken och Johansen tar även upp två andra 
didaktiska kategorier till; ramfaktorer och elev- och lärarförutsättningar.60 Dessa två 
kategorier menar de på är centrala för just musikpedagogisk verksamhet eftersom de måste 
förhålla sig till dessa.  

                                                

51 Ibid, s. 53 
52 Ibid, s. 53 
53 Ibid, s. 53 
54 Ibid, s. 305 
55 Ingrid Maria Hanken & Geir Johansen, Musikkundervisningens didaktikk, 2. utg., Oslo, 2013, s. 32-33 
56 Ibid, s. 33 
57 Ibid, s. 33 
58 Ibid, s. 33 
59 Ibid, s. 33-34 
60 Ibid, s. 34 
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Hanken och Johansen exemplifierar olika ramfaktorer som möjliggör eller begränsar 
musikundervisningen. Några av dessa exempel är bland andra; tillgång till noter, 
gruppstorlek, förväntningar från staten och läroplanen. 61 

Angående elev och lärarförutsättningar utgår Hanken och Johansen ur ett sociokulturellt 
perspektiv där eleven inte anses vara ett tomt blad som pedagogen ska fylla. Elever kommer 
till musikundervisningen med olika förutsättningar i form av olika viljor, olika erfarenheter 
och olika behov. På grund av detta måste musikpedagogen se över de olika förutsättningar för 
att skapa en undervisning som känns meningsfull och utvecklande. Musikpedagogen 
förutsättningar påverkan även undervisningen. Denne har sin kompetens, sin syn på musik 
och sina erfarenheter och metoder. Detta påverkar innehållet i undervisningen på så vis att 
denne väljer vilken slags musik som undervisas, vilka målsättningar som prioriteras och vilka 
metoder man utgår ifrån.62 

 

   

                                                

61 Ibid, s. 34 
62 Ibid, s. 34 
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3 Litteratur och tidigare forskning 
Mitt arbete rör planering och genomförande av musiklektioner där skapande är centralt. Detta 
kapitel inleds därför med en beskrivning av styrdokument med fokus på just detta. Därefter 
följer den nationella utvärderingen av musikämnet i skolan och avslutningsvist tar jag upp 
musikskapande i skolan ur ett historiskt perspektiv. 

3.1 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
I Lgr 11, ”Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011”63, 
presenteras ett flertal grunder som lärare ska utgå ifrån som berör kreativitet och skapande.  

I kapitel 1. ”Skolans värdegrund och uppdrag”, presenteras det att skolan ska samarbeta med 
hemmet för att främja elevers kreativitet.64 Skolan ska även stimulera elevers kreativitet och 
vilja att pröva egna idéer.65 Elever ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer. Samt som 
inslag i skolans verksamhet ska musicerande och skapande i text och form finnas.66 Vidare 
nämns det att elever ska tillägna sig att utveckla sina förmågor till eget skapande.67 

I Lgr 11 presenteras även några övergripande mål och riktlinjer som skolan och lärare 
ansvarar för. Bland dem står det att efter genomgång av grundskolan ska elever kunna ta del 
av många olika uttrycksformer, bland annat musik. Utöver detta ska eleverna kunna använda 
modern teknik för skapande.68 Fortsättningsvis ställs krav på läraren att denne ska ge 
utrymme för eleven att använda olika uttrycksmedel och en förmåga att själv skapa.69 Lärare 
ska dessutom organisera och genomföra undervisningen så att eleven samtidigt som den 
stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, utför detta efter sina förutsättningar.70 
Eleverna ska även uppleva att kunskapsutvecklingen går framåt och att kunskapen är 
meningsfull.71  

Fortsättningsvist presenteras kursplanen för musik i grundskolan i Lgr 11 där det bland annat 
står att ämnets syfte är att undervisningen i musik ska ”ge elever förutsättningar att tillägna 
sig musik som uttrycksform”.72 Det står även att undervisningen ska ge eleverna 
förutsättningar att skapa musik och bearbeta musik i samarbete med andra och utveckla deras 
musikaliska lyhördhet.73 Ett annat syfte i musikämnet är att ge elever möjligheter att utveckla 
en tilltro till sina förmågor och utveckla sina musikaliska kreativa förmågor.74  
Avslutningsvis nämns tre centrala punkter som elever ska ges förutsättningar att utveckla. Ett 
                                                

63 Skolverket, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Styrdokument, 2011 
64 Ibid, s. 9 
65 Ibid, s. 9 
66 Ibid, s. 10 
67 Ibid, s. 10 
68 Ibid, s. 14 
69 Ibid, s. 14 
70 Ibid, s. 14 
71 Ibid, s. 14 
72 Ibid, s. 100 
73 Ibid, s. 100 
74 Ibid, s. 100 
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av dem är att ”skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och 
idéer”.75 

I det centrala innehållet för årskurs 7-9 står det att undervisningen ska innehålla musicerande 
och musikskapande.76 ”Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder 
eller melodislingor med röst och instrument” ska förekomma och olika visor, 
ljudkompositioner och låtar ges som exempel för musikskapande i olika genrer.77 
Användning av digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning, är också en 
del av det centrala innehållet.78 

Vidare i kunskapskraven nämns ett flertal punkter som berör musikskapande och kreativitet. 
För att kunna delta i ett grupparbete vid musikskapande moment krävs det att eleven kan 
anpassa sin stämma till helheten om denne använder sin röst som instrument.79 Detta i olika 
grad beroende på kunskapskraven för betygen E-A. I kursplanen nämns även olika 
kunskapskrav för musikskapande. För att lättare få ett helhetsperspektiv väljer jag att 
presentera dem i tabellform som även förekommer i kursplanen.   

Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A 

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. 

Betyget D 
innebär att 
kunskapskraven 
för betyget E 
och till 
övervägande 
del för C är 
uppfyllda. 

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. 

Betyget B 
innebär att 
kunskapskraven 
för betyget C 
och till 
övervägande del 
för A är 
uppfyllda. 

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. 

 

Tabell 180. För att lättare kunna överskåda betygsstegens helhet kan man avläsa tabellen vertikalt och 
om man läser den horisontellt syns skillnaden mellan betygsstegen tydligare och skillnaderna mellan 

kunskapskraven är markerade med fetstil.  

                                                

75 Ibid, s. 100 
76 Ibid, s. 102 
77 Ibid, s. 102 
78 Ibid, s. 103 
79 Ibid, s. 104, s. 105, s. 106 
80 Ibid, s. 107 
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3.2 Nationella utvärderingen av musikämnet 
I den nationella utvärderingen av grundskolan i musikämnet som publicerades 2003, 
framhålls det att ny forskning om medier och ungdomar visar att ungdomar på fritiden ägnar 
sig åt egna musikproduktioner. Ungdomarna förvandlar sina privata rum i hemmet till en 
inspelningsstudio och använder sig av sina datorer och mp3-spelare för att spela in. Sedan har 
delning av dessa möjliggjorts i och med nätets utveckling. I undersökningen framkommer det 
att detta faktum utmanar skolans musikundervisning.81 
 
I läroplan Lgr69 togs det första steget ifrån den traditionella musikundervisning där sång var 
den mest förekommande aktiviteten. Den reviderade undervisningen skapade utrymme för 
ljudskapande, styrd improvisation och aktiviteter med mer varierad och avancerad musik 
istället för den traditionella körsången.82 I samband med den kulturella mångfaldens uppsving 
under 1970-talet samt i och med att den högre musikutbildningen och musiklärarutbildningen 
omorganiserades, kom detta att märkas i den senare läroplanens kursplan i musik i Lgr80. 
Det som skiljde sig från tidigare läroplaner var att man kunde finna inslag av olika skapande 
och kreativa arbetsformer. Vidare fanns det även en större öppenhet mot samhället och 
omvärlden jämfört med tidigare konservativa förhållningssätt. Det fanns även en inriktning 
mot elevernas individuella behov av skapande, kreativitet och socialisation inom 
musikämnet.83 
 
Även om musikskapande har funnits med i läroplaner sedan sent 60-tal visade en 
undersökning som nämns i den nationella utvärderingen att både elever och lärare upplever 
att sång och spel fortfarande är det dominerande inslaget under musiklektionerna.84 I 
Skolverkets rapport står det att ”över 90 procent av lärarna anger att sång och spelande 
förekommer ofta eller ibland. Elevernas motsvarande siffror är 75 procent respektive 78 
procent”85. Ytterligare en aktivitet som vanligen förekommer i musikundervisningen är att 
aktivt lyssna på inspelad musik och arbeta med att analysera och tolka denna musik. En 
annan aktivitet som också förekommer är diskussioner kring musikens betydelse eller 
funktion i samhället. Enligt både lärare och elever sker varken notskrivning eller 
instrumentkännedom särskilt ofta i musikundervisningen. Det är också relativt ovanligt att 
elever får möjlighet att träna deras skapande förmåga och kreativitet. Cirka 65 procent av 
eleverna angav att de aldrig eller väldigt sällan får skapa egen musik, använda sig av musik 
för att uttrycka sina känslor, eller använda sig av musikskapande för att utveckla ett eget 
personligt uttryck.86 

Värt att nämnas är även att 2015 publicerades en ny nationell utvärdering av musikämnet i 
skolan, nämligen ”Musik i grundskolan, En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9”87 

                                                

81 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan, 2003, s.90 
82 Ibid, s.91 
83 Ibid, s.91 
84 Ibid, s.101 
85 Ibid, s.101 
86 Ibid, s. 101 
87 Skolverket, Musik i grundskolan; En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, 2015 
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Enligt en fördjupningsstudie framgick det att anledningen till att digitala hjälpmedel inte 
nyttjades under musikproduktion var musiklärarens bristfälliga kunskaper.88 
Fördjupningsstudien visade även att musikskapande inte tog någon nämnvärd plats i 
undervisningen som observerades.89En förutsättning i dagens skola vid arbete med 
musikskapande är tillgång till datorer och inspelningsmöjligheter. I studien visade det sig att 
endast en tredjedel av lärarna till elever i årskurs 9 angav att de hade tillgång till datasalar och 
cirka 20 procent inspelningsstudio. 90 

Fortsättningsvis visade det sig att endast 20 procent av eleverna hade använt sig av 
inspelningsutrustning och angav vidare att dokumentation av musikskapande sällan förekom. 
91 

I de skolor som fördjupningsstudien fokuserade på hade inga musikproduktionsredskap 
använts alls.92 Undersökningen visade att datorer och andra redskap som skulle kunna 
användas till musikproduktion istället nyttjades för att lyssna på musik eller att skriva texter. 
93 Eleverna verkade inte heller sammankoppla datoranvändning och musikproduktion, - därav 
det bristande intresset att använda sig av datorer och andra digitala redskap på 
musiklektionerna. 94 

3.3 Musikskapande i skolan ur ett historiskt perspektiv 
I Tommy Strandberg avhandling ”Varde ljud!” redovisar han, i kapitel 3.3.1 ”Förutsättningar 
för skapande: Elevens natur och uttryck”, olika förslag från skolkommissionen och 
musikutredningar.  

Redan 1948 kom förslag från skolkommissionen att mer reproducerande aktiviteter i sång 
och spel kunde kompletteras med aktiviteter där eleverna själva är aktiva och får utrymme att 
komma med egna förslag.95 Att elever skulle ges möjlighet att uttrycka sig konstnärligt, 
genom musikskapande, skulle främja deras lust att utveckla och ge utlopp för deras fantasi, 
känslor och skapande. 96 

I 1947 års musikutredning argumenterade man för mer skapande i skolan eftersom det föll 
naturligt för barn redan i förskoleklass att vilja göra egna rytmer, egna melodier och egna 
toner.97 Musikutredningen ansåg att skapandet motiverade elevernas intresse och behov.98 

I skapandet kan de uttrycka tankar, känslor, och egna erfarenheter. Det ses som viktigt för 
                                                

88 Ibid, s. 37 
89 Ibid, s.38 
90 Ibid, s. 53 
91 Ibid, s. 55 
92 Ibid, s. 55 
93 Ibid, s. 55 
94 Ibid, s. 56 
95 Tommy Strandberg, Varde ljud!: om skapande i skolans musikundervisning efter 1945, Umeå, 2007 s. 75 
96 Ibid, s. 75 
97 Ibid, s. 75 
98 Ibid, s. 75-76 
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personlighetsutvecklingen då sådant arbete sägs bidra till formandet av personligheten.99  

I de två första kursplanerna för grundskolan, Lgr 62 och Lgr 69, beskrivs skapandets syfte i 
de estetiska ämnena. Syftet med skapandet är att ge utlopp för fantasi och lust att skapa. Detta 
syfte lever kvar även i Lgr 80 och pekar på att detta utlopp för fantasi och lust att skapa 
främja personlighetsutvecklingen, som ovanstående citat visar. 100 

I kapitel ”3.3.8 Sammanfattning” skriver Strandberg hur musikskapande, i olika former, 
funnits med i undervisnings- och kursplaner från mitten av 50-talet. I sitt första stadie var de 
främst rytmisk och melodisk improvisation som utgjorde skapandeaktiviteter. 101  

Varför skapande varit en del av musikämnet motiveras med att de främjar elevers inre 
formning. Även att elever uppfyller sina behov av att uttrycka sig, öva sin fantasi och 
spontana vilja att utöva musik, genom skapande. 102 Strandberg nämner även att skapandet 
kan fungera som en omväxlande form av undervisning, jämfört med den typiska 
katederundervisningen.103 Det aktiverar även elevers självständighet och kan komplettera de 
mer reproducerande aktiviteterna i musikundervisningen.104 

3.3.1  Musikskapande och ny teknik 
Manfred Scheid och Tommy Strandberg skriver i boken ”Skolämnen i digital förändring” om 
hur datoranvändningen och internetanvändningen i hemmet ökat. Detta har lett till att allt fler 
elever besitter kunskaper om hur man kan använda ny teknik i diverse olika syften.105 Trots 
att en PISA-undersökning visade att 98 % hade tillgång till datorer i skolan är detta något 
som knappt använts i musikskapande moment i skolan. Scheid och Strandberg nämner att 
deras undersökning visade att de kunde ta lång tid att implementera ny teknik och hjälpmedel 
i musikundervisningen.106 Dock fortsätter de med att skriva att alla lärare de mött hade 
inkluderat digitala verktyg i sin undervisning, men antyder inte att dessa verktyg använts vid 
skapande. 

Som tidigare nämnt visade även den nationella utvärderingen i musikämnet ”Musik i 
grundskolan, En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9” att digitala verktyg inte 
använts så mycket i musikämnet.  

  

                                                

99 Ibid, s. 76 
100 Ibid, s. 77 
101 Ibid, s. 85 
102 Ibid, s. 85 
103 Ibid, s. 86 
104 Ibid, s. 86 
105 Per- Olof Erixon, (red.), Skolämnen i digital förändring: en medieekologisk undersökning, 1. uppl., Lund, 

2014 
106 Ibid, s. 137 
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4 Metod 
Genom kvalitativa studier söker jag förståelse för lärares arbete som behandlar 
musikskapande, detta med hjälp av intervjuer. ”En kvalitativ forskning är att nå insikt om 
fenomen som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet.”107 Av den 
anledningen har jag valt att först erhålla kunskap genom studier av tidigare forskning kring 
musikskapande. Sedan komplettera den kunskapen med intervjuer av verksamma 
musiklärare.  

4.1 Forskningsmetod 
För att skapa grund till förståelse av musikskapande i skolan och bättre kunna utföra 
intervjuer var det av vikt att läsa in mig på området musikskapande. Därför sökte jag bland 
böcker och tidigare använd litteratur från tidigare terminer i min lärarutbildning. Jag läste 
även andra examensarbeten med liknande ämnen för att hitta tips på referenser. Många av 
dessa böcker behandlade just ämnet musikskapande och diskuterade även didaktiska teorier 
inom musikundervisning.  

Den litteratur som jag främst sökte var till en början litteratur som visade hur man skapar 
musik eller hur man arbetade med kreativa processer. Jag använde också sökorden 
musikskapande och engelskans music making samt music composition” och fann en del 
material via den internetbaserade sökmotorn Google. 

4.2 Intervju som metod 
Jag valde att göra kvalitativa intervjuer, eftersom de är ”väl lämpade för att ge insikt om 
informantens egna erfarenheter, tankar och känslor”108 och mitt mål med intervjuerna var att 
undersöka hur andra lärare arbetade med musikskapande. Samt ta del av deras erfarenheter 
inom ämnet.  

4.3 Urval av informanter 
För att få tag i informanter använde jag mig av en grupp på det sociala mediet Facebook109. 
Denna grupp heter ”Musiklärarna” och de flesta medlemmar är aktiva musikpedagoger i 
olika delar av Sverige. Jag skrev ett inlägg och sökte specifikt efter musiklärare på 
grundskolans senare år (se bilaga 1). 

Antalet informanter begränsades till fyra eftersom det skulle komplettera min studie 
tillräckligt. Valet av dessa fyra blev slumpmässig eftersom det var de första fyra som svarade 
på mitt inlägg som sedan blev mina informanter. Alla dessa fyra var aktiva musiklärare på 
grundskolan. Tre av informanterna arbetade med elever på högstadiet och en av dem hade 

                                                

107 Monica Dalen, Intervju som metod, Malmö, 2008, s.11 
108 Ibid s.9 
109 https://www.facebook.com/groups/155111751237671/ 
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tidigare arbetat på högstadiet men var nu aktiv lärare för elever från årskurs 1 till 6. För att 
mina informanter ska hållas anonyma har de fått fingerade namn. 

Informant 1 - Karin 
Karin fyller 42 detta år och har jobbat som lärare sedan 1998. Nu jobbar hon med elever från 
årskurs 1-6 men har tidigare undervisat årskurs 1-9. Karin har gått en 
musikhögskoleutbildning och är behörig musiklärare för både grundskolans tidigare år och 
senare år. 

Informant 2 - Eva 
Eva är 52 år gammal och är i grunden förskolelärare men har sedan utbildade sig till 
högstadielärare i matematik och naturorienterande ämnen. Hon har studerat 70 
högskolepoäng musik och har sedan 2002 jobbat som musiklärare. Hon är även förstelärare.  

Informant 3 - Lars 
Lars är 53 år och har arbetat i två och ett halvt år som musiklärare. Han är utbildad svensk- 
och musiklärare och behörig att lära ut dessa ämnen till årskurserna 1-9 och arbetar nu på ett 
högstadium.  

Informant 4 - Lisa 
Lisa är 32 år och har arbetat heltid som musiklärare på ett högstadium i sju år. Innan dess har 
hon arbetat deltid som pianolärare ända sedan 15års åldern. Hon har gått 
musikhögskoleutbildning och är behörig musiklärare för grundskolans alla åldrar.  

4.4 Genomförande av intervjuer 
Nedan presenteras arbetsprocessen inför intervjuerna och även själva genomförandet av de 
fyra intervjuerna. 

4.4.1 Intervjuguiden 
Ryen nämner i sin bok om kvalitativa intervjuer att många forskare är eniga om att en 
intervjuguide är bra att använda vid kvalitativa intervjuer. 110 Dalen beskriver dessutom hur 
en sådan kan se ut. 111  Den ska innehålla ett övergripande tema samt innehålla frågor 
specifikt skapade för att besvara frågeställningarna man har i sin forskning. 

4.4.2  Intervjuform 
Den form på intervju som användes var semistrukturerade intervjuer.112 Detta innebar att jag 
hade en intervjuguide med tema och öppna frågor, (se bilaga 2). De öppna frågorna gav 
utrymme för informanten att besvara frågor och berätta om sina erfarenheter, samt gav mig 
som intervjuare möjlighet att ställa följdfrågor. Jag strukturerade frågorna och valde att börja 
med generella frågor och sedan mer specifika. För att intervjuerna skulle bli så givande som 

                                                

110 Anne Ryen, Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier, Malmö, 2004 s44 
111 Dalen, 2008 
112 Dalen, 2008 
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möjligt utfördes en provintervju för att både testa mig som intervjuare samt se om min 
intervjuguide skulle fungera. Denna provintervju spelades inte in men jag som intervjuare 
fick bra respons från min provinformant och kände mig mer entusiastisk inför de kommande 
intervjuerna.  

På grund av att mina informanter befann sig i andra delar av Sverige utfördes 
telefonintervjuer. Som Dalen113 också nämner kan tekniska hjälpmedel som möjliggör 
ljudinspelning vara till god hjälp vid bearbetningen och analysen av intervjuerna. Med det i 
åtanke spelades samtliga intervjuer in med hjälp av ett inspelningsprogram på min 
mobiltelefon.  

4.4.3  Intervjuerna 
Intervjuerna utfördes på informanternas lektionsfria tid och tog mellan 25-50 minuter. 
Informanterna fick själv bestämma en tid och jag hade i förväg uppgett en ungefärlig tid på 
trettio minuter till en timme. Utifrån dessa premisser valde samtliga informanter en tid som 
passade dem och intervjuerna kunde utföras utan att mina informanter behövdes stressa iväg 
till någon lektion eller liknande. 

Samtidigt som intervjuerna utfördes gjordes minnesanteckningar för att tillsammans med 
transkriberingen kunna redovisas i resultatet senare.  

Som tidigare nämnt användes en intervjuguide men under intervjun förekom både följdfrågor 
och omformuleringar av de ursprungliga frågorna. 

4.4.4  Etiska ställningstaganden 
För att uppfylla de fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet114 utgivit 
informerades informanten om deras roll i min forskning, samt att det var frivilligt och att de 
när som helst kunde välja att avbryta intervjun. Vidare fick de deltagande informanterna 
medge deras samtycke att bli intervjuade samt inspelade under intervjun. För att uppfylla 
konfidentialitetskravet informerades informanterna att i redovisningen av resultatet av 
intervjuerna skulle de förbli anonyma. Det sista av de fyra kraven som Vetenskapsrådet tar 
upp är nyttjandekravet vilket innebär att det insamlade uppgifterna endast får användas för 
forskningsändamålet vilket informanterna också informerades om.  

4.4.5  Bearbetning 
Det som utgjorde huvudparten av resultatet var informantens egna verbala utsagor men även 
minnesanteckningar som användes för att lättare minnas tillbaka på betydelsefulla stunder 
under de gångna intervjuerna. Sedan tillämpades Dalens kodningsprocess för att redovisa 
resultatet från intervjuerna. Kodningsprocessen utgår ifrån att systematisk bearbeta 

                                                

113 Dalen, 2008 
114 Vetenskapsrådet, Forskningetiska principer,  
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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transkriberingar för att hitta gemensamma nämnare och sedan kategorisera dessa för att 
underlätta tolkning av resultatet. 115  

4.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet har definierats på flera olika sätt inom forskningsvärlden.116 För att denna 
kvalitativa intervjustudie ska leda till valid vetenskaplig kunskaps krävs en metod som 
undersöker de fenomen som den är avsedd att undersöka.117 Inom filosofin förekommer 
frågor som vad är sanning? Denna fråga särskiljer valid kunskap och osanningar. 118  

För att öka denna studies validitet var jag noga med att mina intervjuer behandlade 
musikskapande i skolan och utgick ifrån mina forskningsfrågor när jag skapade 
intervjufrågorna. Kvale nämner hur man genom reliabilitet ökar en intervjus validitet.119 
Denna reliabilitet, även kallad tillförlitlighet gäller både hos intervjupersonerna men även 
kvalitén hos själva intervjuandet. Ytterligare nämner han att man under intervjun bör 
ifrågasätta och kontrollera det som sägs.120 Tack vare den semistrukturerade intervjuformen 
fanns det utrymme för följdfrågor under intervjun för att kontrollerade det som sades och 
även försäkrade mig om att jag förstod informanternas intentioner. Intervjufrågorna var korta 
och svaren långa, detta menar Scheid tillför tillförlitlighet.121  

                                                

115 Dalen, 2008, s.74 
116 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, 1997, s 216 
117 Kvale, 1997, s. 216 
118 Ibid, s. 215 
119 Ibid, s. 214 
120 Ibid, s. 214 
121 Manfred Scheid, Musiken, skolan och livsprojektet: ämnet musik på gymnasiet som en del i ungdomars 

identitetsskapande, Umeå, 2009 
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5 Resultat från intervjuer 
I detta avsnitt kommer resultaten av de fyra utförda intervjuerna att presenteras. Jag har valt 
att redovisa dem i samma kronologiska ordning som intervjuerna gjordes. Observera att jag 
frångår den kronologiska ordningen stundtals för att lättare jämföra olika tillvägagångssätt, 
erfarenheter eller åsikter. Avsnittet delas in i sex olika huvudkategorier med tillhörande 
underkategorier. Analys av resultatet presenteras i slutet av varje huvudkategori.  

5.1 Musikskapande i skolan 
Här presenteras hur de fyra olika informanterna har arbetat med musikskapande i skolan och 
deras olika tillvägagångssätt i både uppstarten och det pågående arbetet. 

5.1.1 Preparationsstadiet 
Ett av de tydligaste resultaten efter de fyra intervjuerna är att det finns ett flertal 
tillvägagångssätt när mina informanter ska starta ett musikskapandeprojekt.  

Karin beskriver hur hon i demokratisk anda låter eleverna välja olika teman som de sedan 
röstar fram i klassen.  Efter röstningen av temat börjar eleverna skapa text och musik som kan 
följa det valda temat.  

Eva brukar använda sig av så kallad ”brainstorming” vid uppstarten för ett låtskrivarprojekt. 
Eleverna får tillsammans med Eva reflektera och uppge olika känsloord för att underlätta 
textskrivningsprocessen. Eva använder sig dessutom av olika medel som bilder och film för 
att försöka inspirera eleverna och ”öppna deras sinnen”.  

Lars berättar mer ingående om sin uppstart. Han berättar bland annat att han brukar dela ut ett 
papper där förväntat studieresultat framgår och nämner för eleverna att under denna 
skaparprocess måste de ta eget ansvar. Lars ger eleverna nästan helt fria tyglar och begär 
endast att de ska lämna in en planering som beskriver deras projekt; vad för slags skapande 
de ska arbeta med, hur de tänker arbeta med det och vilka hjälpmedel de behöver för att 
förverkliga deras idéer. Elevernas gör egna planeringar lektionen innan. Lars påpekar även att 
som förberedelse för gymnasiet är det bra för eleverna att ta eget ansvar för sitt arbete.  

Inför ett låtskrivarprojekt arbetar Lisa kontinuerligt från årskurs 7 till årskurs 9 med olika 
former av skapande. Det är inte endast en engångsgrej utan ständigt återkommande moment i 
hennes undervisning för att bygga på elevernas skapandekunskaper och förmågor. För att 
exemplifiera detta berättar Lisa om ett skapande projekt hon genomfört med elever i 8:an där 
de först diskuterade en låts uppbyggnad och beskrev vad som hände i låtens olika delar; intro, 
vers, refräng och stick. Sedan fick eleverna kasta om ordningen på dessa så de istället spelade 
sticket under introdelen och bytte plats på vers och refräng, vilket sedan resulterade i många 
diskussioner om hur viktigt det är med hela ljudbilden och inte bara enstaka delar i en låt.  

Som Lars påbörjar Lisa inte ett låtskrivarprojekt förrän elever går i nionde årskursen. Lisa 
anser att det är av stor vikt att eleverna innan dess har kunskaper om de olika delarna som 
kan förekomma i en låt. Fortsättningsvis vid uppstarten för låtskrivarprojektet får eleverna en 
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”stöd-lapp” med en planering av arbetsområdet och en checklista med olika punkter som 
eleverna kan tänka på under skapar processen. Lisa låter eleverna själva välja hur de ville 
börja, om de ville skriva en text först eller skapa musikgrunderna till en början.  

5.1.2  Den pågående processen 
Karin berättar om hur en skapande process kan ske med en klass i tredje årskursen. Efter val 
av tema skriver hon en refräng innan kommande lektion och under en och en halv månads tid 
ägnar de 20minuter varje vecka till att tillsammans skriva verser för att komplettera låten. 
Eleverna har några melodiförslag men Karin bestämmer ackorden vilket innebär att det för 
det mesta är ett skrivande projekt för eleverna och vid slutet av terminen brukar de spelat upp 
den färdiga produkten.  

I äldre åldrar exemplifierar Karin två olika tillvägagångssätt under skapandemomentet. 
Antingen skapar eleverna själva en text med tillhörande melodi, som hon hjälper dem att 
skriva ner för att inkludera musikteori i skapandet. Fortsättningsvis hjälper Karin eleverna att 
bygga ackordföljder utifrån melodier de redan skapat.  

Det andra tillvägagångssättet börjar Karin och eleverna i den mer teoretiska änden och börjar 
med att bestämma puls, rytm, melodi och ackord och sist en text. Eleverna får lära sig vilka 
toner som passar till olika ackord innan de skapar en melodi. Detta tillvägagångssätt 
beskriver hon som en ”skrivbordsprodukt” som hela tiden prövas och omprövas för att tillslut 
bli ett färdigt musikstycke.  

Det Karin upplever fungerar bäst för elever med mycket fantasi är att börja med text och 
melodi medan för mer introverta elever underlättar det att ta ett steg i taget med de 
musikaliska delarna för att sedan skriva en text till detta.  

Karin berättar även att det förekommer skapandeprocesser hos eleverna på deras egna 
initiativ. De kan till exempel besöka henne i hennes musiksal och ha en melodi som de söker 
hjälp att finna passande ackord till och då tar hon sig tid till att hjälpa dem.  

Eva berättar att hon utgår ifrån den kromatiska skalan när hon ska skapa med eleverna för att 
lägga grunder för det musikaliska. Eleverna brukar även arbeta i grupp för att kunna bolla 
idéer mellan varandra och ta hjälp av varandras kreativa och musikaliska förmågor. Eva 
belyser hur viktigt det är att elever lyckas skapa något redan första lektionen. Annars finns 
det risk att de tappar motivationen.  

Eftersom Lars lägger stor vikt vid det självständiga arbetet tvingar han sina elever att ta 
mycket ansvar för deras skapandeprocesser. Tidigare har han ägnat halva terminer åt 
skapande momentet men nu har han begränsat det till åtta veckor. Eleverna får själva välja 
hur de vill påbörja sin process, om de vill skriva text först eller skapa musik, om de väljer att 
skriva en låt. Vanligtvis arbetar eleverna i grupper men det förekommer även enskilda 
projekt. Lars berättar om en av hans tidigare elever som skapat alla delarna själv i sin musik 
samt spelat alla olika instrument själv under inspelningarna och slutligen mixat resultatet utav 
inspelningen till en färdig produkt. I jämförelse med denne elev berättar Lars om en grupp 
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bestående av åtta elever som envisats med att spela in alla instrument och sång samtidigt. Vid 
sådana tillfällen talar Lars om hur viktigt det är att alla elever vet vad de ska spela, att alla har 
noter och att de övar tillsammans innan de väljer att spela in sin färdiga produkt.  

Likt Karin brukar Lisa variera mellan att börja med text och melodi först och sedan bygga 
vidare det musikaliska. Ibland börjar hon med det musikaliska och sedan hjälper hon eleverna 
förstå vilka toner som kan sammansättas för att skapa en melodi till en viss ackordföljd. Hon 
nämner dock att det är eleverna själva som får välja vilken ände de vill börja i. Om eleverna 
väljer att börja med de musikaliska delarna först brukar hon handleda dem i val av tonart 
eftersom hon upplever att det är något elever sällan har vetskap om, just att de finns olika 
tonarter. Lisa utgår ifrån vilka förmågor eleverna har vid förslag av tonarter. Efter val av 
tonart brukar eleverna få spela och pröva sig fram vilka ackord de vill använda som tillhör 
den tonarten. Melodier brukar behandlas tidigare under deras undervisning. Tack vare detta 
brukar hennes elever inte finna det allt för svårt att skriva nya, egna, melodier. Men om 
inspirationen svalnar brukar hon tipsa dem att använda sig av ackordstoner och bygga vidare 
utifrån dem. Under den pågående skapandeprocessen brukar Lisa hela tiden resonera med 
sina elever om deras kreativa val. Lisa lägger stor vikt vid att inte påverka sina elever utan 
det ska komma ifrån dem själva. Istället kan hon ifrågasätta varför de väljer att göra en vers 
sju takter lång om det själva upplever att det saknas något.  

5.1.3  Analys 
Som tidigare nämnts behöver varje kreativ process en grund.122 Detta benämner Wallas som 
ett preparationssteg.123 Det är tydligt att alla mina informanter har olika preparationssteg de 
arbetar med antingen kontinuerligt i flera år eller inför ett skapandemoment där låtskrivande 
är målet.  

Till exempel berättar Lisa om hur hon arbetar med flera återkommande moment i hennes 
undervisning där eleverna får utveckla sina skapandekunskaper och förmågor. För att hennes 
elever ska kunna lyckas skriva en låt är det av stor vikt att de redan innan har tidigare 
erfarenheter och kunskaper om hur en låt kan vara uppbyggd. Melodier är även något som 
Lisa har arbetat mycket med under olika moment och anser därför att hennes elever lättare 
kan hitta på egna melodier vid ett skapande projekt. Även Karin berättar om hur hon har en 
genomgång av tonarter och ackord för att skapa en grund för eleverna att sedan skapa olika 
melodier.  

Wallas nämner olika steg i den kreativa processen124 och det är tydligt att mina informanters 
elever hamnar i de olika stegen. Från preparation där deras uppgift begränsas antingen av 
lärare eller dem själva. De kan till exempel välja ett tema för låten som Karin nämner, eller 
tonart som Lisa nämner.  
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5.2 Påverkande faktorer  
Som tidigare nämnt kan en hel del olika faktorer påverka ett musikskapandemoment och 
nedan presenteras de faktorer som mina informanter valt att beröra.  

5.2.1 Lärarens egna kreativa förmågor 
Karin talar mycket om sin egna kreativa lust när hon talar om att arbeta med musikskapande. 
Hon uttrycker att om hon själv inte är i ett kreativt ”mode” är det mycket svårare att arbeta 
med musikskapande i skolan. Karin anser att man som lärare måste kunna bemöta elevernas 
många idéer och hjälpa dem vidare om de fastnar vilket problematiseras om man inte känner 
någon inspiration. Hon säger bland annat att: ”Bara för att man är musiklärare är man inte 
kreativ hela tiden.” Detta uttalar hon med en negativt laddad känsla då hon fortsätter tala om 
människors och elevers förväntningar på lärare och hur det ibland kan vara svårt att leva upp 
till dessa ibland svåruppnåeliga förväntningar. Fortsättningsvis beskriver hon hur hennes 
egna kreativa processer utanför skolan brukar börja. Först och främst behövs en 
inspirationskälla som ger henne en idé. Hon exemplifierade detta med en musikslinga som 
hon sedan arbetar vidare med och utvecklar. Hon utgår hela tiden ifrån inspiration.  

Likt Karin talar Eva om en inspirationskälla. Det behöver hända något i hennes liv, dåligt 
eller bra, för att väcka kreativiteten. Hon talar om att det är lättare att bearbeta negativa 
händelser med musik, dock anser hon att hennes liv har varit lättsamt de senaste åren vilket 
leder till att Eva endast skrivit några egna låtar. Däremot arbetar hon med olika musikaler på 
skolan och skapar främst övergångar mellan redan befintliga musikaliska verk. Inspirationen 
till dessa övergångar hittar hon genom att lyssna på verken ett flertal gånger medan hon gör 
annat, är ute och går eller liknande.  

När Lars talar om sin egen kreativa förmåga nämner han att han ägnar mycket fritid till att 
skriva egen musik och låtar. Han har en egengjord studio i sin källare där han likt sina elever 
kan stänga in sig och bara vara själv i sin kreativa process. Detta förekommer dock endast 
när han känner lusten för att skapa. För sin egen, men även för sina elevers skull har han 
träffat en sångpedagog och tagit sånglektioner för att kunna ta med sig kunskapen han lär sig 
under dessa tillfällen och förmedla det till sina elever.  

Lisa berättar att hon övar sina kreativa förmågor på liknande sätt som hon begär att hennes 
elever ska göra det, nämligen i musiksalen. Hon berättar om hur hon använder sitt klassrum, 
fast till skillnad från hennes elever släcker hon oftast lamporna och tänder några ljus som hon 
sedan ställer på pianot som hon ska använda som kompinstrument. Lisa berättar även om 
olika digitala program som hon brukar använda och pröva, till exempel Pro tools och 
Audacity som båda två är ljudredigeringsprogram.  

5.2.2  Eleverna 
Karin beskriver hur olika elever och klassgrupper kan påverka det skapande momentet på 
olika sätt. Hon talar om att med stökiga klasser kan ett skapande moment ta längre tid, medan 
med en lugnare klass kan processen ta kortare tid.  
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Även elevernas ålder kan påverka hur länge ett skapande moment sträcker sig över tid. Med 
äldre åldrar beskriver hon att de kan hålla på mer intensivt och skapa under en hel 40minuters 
lektion. De äldre åldrarna brukar ofta kunna arbeta mer självständigt och skapar oftast musik 
i en grupp som hon handleder lite då och då under lektionen. Medan i yngre åldrar är det för 
mycket begärt både från henne och eleverna att hålla på hela lektionen med skapande. 
Eftersom de ofta inte besitter samma instrumentala och musikaliska färdigheter som äldre 
elever behöver de mer stöd i sitt skapande. Karin upplever dock att de yngre eleverna har fler 
idéer rent textmässigt i jämförelse med de äldre eleverna. Hon exemplifierar detta med en 
hund vid namn Zlatan som spelar Minecraft, som en grupp av hennes yngre elever har skrivit 
en låttext om. Dessutom påstår hon att yngre elever är mer bekväma med att sjunga i 
jämförelse med killar som går i åttonde klass.  

Fortsättningsvis talar hon även om olika musikaliska förutsättningar hos eleverna som kan 
påverka deras skapande moment. Karin problematiserar bristande kunskaper och färdigheter 
inom de vanliga ackordinstrumenten och att elever utan dessa färdigheter eller kunskaper ofta 
har svårt att förstå koppling mellan ackord och melodi. Dock påpekar hon att elever som inte 
spelar något ackordinstrument på fritiden kan fortfarande skapa melodier utan svårigheter. 
Hon nämner även svårigheter om eleverna inte fått någon musikalisk grund under tidigare år i 
skolan. Karin nämner att en del av hennes elever inte tidigare haft någon musiklärare som 
gått en musikutbildning och i och med det påstår hon att eleverna fått sämre förutsättningar 
för att kunna spela eller skapa musik.  

Karin talar om att elevernas självförtroende stärks vid skapande projekt. Fast det är inte 
förrän produkten är nästa helt färdig som eleverna upplever en känsla av god prestation. Hon 
beskriver även att eleverna känner att de faktiskt skapat något och känner en wow-känsla 
över att de faktiskt klarade det. Dock påpekar hon att när elever skriver ner sina melodier 
eller ackordföljder, hittar dem också en känsla av stärkt självförtroende för de får ner på 
papper att det faktiskt skapat något.  

Något som Karin däremot problematiserar är hur elever försöker härma artister de lyssnar 
mycket på. Till exempel att härma artisten Beyoncés wailande och variering av väldigt låga 
och höga toner. På grund av att de inte riktigt besitter färdigheten glider de istället över på 
”fel” toner och sången upplevs som falsk. Wailandet försvårar även nedskrivningen av 
melodin påstår Karin. 

Karin talar även om hur det märks vad eleverna har för inspirationskällor. De elever som 
lyssnar på mycket pop skapar oftast låtar som i slutproduktion låter som poplåtar. Hon 
nämner även att elever vars musiksmak präglas mest av pop, har tendenser att vilja skriva 
egna låtar mer. 

Både Eva och Lars beskriver elevernas självförtroende och hur den växer när de lyckas skapa 
något som faktiskt låter bra i deras öron. De beskriver hur en gnista tänds i ögonen och att 
eleverna upplever en ”wow, jag kan”-känsla. Detta brukar uppkomma efter att de båda 
lärarna lärt eleverna kvintackord, den kromatiska skalan, och deras samband, alltså vilka 
ackord och toner som passar bäst tillsammans. Båda lärarna beskriver elevernas lycka och 
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nyfikenhet att vilja fortsätta efter upptäckten att det faktiskt inte är svårt att pyssla ihop 
ackord.   

Lars talar även om vikten att eleverna finner lust att skapa. Han ställer inte kravet att eleverna 
måste skapa text till musik eller musik till text utan poängterar att de ska skapa för att det är 
roligt och gärna ta hjälp av varandras lust. Är en elev till exempel bättra på att skriva texter 
uppmuntrar han denne att arbeta med någon som kanske har lättare för det musikaliska och 
vise versa för att komplettera varandra.    

När Lisa reflekterar kring elevers olika förutsättningar nämner hon en rädsla som en del 
elever känner. Hon diskuterar hur vanlig skola och särgrundskola skiljer sig åt angående 
denna rädsla. Eleverna på särgrundskolan har inte samma hämningar eller rädslor som hon 
upplever finns hos elever på vanlig grundskola. Det är främst högstadiet som eleverna är 
livrädda för att misslyckas. Trots tidigare arbete med musikskapande och arbete att försöka 
motverka denna rädsla är ett flertal elever oroliga. Hon beskriver dock att det finns även 
elever som är väldigt kreativa och kommer på egna melodier och idéer och inte förväntar sig 
att det ska bli lika proffsigt som på radion vid första försöket. Hon beskriver även att det 
finns vissa elever med en viss känsla för det kreativa skapandet.  

5.2.3  Klassrumsmiljö 
Endast Karin och Lars diskuterar hur olika klassrumsmiljöer kan påverka musikskapandet. 
Karin talar mer om klimatet i klassen, alltså hur tillåtande atmosfär det är mellan eleverna. 
Att eleverna låter varandra pröva, göra fel, göra rätt, låter varandra sjunga utan att det måste 
låta perfekt. Karin poängterar dock att än hur öppet klimat som finns i ett klassrum finns det 
fortfarande elever som menar att det är svårt att dela med sig av sig själva. Karin nämner 
även att i grupper där ett tillåtande klimat inte har uppnåtts, där måste man som lärare ha mer 
styrda uppgifter i jämförelse med en grupp med tillåtande klimat där kreativiteten får mycket 
utrymme.  

När Lars talar om klassrumsmiljön talar han mer om utrustning och själva lokalerna. Han 
berättar om hur svårt det är att börja jobba i en skola som knappt har någon utrustning för 
inspelning. Genom åren har han lyckats omforma ett av grupprummen till en 
inspelningsstudio där det finns mikrofoner och datorer med ljudprogram att tillgå. Lars 
berättar lite mer ingående om denna studie och nämner hur elever vågat mer i detta avskilda 
rum i jämförelse med det större klassrummet. Det har till exempel funnits elever som han tror 
att han måste tvingas underkänna, men när de gått in i ”studion” har de visat mycket mer än 
tidigare.  

5.2.4  Analys 
Tidigare nämner jag hur Hanken och Johansen berör de didaktiska kategorierna; ramfaktorer 
och elev- och lärarförutsättningar.125 I mitt resultat är det tydligt hur mina informanters olika 
kreativa förmågor påverkar förutsättningarna för musikundervisningen. Som Karin nämner 
                                                

125 Hanken, Johansen, 2013 
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hur hennes elever och människor i närheten har förväntning om att hon ska vara kreativ hela 
tiden. Känner hon sig inte i ett kreativt ”mode” kommer förutsättningarna förändras.  

Både Karin och Eva säger att deras kreativitet behöver en inspirationskälla. Eva fortsätter 
och säger att något måste hända för att hon ska känna någon form av inspiration. Precis som 
Maner menar att kreativitet inte framkommer av bristen utan snarare av behovet.126 I detta 
fall då ett utlopp eller bearbetning av något som hänt i Evas liv. 

Något ytterligare Karin påpekar är att hon ibland kan uppleva en bristande preparation innan 
ett musikskapandemoment. Hon problematiserar de faktum att vissa elever inte besitter de 
instrumentala kunskaperna de behöver för att överhuvudtaget kunna spela olika ackord i följd 
efter varandra. Detta faktum kan därför begränsa deras kreativa förmåga. Kopplar man detta 
både till Hanken och Johansens elevförutsättning127 och till Vygotiskijs kreativa process128 
fattas det helt enkelt för mycket tidigare erfarenheter för att ha en stadig grund eller bra 
förutsättning för elevers skapande.  

Tack vare att de flesta av mina informanter tidigare arbetat med skapande har de möjliggjort 
en kreativ process. I elevernas illuminationssteg kommer deras plötsliga ”aha”-upplevelse.129 
Denna upplevelse nämner Karin att hennes elever brukar få efter att de arbetat med skapandet 
ett tag. Eleverna känner att de faktiskt skapar något nytt och testar det på olika sätt, vilket 
leder till det sista verifikationssteget.130 Även Eva och Lars beskriver hur deras elever 
upplever en ”wow, jag kan”-känsla. Efter att eleverna får pröva sig fram och improvisera 
verifierar de till slut ett nytt verk – i detta fall en ny låt.  

5.3 Undervisningsmaterial och tolkning av styrdokument 
Som tidigare nämnt finns det delar av det centrala innehållet i musikämnet som berör 
musikskapande.131 I detta resultat presenterar jag därför mina informanters tolkning av 
styrdokument men berör även frågan om undervisningsmaterial de använder sig av.  

5.3.1  Eget material 
Endast en av fyra informanter arbetar utifrån ett eget material som denne skapat. Eva har 
framställt ett material med grunderna i musikskapande. Det innefattar ackordföljder som 
fungerar tillsammans, kvintcirkeln och tonarter samt olika skalor som passar olika genrer. 
Resterande av informanterna varierar sitt arbete och utgår antingen från deras egna skapande 
processer eller från kollegors material.  

Både Eva, Lars och Lisa talar om grundarbete för att skapa bättre förutsättningar till att kunna 
skapa en låt. De diskuterar alla tre att de under tidigare år eller moment arbetar med 

                                                

126 Marner, 2005 
127 Hanken, Johansen, 2013 
128 Vygotskij, 1995 
129 Wallas, 1926/1949 
130 Wallas, 1926/1949 
131 Skolverket, Lgr 11, 2011 
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GarageBand™ eller hur en låt är uppbyggd när eleverna väl ska skapa en egen låt finns dessa 
grundförutsättningar.  

5.3.2  Användning av utformat material 
Endast Karin berättar om annat utformat material. Hon berättar om ett projekt som heter 
”Skapande skola”, då en utomstående person besöker skolan och har workshops och 
låtskrivartävling. Dock har hon inte tillgång till det materialet, men det är något eleverna får 
ta del av. Utomstående lyckas inspirera eleverna på ett väldigt bra sätt och de färdiga 
produkterna som skapats påstår hon var av god kvalité.  

Karin tipsar om Monica Welanders bok ”Låtskrivarboken” som hon själv blivit tipsad om. 
Hon har dock inte testat materialet själv.  

För de stunder hon själv inte känner sig inspirerad nämner hon att det kanske vore bra med ett 
färdigt material som hon kan utgå ifrån.  

5.3.3  Koppling till styrdokument 
Karin har ännu inte satt betyg i grundskolan sedan den nya läroplanen lgr11 infördes och 
påstår därför att hon kopplat sitt arbetssätt till föregående styrdokument lpo94. Det enda hon 
nämner att hon medvetet kopplar till styrdokument är improvisationsdelen i skapandet.  

Eva arbetar väldigt genomskinligt med eleverna när det kommer till kunskapskraven. Vid 
början av varje arbetsområde går hon igenom vilka kunskapskrav som kommer att bearbetas 
och kopplar även till det centrala innehållet för musikämnet. Eva är noga med att skriva en 
planering som även delas på elevernas hemsida. Hon anser att skolverkets formuleringar för 
kunskapskraven är svåra och brukar förenkla texten för att inte skrämma eleverna. I sin 
planering skriver Eva med egna ord vad som ska göras och hur det ska bedömas. Eva 
beskriver även hur eleverna får vara med och bestämma hur bedömningen ska gå till. 
Eftersom musikskapande oftast görs i grupp får eleverna läsa in sig på uppgiften och även ta 
eget ansvar för deras lärande. Eva beskriver även en matris som eleverna alltid kan komma åt 
för att kunna göra en självbedömning av vad de klarat och reflektera kring hur de ska klara 
nästa steg eller krav. Eva påminner även sina elever under processens gång om 
kunskapskraven. Hon ställer frågor som ”hur många vill minst ha betyget E i musik?”, ”vet ni 
vad ni måste göra för att uppnå kunskapskraven?”. Vilket svar hon får sätter grunden för om 
det krävs en kort genomgång av kunskapskraven som de behandlar under momentet.  

Likt Eva går Lars igenom de olika kunskapskraven som kommer att bearbetas under varje 
arbetsområde. Han beskriver det olika kunskapskraven för skapande, skapande med digitala 
verktyg, och beroende på hur eleverna kommer skapa musik kommer olika krav att bearbetas. 
Om eleverna väljer att till exempel arbeta med musikskapande och olika konstarter, som att 
göra filmmusik, eller fokusera på sångmomentet eller spelmoment arbetar de inte endast med 
kunskapskraven att skapa musik utan även musicerande-kraven.  

Lisa beskriver ett annat arbetssätt jämfört med tidigare informanter. Hon berättar att eleverna 
får en betygsmatris som utformats kommunalt, musiklärare emellan. Denna betygsmatris är 
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alltså utformad av musiklärare i kommunen och alla musiklärare använder den. Den är 
baserad på skolverket egna läroplan för musikämnet och eftersom alla utgår ifrån samma 
matris blir det även rättvisare bedömningar och underlättar för både lärare och elever om 
elever byter skola. Eleverna får denna matris i början av varje termin och även vid början av 
ett arbetsområde. Likt tidigare informanter blir det en genomgång av vilka kunskapskrav som 
kommer behandlas under arbetsmomentet. Eleverna blir även tilldelade en pedagogisk 
planering av momentet där Lisa skrivit ner de olika färdigheterna som kommer att arbetas 
med och hur momentet kommer att bearbetas. Likt Eva brukar Lisa låta eleverna vara med 
och bestämma hur arbetet ska redovisas men även hur länge de anser att arbetsområdet ska 
bearbetas.  

5.3.4  Analys 
I Lgr 11 står det klart och tydligt att musikskapande ska ingå i musikundervisningen.132 Det 
är väldigt tydligt att alla mina informanter är väl pålästa på just Lgr 11 och att de utgår ifrån 
styrdokumenten vid bedömningen av skapandemomenten. Eva, Lars och Lisa går igenom 
kunskapskraven som berör musikskapande med sina elever och hur, beroende på hur de 
väljer att skapa, arbetar med olika kunskapskrav i musikämnet.  

5.4 Digitalt skapande 
Endast Lisa berättar om hur hon arbetar med digitala verktyg under musikskapande moment. 
Hon har låtit elever skapa en instrumental bakgrund med hjälp av applikationen 
GarageBand™ på deras iPadar. Hon beskriver hur rädslan av att misslyckas blir betydligt 
mindre när fokusen på skapandet förflyttas från elever till iPaden. Eleverna behöver inte 
kunna spela ett instrument för att kunna lägga in ljud och loopar i applikationen som de 
använder. Hon beskriver även hur elever får med lite annorlunda instrument i sina verk, 
eftersom tillgängligheten för stråkinstrument och andra instrument inte är lika utbredd som de 
mer vanliga gitarrerna och keyboarden. Lisa problematiserar dock användningen av digitala 
verktyg. Hon menar att eleverna inte alltid förstår de olika musikaliska delarna och teorierna 
bakom varför just de olika ljuden passar bra tillsammans.  

5.4.1  Analys 
Flera av mina informanter nämner under intervjun att de använder olika digitala verktyg men 
endast Lisa berättar hur hon använder olika verktyg i just musikskapande. I de nationella 
utvärderingarna 2003133 och 2015134 står det att endast ett fåtal elever och lärare använder 
digitala verktyg i musikundervisningen och sällan till annat än att lyssna på musik. Detta 
kanske förklarar att endast en av tre av mina informanter nämner digitala verktyg.  

                                                

132 Skolverket, Lgr 11, 2011 
133 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan, 2003 
134 Skolverket, Musik i grundskolan; En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, 2015 
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5.5 Fyra lärares drömförutsättningar för ett musikskapandemoment 
Alla informanterna är eniga om fem drömförutsättningar för ett musikskapandearbete.  

• Max 15 elever  
• Tillgång till flertal grupprum 
• Rummen välutrustade med flera olika musikinstrument 
• Digitala verktyg med tillgång till musikprogram som exempelvis Garage Band 
• Och inspelningsmöjligheter 

Karin anser även att förutsättningarna för musikskapande skulle markant bli bättre om man 
har minst två pedagoger med olika ingångar, en som själv skriver låtar och den andra med 
mer instrumentala musikskapande erfarenheter.  

Lisa nämner även vikten av kvalitén på rum och instrument för att skapa de bästa 
förutsättningarna för kreativitet. Hon beskriver hur hon själv vill kunna dra sig undan till en 
mysig hörna och spela på instrument av god kvalité. Hon jämför en flygels ljud med en billig 
keyboard och beskriver de olika känslorna som uppkommer vid spelandet på dessa. Lisa vill 
gärna att hennes elever ska känna sig trygga och skapa en miljö som frodar kreativa 
processer.  

5.5.1  Analys 
Som jag tidigare nämnt skriver Hanken och Johansen om ramfaktorer.135 Det som presenteras 
ovan är de drömfaktorer mina informanter skrivit om. Alla fyra är eniga om dessa 
ramfaktorer.  

5.6 Beskrivning av musikskapande 
Karin berättar om en stökig elev i årskurs två som under lektionerna har svårt att fokusera. 
Tillslut fick han ett litet rytminstrument som hon förklara som en groda, men själva pinnen 
för att slå med plockades bort. Han fann ett lugn av att bara sitta och hålla i den. När de väl 
håller på med en pulsövning börjar han säga ordet gök vid var fjärde pulsslag. Detta 
utvecklades till en idé att skriva en låt om en pojke, en groda och en gök.  

Under undervisningen måste man vara lyhörd, då olika musikskapande aktiviteter kan 
förekomma hela tiden, som kan vara svåra att märka.  

Ett annat exempel Karin berättar om är en elev som hela tiden trummar så fort 
undervisningen tar en paus. Detta visar sig vara ett av elevens största intressen och denne 
elev försöker hela tiden skapa nya rytmer i sin vardag. 

Eva beskriver att musikskapande behöver inte endast vara spel i ensembleform, det kan ju 
även vara en rytmkomposition. Musikskapande för Eva betyder att man skapar någonting 
med någon form av det som kallas musik. Det kan vara toner, ackord, rytmer men också en 
                                                

135 Hanken, Johansen, 2013 
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komposition i kombination med bilder eller andra konstformer. Hon beskriver hur man lätt 
fastnar i ett tänk som innebär att man endast anser att musikskapande innebär slutprodukten 
låtar. Själva skapandeprocessen sätter igång när man utför något musikaliskt och det händer 
något i hjärnan som gör att man fortsätter att utveckla det man gör.  

Lars beskriver att musikskapande måste handla om skapande med hjälp av musik. Han 
exemplifierar att om en elev väljer att använda olika medier, exempelvis en film och klipper 
och klistrar olika musikklipp eller ljud till detta är även det ett slags musikskapande. Lars 
nämner hur otroligt fritt musikskapande kan vara och att definitionen av musikskapande är 
väldigt brett. ”Det ska vara något nytt, det ska också vara musik med, det är väl den närmaste 
definitionen jag kan komma. Men det är väldigt luddigt” 

Lisa påstår att så fort du alstrar musik håller du på med musikskapande. Hon beskriver två 
olika slags musikskapande; återskapande och nyskapande. Återskapande beskriver hon som 
att ta något tidigare verk och försöka spela det. Nyskapande kan vara att ta samma verk men 
att sätta sin egen prägel på det, göra det på ett nytt sätt och göra det till sitt. Hon beskriver 
även att improvisation är ett slags musikskapande. Hon skiljer dock på ljud och musikaliska 
upplevelse. Sitter en femåring och bara slår på ett bord är det inte musikskapande. Däremot 
om denne börjar ha något slags tempo eller skapar ett mönster och har en musikalisk 
uppleves skulle man kalla det musikskapande. Hon problematiserar dock improvisation som 
grund för musikskapande eftersom enligt skolverket ska man utgå ifrån olika musikaliska 
byggstenar. För att minnas vad man skapat måste man repetera sin improvisation och då är 
det inte längre improvisation utan ett musikaliskt mönster.  

5.6.1  Analys 
Utifrån mina intervjuresultat har mycket av musikskapandet handlat om produktionen av 
låtar. Under den sista intervjufrågan som handlar om att försöka definiera musikskapande 
uppkommer ett flertal andra aspekter av skapande.  

Som Strandberg nämner har musikskapande funnits med sedan 50-talet.136 I sitt första stadie 
var det just rytmisk och melodisk improvisation som utgjorde skapandeaktiviteter. 137 Karin, 
Eva och Lisa berättar alla tre om olika exempel där rytmisk skapande förekommer.  

Som Nielsen skriver så har reproduktion funnits i musikundervisningen betydligt längre än 
produktionen av musik.138 Lisa berättar om samma företeelse bara att hon istället benämner 
det som återskapande och nyskapande. Där återskapande förklara hon som att man tar ett 
tidigare känt verk och försöker spela det medan nyskapande innebär att man gör det på ett 
helt nytt sätt.  
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6 Diskussion 
I denna del presentera jag en diskussion kring intervjuresultatet, de teorier jag valt att arbeta 
med och jag kommer även att granska min metod. 

6.1 Intervjuresultatdiskussion 
Nedan följer en intervjudiskussion där jag bearbetar resultatet och kopplar det till de olika 
teorier som mitt arbete utgått ifrån. 

6.1.1 Sociokulturellt perspektiv 
Det är tydligt att samtliga av mina informanter utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande. Musiksalen och lektionstiden gör undervisningen situerad – det finns förutbestämda 
ramarna och etablerade rutinerna i dessa salar. De intervjuade lärarna använder sig även ofta 
av grupparbeten vid skapandemoment – det vill säga att eleverna samspelar tillsammans och 
kan därför skapa något, såväl med hjälp av deras olika tidigare erfarenheter, som deras 
respektive individuella fantasivärldar. Eva motiverar grupparbete med att eleverna kan bolla 
idéer mellan varandra och nyttja varandras kreativitet men även musikalitet. Hon fortsätter 
även att nämna att i äldre åldrar får elever arbeta mer självständigt men med viss 
handledning. 

6.1.2 Didaktik 
Vid planeringen av olika skapandemoment utgår de olika informanterna efter olika 
ramfaktorer men även läroplanens mål. De berör de didaktiska frågorna om mål, hur, och för 
vem innan de påbörjar skapandeprocessen.  De återkom ofta till olika elevers kunskaper och 
deras egna kreativa förutsättningar som kan både hjälpa men även begränsa undervisningen. 
Detta omnämner även av Hanken och Johansen, som menar att ramfaktorer och elev- och 
lärarförutsättningar har stor påverkan på undervisningen och dess innehåll.139 Utifrån 
intervjuerna framgår det att de olika lärarna är synnerligen överens om några ramfaktorer (se 
kapitel 5.5) som skulle underlätta skapandeprocessen. Mycket handlar om utrymme, tillgång 
till instrument och digitala verktyg, men även rent fysiska och rumsliga ramfaktorer.  

Flera av mina informanter nämner digitala verktyg men endast en använder digitala verktyg i 
sin undervisning som berör musikskapande. Dock nämner de tre andra att de oftast spelar in 
digitalt men verkade inte göra mycket mer än så. Lars berättar om hur han på sin skola nu 
skapat en inspelningsstudio där elever själva kan spela in och bearbeta sitt material digitalt. 
Lisa nämner hur hon använd iPadar och applikationen GarageBand™. Det förvånar mig att 
inte fler av lärarna använder sig av diverse musikprogram där man kan skapa instrumentljud 
utan att själv producera dem. Detta tänker jag skulle kunna vara ett alternativ, speciellt i 
yngre åldrar eller äldre åldrar där elevernas instrumentala kunskaper inte räcker till. Jag själv 
använder digitala verktyg i både form av dator, iPad och iPhone och finner många 
musikprogram, exempelvis GarageBand™ som hjälper till att skapa något som låter bra. 

                                                

139 Hanken, Johansen, 2013, s. 34 
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Exempelvis kan jag lägga in ett ljudspår med fiol, detta instrument kan jag inte spela men kan 
ändå få till melodier med detta program. 

Enligt både Nationella utvärderingen 2003140 och 2015141, som tidigare nämnts, uppger få 
musiklärare, eller elever, att de använder sig av digitala verktyg i musikämnet. Här menar jag 
att det bör genomföras en förändring. Med digitala verktyg och musikmjukvaror som 
GarageBand™ öppnas fler möjligheter för hur eleverna kan få ett musikverk att låta. 
Eleverna själva lyssnar mycket hemma via strömningstjänster och på radio, och en generell 
önskan hos eleverna är att deras verk ska låta som det gör på radion, där det allra mesta på ett 
eller annat sätt skapats på just digital väg.  

Som tidigare nämnt påverkar lärarförutsättningen hur ett moment ser ut. I intervjuerna 
framgår det tydligt att just de fyra lärare jag intervjuade har alla själva skrivit flertal låtar på 
sin fritid. Lärarna berättar om hur de skapar musik med akustiska instrument och inte de 
digitala verktygen, vilket förändrar deras förutsättningar för digitalt skapande. Om mina 
informanter inte använder digitala verktyg i sitt eget skapande kanske de inte själva är 
bekväma att använda det i sin undervisning. Precis som Scheid och Strandberg nämner så 
saknas en digital kompetens eller fortbildning hos flertal lärare, detta visar sig även i de 
nationella utvärderingar som nämnts tidigare. 142  

För att motivera de olika eleverna i deras skapande är alla informanter tydliga om vilka 
kunskapskrav eleverna ska visa under momentet och vad de har för mål. Dessa didaktiska 
frågor är viktiga att besvara redan innan de sätter igång. Som tidigare nämnts av bland annat 
Marner uppstår inte kreativitet ur intet, utan utifrån behov.143 En viktig förutsättning för att 
elever ska kunna skapa är att de känner sig motiverade till detta. I det centrala innehållet 
presenteras musikskapande och improvisation som en del av musikämnet144, vilket även vissa 
av informanterna påpekar.  

6.2 Metoddiskussion 
Den metod jag utgick ifrån var att använda mig av kvalitativ intervjustudie samt läsa litteratur 
som behandlar musikskapande. Jag försökte inrikta mig på musikskapande och sökte 
litteratur som behandlade just detta. Inledningsvis begränsade jag mig till 
universitetsbiblioteket och hittade därför ganska få böcker om just musikskapande, eller 
rättare sagt hittade jag en hel del men inga relevanta utifrån mitt undersökningssyfte. Jag 
sökte även efter litteratur eller läromedel på nätet men fann även där få bra exempel. Hade 
jag varit mer insatt i musikämnet och forskat inom musikskapande tidigare hade jag nog 
funnit fler böcker och sidor relevanta för min undersökning. Däremot när jag flyttade fokus 

                                                

140 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan, 2003 
141 Skolverket, Musik i grundskolan; En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, 2015 
142 Erixon, (red) , 2014 
143 Marner, 2005 
144 Lgr 11 
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från musikskapande och istället fokuserade på kreativitet hittade jag en hel del som 
behandlade det jag sökte.  

Under mina intervjuer kunde jag endast tolka det mina informanter sa och kunde inte läsa av 
deras kroppsspråk eftersom jag utförde telefonintervjuer. Dessa intervjuer gick även till på 
olika sätt och på olika ställen för informanterna. En av dem var till exempel i sitt hem medan 
en annan hade en planeringtimme i sitt arbetsrum. Detta kan ha påverkat resultatet eftersom 
den ena kände sig bekväm hemma medan den andra kan ha varit stressad på jobbet och hade 
kollegor som passerade in och ut i rummet.  

Vidare kan man diskutera om intervjuer var den rätta vägen att gå? Vad hade resultatet blivit 
om jag istället observerat lektioner där skapandemoment hade förekommit. Förskönade mina 
informanter deras tillvägagångssätt eller minns de alla detaljer precis som de var? Hade jag 
observerat hade jag behövt förlita mig på min egen analytiska förmåga, men denna kanske 
hade färgats av både lärare och elever, beroende på hur de hade betet sig under lektionen. 
Dock har jag analyserat mina informanters utsagor och funnit insikt i hur musiklärare kan 
arbeta med musikskapande.  

Som tidigare nämnts anser Hanken och Johansen att det är viktigt med tre olika 
utgångspunkter för att skapa förståelse för olika förhållningsätt i den musikpedagogiska 
verksamheten.145 I min metod presenterar jag två olika slags musikpedagoger. Praktiker, de 
vars huvudsakliga utbildning består av musik, och de mer allmänpedagogiskt utbildade 
musikpedagoger som endast haft musik som en del av deras ämneskompetens. Mitt urval av 
informanter var delvis slumpmässig men som Hanken och Johansen nämner är de olika 
förhållningssätten viktiga inom forskning för att utveckla musikämnet ytterligare. 146 

6.3 Yrkesförberedande arbetet 
I och med detta examensarbete har jag försökt att förbereda mig inför mitt kommande yrke. 
Eftersom jag planerat att arbeta med musikskapande i min undervisning var det av stor vikt 
för mig att förbereda mig mer inom just detta ämne. Har jag då besvarat mina egna 
frågeställningar? Jag känner själv att jag genom mina intervjuer kunde granska hur fyra lärare 
hade ett flertal olika pedagogiska strategier de använde sig av under skapandemoment. 
Däremot fann jag mycket lite undervisningsmaterial som fokuserar på just musikskapande. 
Kanske är detta något jag själv få skapa under min tid som lärare. För mig känns det nu även 
tydligt hur olika musikskapandemoment kan planeras och genomföras i skolmiljö, utifrån de 
ramfaktorer som erbjuds där. Har jag till exempel endast en musiksal att arbeta utifrån får det 
kanske bli ett stort gruppmoment att skapa ett verk. Har jag tillgång till olika grupprum kan 
jag dela in mina elever i olika mindre grupper för att arbeta tillsammans. Beroende på olika 
digitala verktyg som kan finnas tillgängliga kan jag använda iPads och applikationen 
GarageBand™ i min undervisning. Möjligheterna känns nu oändliga, men i mitt yrke 
kommer jag ständigt få anpassa moment utifrån de givna ramfaktorerna.   
                                                

145 Hanken, Johansen, 2013 
146 Hanken, Johansen 2013 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Inlägg i Facebook-gruppen Musiklärarna 

Hej alla engagerade musiklärare! 

Finns det någon i denna grupp som skulle kunna hjälpa mig under min sista termin på 
lärarutbildningen. Det är nämligen så att jag skulle behöva två-tre informanter som är villiga 
att ställa upp på en intervju som kommer ta mellan 30-50minuter. Intervjun kommer att 
handla om musikskapande i skolan och fokuserar mer mot grundskolans senare år, men vem 
som helst som jobbar med elever från 5-9 uppskattas. Det skulle hjälpa mig otroligt mycket 
om det fanns några villiga här. 

Med vänliga hälsningar Annika Norberg 
Lärarstudent vid Umeå Universitet 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

- musikskapande i skolmiljö 

Bakgrund om informanten: 

Namn/Ålder 

Verksamma år som musiklärare/Musiklärarutbildning 

1. Vilka är dina generella erfarenheter av musikskapande i skolan?  
a. Positiva aspekter?  
b. Negativa aspekter? 

2. Vad för slags undervisningsmaterial använder du dig under dina musikskapande 
moment? 

3. Hur arbetar du generellt med musikskapande i skolan? 
4. Hur kopplar du hur du arbetar med musikskapande till styrdokumenten och 

kunskapskraven? 
5. I den bästa av världar, hur skulle förutsättningarna se ut för ett musikskapande 

moment? 
6. Skapar du själv musik i din vardag, om ja, hur går du till väga då? 
7. Hur definierar du skapande vs musikskapande? 	 

 
 

 


