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i 
	

Sammanfattning	
Titel:	Analogt	eller	digitalt	–	en	studie	mellan	analogt	och	digitalt	musikskapande	med	

två	årskurs	6	klasser.	

Nyckelord:	Kreativitet,	musikskapande,	digitala	verktyg,	dator	

	

I	 studien	utforskas	analogt	och	digitalt	musikskapande.	 Syftet	med	denna	uppsats	är	

att	 beskriva	 processen,	 likheter	 och	 skillnader	 mellan	 analogt	 och	 digitalt	

musikskapande	 i	 två	 årskurs	 6	 klasser.	 Analysen	 utgår	 från	 inspelade	

videoobservationer	 under	 en	 fem	 veckors	 period	 där	 den	 ena	 klassen	 skapat	musik	

genom	 analogt	 tillvägagångssätt	 och	 den	 andra	 klassen	 med	 digitala	 verktyg.	

Materialet	 transkriberas	 och	 analyseras	 därefter	 utifrån	 dessa	 fyra	 kategorier:	

Skapandets	 tidiga	 början,	 Verktygen	 i	 skapandet,	 Leken	 i	 skapandet	 samt	

Kommunikation.	 Resultatet	 visar	 att	 de	 flesta	 grupper	 som	 skapar	 musik	 genom	

analogt	 tillvägagångssätt	 börjar	 sin	 skapandeprocess	 genom	 textutformning.	 Dessa	

grupper	stöter	på	komplikationer	vid	ett	senare	tillfälle	när	de	ska	applicera	musik	till	

sin	text	med	fysiska	instrument.	För	de	grupper	som	skapar	musik	med	digitala	verktyg	

handlar	musikskapandet	i	större	utsträckning	om	hur	musiken	ska	låta	istället	för	vad	

texten	ska	 förmedla.	Gemensamt	 för	dessa	grupper	är	att	 skapandet	 sker	genom	att	

lyssna	till	den	musik	de	komponerar	utifrån	det	digitala	musikprogrammet	Garageband	

som	de	använder	sig	av	 i	studien.	De	kan	genom	digitala	verktyg	pröva	och	ompröva	

sitt	 skapande	 och	 följa	 sitt	 arbete	 både	 genom	 örat	 och	 ögat.	 Det	 visar	 också	 att	

eleverna	utvecklar	sitt	musikaliska	språk	desto	mer	de	integrerar	sig	med	det	digitala	

verktyget.		 	
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Förord	
Jag	 vill	 rikta	 ett	 särskilt	 stort	 tack	 till	 de	 medverkande	 informanterna	 och	

informanternas	vårdnadshavare	som	tillät	och	möjliggjorde	genomförandet	av	denna	

studie.	 I	 detta	 tillkommer	 även	 skolan	 och	 dess	 ledning	 som	 gav	 mig	 utrymme	 att	

under	arbetstid	utföra	studien	på	elever	i	min	egen	undervisning.	Jag	vill	även	passa	på	

att	tacka	min	handledare	Mats	som	under	arbetet	varit	hjälpsam	och	handlett	mig	väl	

genom	skrivprocessen.	
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1 Inledning		

Utifrån	en	 intervjuundersökning	av	 lärare	och	elever	 från	2012	beskrevs	det	analoga	

sammusicerandet	 som	 ämnets	 kärna	 där	 analoga	 musikskapandet	 även	 ansågs	

värdefullare	 än	 arbetet	 med	 digitala	 verktyg	 (Erixon,	 m.fl.,	 2012).	 Samtidigt	 har	

användandet	 av	 digitala	 verktyg	 ökat	 över	 tid	 i	 förhoppning	 att	 skapa	 ett	 större	

intresse	och	en	ökad	måluppfyllelse	bland	elever.	Musiken	har	 i	och	med	samhällets	

digitala	 utveckling,	 påverkan	 och	 behov	 ändrat	 struktur	 och	 gått	 från	 en	 mer	

metodinriktad	 musikundervisning	 till	 att	 möta	 elevernas	 och	 samhällets	 musikaliska	

intressen	 (Skolverket,	 2004).	 Cambridgeprofessorn	 Burnard	 (2007)	 påstod	 tidigt	 att	

digitala	 verktyg	 borde	 användas	mer	 för	 att	 ge	 fler	 elever	möjlighet	 att	 utveckla	 sin	

musikaliska	 kreativitet.	 Burnard	 (2007)	 förutspådde	 att	 musikskapande	med	 digitala	

verktyg	 kunde	 rubba	 musikundervisningens	 grundvalar	 och	 bereda	 ny	 plats	 för	

musikskapande	och	musikupplevelser.	

	

Det	finns	med	dagens	moderna	teknik	större	möjlighet	för	elever	att	skapa	musik	som	

kvarstår	där	 IKT,	 IT	och	digitala	verktyg	har	blivit	ett	allt	 vanligare	hjälpmedel	 för	att	

kunna	 bedriva	musikundervisning	 i	 den	 svenska	 skolan	 (Skolverket,	 2014).	 IKT	 är	 en	

förkortning	 av	 informations-	 och	 kommunikationsteknik	 och	 är	 en	 utvecklad	

förkortning	av	begreppet	 IT	 som	står	 för	 informationsteknik,	där	den	kommunikativa	

funktionen	lagts	till	och	används	inom	skolan	(JL	Skolutveckling,	u.å.).	Digitala	verktyg	i	

form	 av	 IT	 inskrevs	 först	 i	 kursplanens	 övergripande	 mål	 vid	 införandet	 av	 Lpo	 94.	

Eleven	 skulle	 under	 denna	 kursplan	 visa	 att	 de	 kunde	 använda	 IT	 som	 verktyg	 för	

kunskapssökande	 och	 lärande	 (Utbildningsdepartementet,	 1994).	 I	 de	 övergripande	

målen	 i	den	senaste	kursplanen	Lgr	11	 står	det	 istället	att	 skolan	ska	ansvara	 för	att	

eleven	kan	använda	modern	teknik	som	verktyg	för	kunskapssökande,	kommunikation,	

skapande	 och	 lärande	 (Skolverket,	 2011).	 I	 detta	 kan	 vi	 se	 en	 progression	 i	

användandet	 av	 IT	 och	 IKT	 som	 gått	 från	 att	 eleven	 ska	 visa	 sina	 kunskaper	 till	 att	

skolan	ska	ansvara	för	att	eleven	ska	använda	modern	teknik	under	sin	skolgång.	

	

Det	 har	 också	 varit	 en	 uppåtgående	 trend	 att	 svenska	 skolor	 utvecklar	 och	 utrustar	

sina	 lokaler	 med	 fler	 digitala	 hjälpmedel	 för	 att	 följa	 utvecklingen,	 eleven	 och	
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samhällets	behov	(Skolverket,	2015b).	Med	digitala	verktyg	ges	också	möjligheten	att	

enklare	delge	sin	musik	till	andra	genom	digitala	 forum.	Elevens	musikskapande	med	

digital	 inspelning	 kan	 därför	 få	 ett	 större	 erkännande	 och	 verklighetsanknytning	 till	

samhällets	efterfrågan	att	skapa	musik	(Nilsson,	2002).		

	

Användandet	av	IKT	och	digitala	verktyg	kan	dock	skilja	sig	stort	mellan	olika	skolor	och	

i	 några	 fall	 inte	 användas	 alls	 (Skolverket,	 2015a).	 Det	 kan	 också	 skilja	 beroende	 på	

lärare,	 generation	 och	 deras	 inställning	 av	 användandet	 av	 IKT	 (Hylén,	 2013).	 Den	

nationella	 utvärderingen	 år	 2015	 visar	 att	 intentionerna	 med	 införandet	 av	 digitala	

verktyg	inte	stämmer	överens	med	de	mål	som	satts	upp	(Skolverket,	2015a).		

	

Ämnet	är	därmed	aktuellt	och	en	viktig	del	att	forska	vidare	i	för	att	uppmärksamma	

och	 anpassa	 utifrån	 en	 läromiljö.	 Studien	 ämnar	 därför	 till	 att	 skapa	 ytterligare	 en	

dimension	i	forskningen	för	att	undersöka	elevers	sätt	att	skapa	musik	mellan	analogt	

och	digitalt.	IKT	och	digitalt	musikskapande	blir	allt	vanligare	och	utvecklas	alltmer	för	

att	 anpassas	 och	 bli	mer	 lättillgänglig	 i	 undervisningen.	 Studien	 bidrar	 därför	 till	 det	

musikpedagogiska	ämnet	genom	att	undersöka	om	dessa	två	sätt	skiljer	sig	i	hur	man	

skapar	musik.	

	

1.1 Syfte		

Syftet	 med	 denna	 uppsats	 är	 att	 beskriva	 processen,	 likheter	 och	 skillnader	 mellan	

analogt	och	digitalt	musikskapande	i	två	årskurs	6	klasser.	

	

Frågeställning	

• Vilka	 likheter	 uppmärksammas	 i	 elevers	 sätt	 att	 skapa	musik	 genom	 analogt	

tillvägagångssätt	och	digitala	verktyg?	

• Vilka	skillnader	uppmärksammas	i	elevers	sätt	att	skapa	musik	genom	analogt	

tillvägagångssätt	och	digitala	verktyg?	
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1.2 Definition	

Definition	av	analogt	musikskapande	

Analogt	musikskapande	i	studien	inkluderar	allt	eleven	skapar	utanför	digitala	verktyg	

och	hjälpmedel.	Det	kan	exempelvis	vara	genom	spel	och	musicerande	med	hjälp	av	

fysiska	 instrument	 eller	 uppfinningsrikedom	 genom	 att	 använda	 andra	 saker	 och	

verktyg	 som	 på	 något	 sätt	 skapar	 ljud	 och	 kan	 bidra	 till	 att	 det	musikaliska	 arbetet	

leder	framåt.	

	

Definition	av	digitalt	musikskapande	

Digitalt	musikskapande	i	studien	syftar	till	musik	som	enbart	skapas	genom	det	digitala	

programmet	 Garageband.	 I	 Garageband	 används	 digitala	 verktyg	 som	 exempelvis	

loopar,	midi	och	inspelningsbara	funktioner.	

	

2 Bakgrund	

I	detta	kapitel	redogörs	för	skolans	styrdokument	i	ämnet	musik	för	elever	i	årskurs	4-6	

samt	en	definition	av	begreppen	IT	och	IKT.		

2.1 Styrdokument	

I	skolans	övergripande	mål	som	den	nuvarande	läroplanen	Lgr	11	förespråkar	står	det	

att	 skolan	 ska	 ansvara	 för	 att	 varje	 elev	 efter	 genomgången	 skolgång	 kan	 använda	

modern	 teknik	 som	 verktyg	 för	 kunskapssökande,	 kommunikation,	 skapande	 och	

lärande	(Skolverket,	2011).	

	

Från	 utdrag	 ur	 syftestexten	 i	 ämnet	 musik	 i	 nuvarande	 läroplan	 Lgr	 11	 står	 det	 att	

eleven	ska	ges	kunskaper	som	möjliggör	deltagande	i	musikaliska	sammanhang	genom	

att	 antingen	 själva	musicerar	 eller	 lyssnar	 till	 musik.	 De	 ska	 också	 ges	möjlighet	 att	

tillägna	 sig	 musik	 som	 uttrycksform	 och	 kommunikationsmedel	 samt	 utvecklar	

kunskaper	 att	 använda	 digitala	 verktyg.	 Vidare	 ska	 de	 genom	 musikalisk	 lyhördhet	

kunna	skapa,	bearbeta	och	framföra	musik	tillsammans	med	andra	(Skolverket,	2011).	

	



	 	

	

4	

Ur	 övergripande	mål	 i	 ämnet	musik	 beskrivs	 följande	 förmågor	 som	 eleven	 ska	 ges	

förutsättningar	att	utveckla:	

• Spela	och	sjunga	i	olika	musikaliska	former	och	genrer	

• Skapa	musik	samt	gestalta	och	kommunicera	egna	musikaliska	tankar	och	idéer	

• Analysera	 och	 samtala	 om	 musikens	 uttryck	 i	 olika	 sociala,	 kulturella	 och	 historiska	

sammanhang	(Skolverket,	2011).	

Dessa	 förmågor	 är	 alltså	 vad	 eleven	 sammanfattningsvis	 förväntas	 få	 kunskaper	 om	

inom	 ämnet	 musik	 under	 årskurs	 4-6.	 Det	 kan	 ses	 utifrån	 tre	 komplexa	 förmågor.	

Eleven	 förväntas	 få	kunskaper	 i	att	 spela	och	sjunga	på	olika	sätt	 för	att	anpassa	sitt	

musicerande	 till	 olika	 stilar	och	genrer.	De	 ska	även	kunna	 skapa	och	gestalta	musik	

genom	 tidigare	 erfarenheter	 samt	 kommunicera	 kring	musik	 inom	 sociala,	 kulturella	

och	historiska	kontexter.		

	

Ur	centralt	innehåll	i	ämnet	musik	beskrivs	följande	som	ska	behandlas	i	ämnet	musik	

utifrån	 tre	 kunskapsteman:	Musicerande	 och	musikskapande,	 Musikens	 verktyg	 och	

Musikens	sammanhang	och	funktioner	(Skolverket,	2011).	

	

Musicerande	och	musikskapande	

• Musikskapande	med	utgångspunkt	i	musikaliska	mönster	och	former,	till	exempel	ackordföljder	

och	basgångar	(åk4-6)	(Skolverket,	2011).	

Eleven	ska	ges	kunskap	 i	att	 skapa	musik	genom	olika	melodi-	och	ackordinstrument	

som	verktyg	och	använda	sig	av	musikaliska	byggstenar.	

	

Musikens	verktyg	

• Digitala	verktyg	för	ljud-	och	musikskapande	(åk4-6)	(Skolverket,	2011).	

Eleven	ska	ges	kunskap	i	att	skapa	musik	genom	digitala	verktyg.	

	

Musikens	sammanhang	och	funktioner	

• Ord	och	begrepp	som	behövs	 för	att	kunna	 läsa,	skriva	och	samtala	om	musicerande	och	om	

intryck	samt	upplevelser	av	musik	(åk4-6)	(Skolverket,	2011).	

Eleven	 ska	 ges	 kunskap	 i	 att	 utveckla	 sitt	 musikaliska	 språk	 för	 att	 kommunicera,	

reflektera	och	analysera	om	musik.	
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2.2 IT	och	IKT	

IKT	 är	 en	 förkortning	 av	 informations-	 och	 kommunikationsteknik	 som	ursprungligen	

härstammar	 från	 begreppet	 IT	 som	 i	 sin	 tur	 står	 för	 informationsteknik.	 Den	

kommunikativa	funktionen	har	alltså	lagts	till	och	är	det	som	skapat	begreppet	IKT	(JL	

Skolutveckling,	u.å.).	Det	har	under	 senare	 tid	blivit	 allt	 vanligare	att	 IT	och	 IKT	 tagit	

större	del	 i	 undervisningen	och	 ska	med	den	nya	 läroplanen	 Lgr	 11	 även	 ingå	under	

elevens	 skolgång	 som	 verktyg	 för	 kunskapsutveckling	 (Skolverket,	 2011).	 Redan	 i	

början	 av	 1970-talet	 gjordes	 flertalet	 satsningar	 för	 att	 introducera	 den	 nya	

datatekniken.	 I	 samhällets	 utveckling	 där	 användandet	 av	 datorer	 blev	 allt	 vanligare	

medförde	att	skolan	 	behövde	satsa	på	att	 introducera	dessa	verktyg	 för	att	anpassa	

lärandet	 och	 utbudet	 efter	 samhällets	 efterfråga	 och	 behov.	 Till	 en	 början	

uppmärksammades	att	satsningen	saknade	mening	då	kompetensen	i	användandet	av	

tekniken	var	bristfällig.	Detta	gällde	även	bristen	på	pengar	 för	 skolor	att	 införskaffa	

den	 här	 typen	 av	 mjuk-	 och	 hårdvara	 (Tebelius	 m.fl.,	 2003).	 Det	 resulterade	 i	 att	

tillgängligheten	 för	 användandet	 av	 datateknik	 varierade	 stort	 bland	 Sveriges	 skolor	

och	följde	 inte	det	 ideal	att	skolan	skulle	stå	 för	en	 likvärdig	och	 jämställd	utbildning	

för	alla	(Lundgren	m.fl.,	2014).		

	

Fler	 satsningar	och	utvärderingar	gjordes	 i	ett	 försök	att	 råda	bot	 i	problemet.	Tiden	

från	 70-talets	 början	 fram	 till	 1990-talet	 kan	 sammanfattas	 av	 att	 datatekniken	 har	

utvecklats	 från	 ett	 teknikdominerat	 perspektiv	 till	 att	 se	 IT	 som	 ett	 pedagogiskt	

hjälpverktyg	 i	 undervisningen	 (Tebelius	 m.fl.,	 2003).	 Från	 år	 1999	 fram	 till	 år	 2002	

gjordes	 återigen	 en	 stor	 satsning	 från	 regeringen	 där	mer	 än	 hälften	 av	 lärarkåren	 i	

barn-	och	ungdomsskolan	 fick	 kompetensutveckling	 i	 användandet	 av	 teknikstöd.	De	

fick	även	ett	ekonomiskt	 tillskott	 så	att	dem	kunde	erbjuda	datateknik	som	verktyg	 i	

undervisningen	 för	 att	 göra	 den	 mer	 tillgänglig	 för	 alla,	 vilket	 omfattade	 samtliga	

kommuner	 och	 skolor	 i	 Sverige	 (Lundgren	 m.fl.,	 2014).	 Under	 den	 här	 perioden	

utvecklades	 även	 den	 pedagogiska	 synen	 i	 användandet	 av	 IT	 till	 att	 främja	 den	

kommunikativa	 förmågan	 i	 form	av	 lärandet.	 IT	och	det	 tekniska	perspektivet	kan	då	

ses	utifrån	teknikens	möjligheter	medan	IKT	kan	ses	utifrån	ett	läroperspektiv	i	hur	de	

tekniska	möjligheterna	kan	användas	i	undervisningssyfte	(Tebelius	m.fl.,	2003).	
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3 Tidigare	forskning	
I	 detta	 kapitell	 redogörs	 tidigare	 forskning	 gällande	 kreativitet,	 analogt	 och	 digitalt	

musikskapande.	

3.1 Kreativitet	

Eftersom	 studien	 är	 baserad	 på	 att	 undersöka	 elevers	 olika	 sätt	 att	 skapa	 musik,	

kommer	 den	 kreativa	 förmågan	 beskrivas	 i	 följande	 avsnitt	 som	 en	 väsentlig	 del	 i	

skapandet.	Stålhammar	 (2015)	menar	att	kreativitet	 tidigare	har	 studerats	utifrån	en	

psykologisk	 eller	 socialpsykologisk	 infallsvinkel.	 Det	 psykologiska	 i	 sammanhanget	

innebär	 att	 koppla	 samman	 en	 individs	 förmåga	 till	 nytänkande	 inom	 olika	

produktkriterier.	 Det	 socialpsykologiska	 har	 istället	 en	 infallsvinkel	 där	 individens	

upplevelser,	beteenden	samt	den	miljö	personen	befinner	sig	 i	styr	samspelet	utifrån	

mekanismer.	 En	 skapande	människa	 ska	 utifrån	 dessa	 teorier	 utgå	 från	 sina	 tidigare	

erfarenheter	 som	 ständigt	 är	 under	 utveckling.	 Vidare	menar	 Stålhammar	 (2015)	 att	

kreativa	processer	som	bearbetas	när	ny	kunskap	bildas	sker	dagligen	både	medvetet	

och	omedvetet.	Detta	går	även	i	linje	med	vad	Nilsson	(2002)	anser	där	han	menar	att	

det	är	 i	en	process	som	de	olika	valen	uppstår	som	 leder	 fram	till	en	 färdig	produkt.	

Alla	individer	har	förmågan	till	kreativitet	och	fantasi,	det	beror	på	personens	tidigare	

erfarenheter.	Stålhammar	(2015)	menar	att	detta	kan	ses	som	måttet	på	ett	tänkande	

som	 är	 objektivt,	 vilket	 kan	 leda	 till	 att	 se	 världen	 med	 nya	 ögon	 på	 ett	 mer	

självständigt	sätt.	För	att	hantera	dessa	tankar	och	orientera	sig	 i	kaos	behövs	därför	

något	att	förhålla	sig	till	som	befintliga	företeelser	eller	erfarenheter.	

	

Det	 finns	 två	 olika	 erfarenheter	 som	 kan	 påverka	 den	 kreativa	 skapandeprocessen	

enligt	 Stålhammar	 (2015).	Den	 första	erfarenheten	påverkar	 såväl	de	 teoretiska	 som	

de	 praktiska	 kompetenserna	 och	 den	 andra	 påverkar	 tankar	 och	 känslor.	 För	 att	

förmedla	en	musikalisk	tanke	behöver	tanken	därför	komma	från	sin	inre	föreställning.	

Efter	 en	 föreställd	 vision	behövs	därefter	 konstnärliga	 verktyg	 för	 att	 kunna	 gestalta	

och	leda	det	musikaliska	arbetet	framåt	(Stålhammar,	2015).	Hagerman	(2016)	menar	

istället	 att	 det	 är	 verktygen	 som	 påverkar	 att	 idéerna	 uppstår.	 För	 att	 idéerna	 ska	

frodas	 behövs	 verktyg	 för	 att	 främja	 dessa.	 Därefter	 kan	 visionen	 i	 sitt	 skapande	
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tillsammans	 med	 idéerna	 skapa	 en	 vidare	 fördjupning	 i	 användandet	 av	 ytterligare	

verktyg.		

	

I	Stålhammars	(2015)	sammanställning	av	 intervjumaterial	 från	flertalet	musiker	med	

erfarenhet	av	skapande	och	skapandeprocesser	är	det	sex	begrepp	som	återkommer	i	

deras	berättelser.	Begreppen	är:	helhet,	vision,	mening,	 interaktion,	engagemang	och	

hantverk,	 och	 de	 utgör	 en	 helhetsbild	 av	 en	 skapandeprocess.	 Dessa	 sex	 begrepp	

inleder	Stålhammar	(2015)	med	att	beskriva	som	helheten	av	den	inre	föreställningen	

som	gör	att	det	konstnärliga	arbetet	fortgår.	Visionen	är	den	del	när	alla	delar	förenas	

och	blir	en	strävan	mot	ett	 färdigt	verk	utifrån	helheten.	För	att	en	skapandeprocess	

ska	 ta	 fart	behövs	mening	som	 införs	utifrån	egna	erfarenheter	 i	 form	av	 förmedling	

eller	tolkning.	Tillsammans	med	andra	i	den	sociala	miljön	skapas	en	interaktion	med	

den	 konstnärliga	 miljön	 där	 det	 är	 viktigt	 att	 känna	 gemenskap	 och	 en	 känsla	 av	

samhörighet.	Engagemang	måste	finnas	för	att	det	musikaliska	arbetet	ska	fortgå	och	

att	det	behövs	ett	hantverk	som	fördjupas	för	att	uppnå	en	skapandeprocess	eller	ett	

musikaliskt	 uttryck	 (Stålhammar,	 2015).	 Utöver	 dessa	 begrepp	 framhäver	 Nilsson	

(2002)	även	leken	som	ett	av	de	uttryckssätt	som	startar	upp	en	process.	Musikaliskt	

skapande	 innebär	 att	 försöka	 skapa	 och	 applicera	 ett	 helhetsperspektiv	 där	 leken	

anses	 vara	 en	 av	 de	 viktigaste	 kulturella	 uttrycken	 för	 att	 möjliggöra	 en	

skapandeprocess.	Det	kan	enligt	honom	vara	ett	sätt	att	se	skapandet	som	en	flykt	in	i	

en	annan	kontext	genom	att	applicera	leken	i	en	kreativ	process.	

	

3.2 Analogt	musikskapande	

Musikämnets	 heliga	 kärna	 är	 enligt	 lärare	 och	 elever	 i	 en	 intervjuundersökning	 av	

Erixon	m.fl.	(2012)	det	analoga	sammusicerandet.	Det	analoga	musikskapandet	ansågs	

värdefullare	 än	 arbetet	 med	 digitala	 verktyg,	 vilket	 även	 bekräftas	 av	 Strandberg	

(2007)	 som	 menar	 att	 skapandet	 inom	 musik	 är	 den	 aktivitetsform	 som	 är	

dominerande.	 Däremot	 finns	 det	 enligt	 Stålhammar	 (2015)	 fler	 musikforskare	 som	

säger	 att	 musikskapande	 genom	 ett	 analogt	 tillvägagångssätt	 för	 att	 nå	 det	

konstnärliga	målet	kräver	hantverkskunskap	och	mycket	träning	i	form	av	färdigheter.	

Den	 hantverksskickliga	 förmågan	 kan	 därmed	 ses	 som	 en	 grundpelare	 som	 ett	

skapande	 stöttar	 sig	 emot.	 Teknik	 och	 skapande	 hör	 samman	 och	 utvecklas	 genom	
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övning.	 Folkestad	 (1996)	 ser	 även	 han	 att	 hantverket	 och	 tekniken	 som	 väldigt	

betydelsefulla	 faktorer	 för	 att	 kunna	 skapa	musik	 på	 ett	 analogt	 och	 traditionsenligt	

tillvägagångssätt.	 Det	 kan	 för	 många	 därför	 vara	 svårt	 att	 skapa	 musik	 genom	 ett	

analogt	tillvägagångssätt	och	blir	ett	tidskrävande	arbete	för	att	nå	målet.	Det	går	även	

hand	i	hand	med	vad	Nilsson	(2002)	anser	om	analogt	musikskapande.	Han	påstår	att	

det	 analoga	 tillvägagångssättet	 inte	 enbart	 tar	 lång	 tid	 att	 bemästra	 utan	 försvåras	

samtidigt	 av	 att	musiken	 ständigt	 är	 under	 förändring	 och	 en	 pågående	 process	 där	

lärandet	 sker	 i	 stunden.	 Musikalitet	 bedömas	 enligt	 honom	 utifrån	 förmågor	 och	

färdigheter	vilket	kan	ses	som	en	inriktning	på	vår	kulturs	sökande	efter	prestationer.		

	

Musikalitet	blir	således	en	egenskap	som	några	besitter	och	andra	inte.	Nilsson	(2002)	

vill	 därför	 se	 bortom	 själva	 färdigheten	 och	 istället	 betona	 sättet	 att	 förhålla	 sig	 till	

musik.	 Barn	 är	 i	 livet	 på	 olika	 utvecklingsstadier	 och	 upplever	 musik	 på	 olika	 sätt	

beroende	på	 tidigare	 erfarenheter,	 vilket	 även	 Folkestad	 (1996)	 betonar.	Han	påstår	

att	 det	 behövs	 tid	 till	 att	 begrunda,	 tänka	 och	 reflektera	 för	 att	 utveckla	 det	

konstnärliga	 hantverket.	 Tekniken	 och	 elevernas	 hantverksskicklighet	 ska	 enligt	

Strandberg	(2007)	inte	enbart	avse	att	utveckla	elevernas	kunskaper	och	färdigheter	i	

instrument	 eller	 ensemblespel	 utan	 också	 som	ett	 sätt	 att	 utveckla	 deras	 kreativitet	

och	musikskapande.		

	

För	att	ett	musikaliskt	skapande	ska	ske	behöver	en	växelverkan	mellan	en	inre	vision	

och	 ett	 hantverkskunnande	 finnas.	 Det	 kan	 beskrivas	 som	 att	musikskapande	 är	 ett	

samspel	mellan	hand	och	hjärna.	För	att	ett	skapande	ska	ske	räcker	det	 inte	endast	

med	en	hantverksskicklighet	utan	behöver	även	stimuleras	av	andra	faktorer	där	viljan	

att	skapa	ska	komma	från	det	inre	drivet	(Stålhammar,	2015).	Faktorer	som	erfarenhet,	

bakgrund,	 kultur	 och	 miljö	 har	 därför	 enligt	 Nilsson	 (2002)	 en	 viktig	 del	 i	 en	

skapandeprocess	 eftersom	 kreativa	 processer	 sker	 dagligen	 både	 medvetet	 och	

omedvetet.	Stålhammar	(2015)	beskriver	det	som	att	musik	finns	i	tanken	och	tanken	i	

musiken.	Han	redogör	för	hur	andra	musikforskare	anser	att	ett	musikaliskt	skapande	

kommer	från	en	vision,	alltså	en	inre	bild	eller	föreställning.	På	samma	sätt	förespråkar	

Nilsson	 (2003)	 en	 skapandeprocess.	 Denna	 inre	 föreställning	 kommer	 från	 en	 lånad	
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erfarenhet	från	tidigare	möten	eller	upplevelser	 i	 livet.	Detta	 lärande	kan	då	ses	som	

en	helhet	med	det	förflutna,	det	närvarande	och	den	kommande	tiden.	

	

Ward	 ur	 Stålhammar	 (2015)	 menar	 att	 det	 spännande	 i	 en	 skapandeprocess	 sker	

tillsammans	med	andra	där	utbyten	av	olika	erfarenheter	genom	kommunikation	och	

görandet	 kan	 tillägga	 en	 ytterligare	 dimension	 i	 ett	 skapande.	 Lagergren	 (2012)	

uppmärksammade	en	annan	strategi	hos	eleverna	 för	att	 frambringa	en	mening	 i	en	

skapandeprocess,	 nämligen	 leken.	 Genom	 att	 eleven	 sätter	 uppgiften	 i	 en	 annan	

kontext	 kan	 leken	 vara	 en	 väg	 till	 att	 experimentera,	 improvisera	 och	 anamma	

inspiration	från	tidigare	erfarenheter.		

	

Enligt	Lagergren	 (2012)	 finns	det	 forskare	som	uppmärksammat	att	barn	 i	 skapandet	

inte	 prövar	 eller	 delger	 sina	 idéer	 endast	 genom	 språket	 utan	 prövar	 dem	 direkt	

genom	att	 improvisera	på	 instrumenten.	Genom	 instrumentet	 kan	de	visa	och	delge	

sina	 idéer	som	annars	 inte	skulle	vara	möjliga	att	kommunicera	fram	genom	språket.	

Lagergren	(2012)	uppmärksammade	även	någonting	annat	i	sin	studie	som	hon	kallar	

för	samvarokompetens	som	fördelaktigt	kan	användas	när	de	hantverksskickliga	eller	

tidigare	musikaliska	erfarenheterna	inte	räcker	till.	Handlingar	i	en	samvarokompetens	

används	då	som	komplement	genom	att	delge	musikaliska	erfarenheter	till	varandra.	

Dessa	barn	tar	initiativ,	organiserar	och	kommer	med	förslag	och	idéer	som	leder	det	

musikaliska	arbetet	framåt.	De	kan	även	lyssna	in	och	tillmötesgå	gruppens	förslag	och	

idéer	och	utnyttja	varandras	kompetenser.	

	

3.3 Digitalt	musikskapande	

Digitala	verktyg	i	musik	är	ett	hjälpmedel	för	att	på	olika	sätt	spela,	skapa	och	bearbeta	

musik.	 Dessa	 digitala	 verktyg	 är	 också	 under	 ständig	 utveckling	 i	 och	med	 teknikens	

och	samhällets	utveckling	och	behov.	Det	finns	också	enligt	Nilsson	(2002)	mycket	som	

tyder	på	att	barn	skaffar	sig	ett	 självständigt	sätt	att	orientera	sig	 inom	olika	digitala	

program	eftersom	de	ständigt	 lever	och	har	växt	upp	i	ett	mer	digitaliserat	samhälle.	

Det	 gör	 det	möjligt	 för	 barn	 att	 skapa	musik	 både	 i	 hemmet,	 i	 skolan	 och	 på	 andra	

ställen.	Han	menar	att	tillgängligheten	för	musikskapande	med	digitala	verktyg	idag	är	

vanligt	och	implementeras	i	undervisningen	allt	mer	i	takt	med	utvecklingen	av	nya	och	
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mer	 anpassade	 programmen	 i	 kombination	 med	 en	 utvecklad	 kompetens	 bland	

musiklärare	i	hur	dessa	program	kan	användas	i	undervisningen.	Vidare	anser	Nilsson	

(2002)	att	barn	därför	inte	bör	ses	som	nybörjare	eftersom	de	ständigt	omges	av	musik	

och	den	nya	tekniken.	De	är	förtrogna	med	musiken	eftersom	de	ständigt	är	omgivna	

av	den	där	de	påverkas	både	medvetet	och	omedvetet.	

	

Inom	 analogt	 musikskapande	 menade	 Lagergren	 (2012)	 att	 barn	 skapade	 en	 större	

mening	genom	att	 ta	 in	 leken	 i	processen.	Genom	att	måla	upp	en	bild	av	att	 själva	

vara	 ett	 pop	 eller	 rockband	 var	 det	 enklare	 att	 skapa	 musik	 utifrån	 tidigare	

erfarenheter	 som	 också	 gjorde	 skapandet	 mer	 meningsfullt.	 I	 den	 digitala	 världen	

uppmärksammade	Nilsson	 (2002)	verktygen	 i	musikprogrammet	som	ett	medierande	

redskap	att	göra	aktiviteten	mer	betydelsefull.	Nilsson	(2002)	såg	att	barn	tog	in	leken	i	

skapandet	genom	att	se	midi-funktionen	som	ett	dataspel.	Genom	att	fly	in	i	en	annan	

kontext	 skapade	 barnen	 en	 större	mening	 och	 samhörighet	 genom	 leken.	 Lagergren	

(2012)	uppmärksammade	även	att	barnen	hade	 lättare	att	 skapa	genom	det	digitala	

programmet	eftersom	de	kunde	följa	den	inspelade	musiken	inte	bara	med	örat	utan	

också	visuellt	se	musiken	med	ögat.	Det	går	även	i	linje	med	det	Strandberg	(2007)	såg	

i	sin	studie	att	de	virtuella	instrumenten	blev	enklare	att	använda	sig	av	rent	motoriskt	

än	 av	 fysiska	 instrument	 eftersom	 eleverna	 kunde	 följa	 arbetet	 med	 ögat.	 Han	 såg	

även	att	de	förkunskaper	som	krävs	för	att	spela	på	ett	fysiskt	instrument	inte	behövs	i	

samma	utsträckning	som	de	digitala	verktygen.	Detta	 leder	 i	 sin	 tur	 till	 att	 fokus	kan	

läggas	 på	 den	 musikaliska	 skapandeprocessen	 snabbare	 än	 genom	 ett	 analogt	

tillvägagångssätt	(Strandberg,	2007).		

	

Digitala	 verktyg	 kan	 vara	 ett	 snabbare	 sätt	 för	 elever	 att	 skapa	 musik	 där	 de	 nya	

digitala	 verktygen	 förbättrar	 möjligheterna	 för	 elever	 att	 uttrycka	 sina	 musikaliska	

idéer.	Nilsson	(2003)	menar	att	de	digitala	verktygen	ger	möjlighet	för	elever	att	hoppa	

över	 det	 långa	 ledet	 som	 krävs	 för	 att	 behärska	 ett	 instrument	 där	 de	 istället	 kan	

fokusera	 på	 att	 förstå	 musikens	 byggstenar	 i	 en	 skapandeprocess.	 Även	 Strandberg	

(2007)	 och	 Folkestad	 (1996)	 menar	 att	 digitala	 verktyg	 skapar	 en	 genväg	 till	 att	

uttrycka	sina	musikaliska	idéer.	Genom	digitala	verktyg	ges	möjligheter	att	på	olika	sätt	
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producera	 musik	 eftersom	 det	 finns	 program	 som	 idag	 innehåller	 en	 bredd	 olika	

funktioner	som	färdiga	ackompanjemangsförslag,	midi	och	loopar.	

	

Det	finns	mycket	som	tyder	på	att	digitala	program	gör	det	möjligt	för	elever	att	utan	

tidigare	 musikteoretisk	 skolning	 eller	 utbildning	 kan	 skapa	 musik	 med	 form	 och	

struktur	 på	 olika	 sätt	 (Nilsson,	 2003).	 Folkestad	 (1996)	 menar	 att	 vi	 aldrig	 möter	

omusikaliska	individer.	Eftersom	barn	ständigt	tar	del	av	media	som	ständigt	växer	och	

ett	 samhälle	med	musikkultur	 av	många	nyanser	 lär	 sig	barn	mycket	både	medvetet	

och	omedvetet.	Därför	har	elever	 idag	god	förtrogenhet	och	erfarenhet	av	att	 lyssna	

på	musik	vilket	gör	att	de	utifrån	gehör	kan	skapa	musik.	Genom	detta	sätt	anser	Wise	

m.fl.	 (2011)	 att	 elever	 kan	 närma	 sig	 en	 färdig	 komposition	 genom	 att	 frångå	 en	

traditionell	 syn	 på	 att	 skapa	 musik	 till	 att	 arbeta	 baklänges.	 Kompositionen	 kan	 då	

enligt	dem	ske	 från	 sitt	 eget	 skapande	 till	 teoretisk	 förståelse	 i	 hur	musik	 kan	 sättas	

ihop	och	användas	 i	en	 fungerande	 form.	Kompositionerna	kan	då	växa	 fram	genom	

att	 elever	 experimenterar	 med	 programmet	 och	 dess	 funktioner	 och	 har	 ett	

problemlösande	 sätt	 att	 arbeta	med	uppgiften.	 Lagergren	 (2012)	 säger	att	detta	 kan	

exempelvis	 ske	 genom	 ständig	 uppspelning	 och	 inspelning	 där	 de	 utvärderar	 varje	

förändring	 till	en	 färdig	komposition.	De	digitala	verktygen	hjälper	därmed	elever	att	

utforska,	upptäcka	och	utveckla	sina	kreativa	idéer	i	musikskapandet	genom	görandet	i	

att	lyssna	och	förhålla	sig	till	musik	utifrån	tidigare	erfarenheter.		

	

I	det	analoga	musikskapandet	är	den	inre	drivkraften	att	vilja	uttrycka	en	viktig	del	i	en	

skapandeprocess.	Att	vilja	uttrycka	musik	och	delge	sina	tankar	ligger	till	grund	för	att	

den	musikaliska	gestaltningsprocessen	ska	ta	form.	Detta	ligger	också	till	grund	för	att	

skapa	musik	genom	digitala	verktyg	 (Stålhammar,	2015).	Folkestad	 (1996)	hävdar	att	

digitala	 verktyg	 är	 ett	 sätt	 som	 möjliggör	 för	 elever	 att	 gestalta	 och	 utföra	 sina	

musikaliska	idéer.	Det	hjälper	dem	att	orientera	sig	och	skapa	ordning	genom	form	och	

innehåll.	 I	 många	 fall	 kan	 skapandet	 även	 ske	 i	 andra	 former	 så	 som	 prövning,	

omprövning,	 improvisation	 eller	 lek.	 Verktygen	 ger	 eleven	möjlighet	 att	 uttrycka	 sin	

musikaliska	 tanke	 som	 inte	 hade	 varit	 möjlig	 utan	 hantverkskunnande	 på	 fysiska	

instrument.	 Lagergren	 (2012)	 och	 Nilsson	 (2003)	 uppmärksammade	 också	 att	 de	

digitala	verktygen	skapar	ett	 inre	driv	där	eleverna	skapar	musik	genom	att	 testa	 sig	
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fram	i	programmet.	Denna	fas	i	skapandets	skede	ska	därför	tas	på	allvar	och	ses	som	

en	del	i	en	skapandeprocess	där	eleven	ser	uppgiften	i	en	annan	kontext.	Leken	och	de	

digitala	verktygen	blir	då	en	avgörande	del	i	en	skapandeprocess	som	ett	sätt	att	skapa	

ordning	och	mening	med	uppgiften.		

	

Kohler	 &	Mishra	 (2009)	 menar	 på	 att	 det	 finns	 många	 funktioner	 i	 ett	 och	 samma	

program	som	kan	vilseleda	elever	där	de	 ser	uppgiften	 som	omöjlig.	Digitala	verktyg	

med	dess	 funktioner	 kan	 i	 en	nybörjares	ögon	 vara	 svårbegripliga	 i	 sin	 konstruktion.	

Samtidigt	som	digitala	verktyg	för	många	elever	inte	kräver	omfattande	genomgångar	

eller	tid	 innan	de	kan	använda	sig	av	programmet	är	det	viktigt	för	pedagogen	att	ha	

ett	bestämt	syfte	med	uppgiften	 i	användandet	av	digitala	verktyg.	Det	kräver	därför	

att	 pedagoger	 idag	 behöver	 vara	 insatta	 i	 utbudet	 och	 dess	 potentiella	 didaktiska	

egenskaper	 samt	vilka	 för-	och	nackdelar	 som	medkommer	 (Kohler	&	Mishra,	2009).	

Skolan	 och	 pedagogen	 bör	 därför	 enligt	 Stålhammar	 (2015)	 erbjuda	 verktyg	 eller	

redskap	som	pedagogen	och	barnen	själva	känner	igen	och	förknippar	utifrån	tidigare	

erfarenheter	med	musik	 och	musikskapande	 i	 sitt	musikliv.	 På	 samma	 sätt	 beskriver	

Nilsson	(2002)	att	användarna	behöver	kontrollera	verktygen	i	digitala	program	innan	

de	används	som	hjälpmedel.	Risken	blir	annars	att	verktygen	försvårar	arbetet	då	det	

är	enkelt	att	 stirra	 sig	blind	på	dess	 fördelar.	 I	 sambandet	kan	det	vara	enkelt	att	 se	

vinningen	med	digitala	verktyg	och	de	funktioner	som	erbjuds	men	svårare	att	se	vad	

som	förloras.	

	

3.4 Sammanfattning	av	tidigare	forskning	

För	 att	 en	 kreativ	 process	 ska	 ta	 fart	 krävs	 tidigare	 erfarenheter	 och	 ett	 inre	 driv	

(Stålhammar,	2015).	Vidare	är	det	i	processen	de	olika	valen	sker	som	mynnar	ut	i	en	

färdig	 produkt	 (Nilsson,	 2002).	 Alla	 individer	 har	 förmågan	 till	 kreativa	 tankar	 och	

fantasier	men	för	att	orientera	sig	i	processen	sker	detta	också	i	parallell	till	den	yttre	

miljön	 och	 verktygen	 (Stolhammar,	 2015).	 Konstnärliga	 verktyg	 kan	 då	 antingen	 ses	

som	den	del	som	påverkar	att	idéer	uppstår	(Hagerman,	2016),	eller	som	den	del	som	

krävs	för	att	gestalta	och	leda	processen	framåt	(Stålhammar,	2015).	
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Enligt	 Stålhammar	 (2015)	 finns	 det	 fler	 musikforskare	 som	 säger	 att	 det	 krävs	

hantverkskunnande	och	 färdigheter	 i	att	spela	på	ett	 fysiskt	 instrument	 för	att	skapa	

musik	 genom	 analogt	 tillvägagångssätt.	 Hantverksskicklighet	 kan	 därför	 ses	 som	 en	

grundpelare	 som	 en	 skapande	 lutar	 sig	 emot.	 Nilsson	 (2002)	 förtydligar	 att	

hantverkskunnandet	 inte	 kan	 ses	 som	 den	 enda	 avgörnade	 förmågan	 för	 analogt	

musikskapande	utan	behöver	 ske	 i	 en	växelverkan	med	 tidigare	erfarenheter,	 kultur,	

bakgrund	 och	 miljö.	 Dessa	 kreativa	 processer	 sker	 dagligen	 både	 medvetet	 och	

omedvetet.		

	

Lagergren	 (2012)	 uppmärksammade	 att	 digitala	 verktyg	 kan	 hjälpa	 barn	 att	 lättare	

skapa	musik	 eftersom	 de	 kan	 följa	 den	 inspelade	musiken	 inte	 bara	med	 örat	 utan	

också	 visuellt	 med	 ögat.	 Detta	 ligger	 även	 i	 linje	 med	 det	 Strandberg	 (2007)	 anser,	

vilket	 är	 att	 de	 virtuella	 instrumenten	 förenklar	 elevernas	 process	 i	 att	 skapa	musik	

eftersom	 de	 kan	 följa	 arbetet	 tydligare	 med	 ögat.	 Vidare	 anser	 han	 att	 de	 digitala	

verktygen	hjälper	elever	snabbare	till	en	musikalisk	skapandeprocess	eftersom	det	inte	

krävs	samma	förkunskaper	för	de	digitala	verltygen	som	det	krävs	för	att	spela	på	ett	

fysiskt	 instrument.	 Kohler	 &	 Mishra	 (2009)	 uppmärksammade	 dock	 en	 risk	 med	

användandet	av	digitala	verktyg	nämligen	programmet	varierande	funktioner.	De	såg	

att	mängden	 funktioner	 och	 dess	 variation	 kan	 vilseleda	många	 där	 elever	 som	 har	

svårt	att	sortera	bland	verktygen	lätt	kan	gå	vilse	och	se	uppgiften	som	omöjlig.	
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4 Metod	

I	 detta	 kapitel	 redovisas	 val	 av	 metodval,	 avgränsningar,	 urval,	 genomförande	 och	

databearbetning.		

4.1 Metodval	

Studien	 tillämpar	 observation	 i	 form	 av	 videoinspelat	 material.	 En	 kvalitativ	

observation	 i	 form	 av	 videoinspelat	 material	 är	 ett	 bra	 sätt	 för	 forskaren	 att	

uppmärksamma	 olika	 beteendemönster	 hos	 informanterna	 i	 den	 egna	 praktiken.	

Videoinspelat	 material	 har	 enligt	 Ahrne	 &	 Svensson	 (2011)	 två	 stora	 fördelar.	 Den	

första	är	att	observatören	kan	konservera	observationen	vilket	 innebär	att	ögonblick	

som	annars	kunde	passera	förbi	kan	dokumenteras	och	uppmärksammas.	Det	medför	

att	 materialet	 kan	 reflekteras	 över	 flertalet	 gånger	 genom	 att	 observatören	 kan	 gå	

tillbaka	 och	 titta	 på	 materialet	 så	 många	 gånger	 som	 det	 behövs.	 Den	 andra	 stora	

fördelen	är	den	del	som	möjliggörs	genom	dess	detaljrikedom.	Bryman	(2011)	menar	

att	 videoinspelat	 material	 kan	 uppmärksamma	 och	 nyansera	 nya	 saker	 som	 har	

anknytning	 till	 studiens	 syfte.	 Beroende	 på	 observatörens	 fokus	 kan	 fler	 saker	

uppmärksammas	 och	 nyanseras	 i	 samma	 frekvens.	 Det	 gör	 det	 också	 möjligt	 att	

studera	 ett	 större	 antal	 elever	 samtidigt	 (Bryman,	 2011).	 Valet	 av	 videoobservation	

motiveras	därmed	av	att	studien	syftar	till	att	studera	om	det	 finns	skillnader	mellan	

analogt	och	digitalt	musikskapande	snarare	än	elevernas	egna	uppfattningar	av	det.	

	

För	 att	 följa	 elevernas	 arbete	 och	 uppmärksamma	 vad	 som	 sker	 i	 deras	

skapandeprocess	 sker	 direkta	 fältanteckningar	 att	 dokumenteras	 vid	 varje	

lektionstillfälle.	 Fältanteckningar	 är	 därför	 enligt	 Bryman	 (2011)	 ett	 bra	 komplement	

vid	genomförande	av	en	observation	då	de	ger	en	översiktlig	känsla	och	uppfattning	av	

forskningen.	 Vidare	 följs	 arbetsprocessen	 genom	 sparat	 digitalt	 material.	 Efter	 varje	

lektion	 sparas	 en	 ny	 digital	 fil	 över	 arbetet	 där	 elevens	 progression	 i	 arbetet	 kan	

uppmärksammas.	 Genom	 det	 dokumenterade	 och	 bearbetade	 materialet	 för	

videoinspelat	 material,	 fältanteckningar	 samt	 nedsparade	 filer	 över	 elevernas	

skapandeförlopp	är	 förhoppningen	att	uppmärksamma	 faktorer	på	elevernas	 sätt	att	

skapa	musik	 genom	analogt	 tillvägagångssätt	 och	digitala	 verktyg.	 Kombinationen	av	

dessa	 metoder	 ger	 därför	 både	 ett	 detaljerat	 material	 i	 form	 av	 videoinspelade	



	 	

	

15	

observationer	 och	 en	 överblick	 av	 hur	 arbetet	 uppfattas	 genom	 fältanteckningar.	

Förhoppningen	är	också	att	 kunna	uppmärksamma	om	det	 finns	 faktorer	 som	bidrar	

till	att	en	skapandeprocess	tar	vid	och	fortgår.	

	

4.2 Avgränsningar	

Denna	 studien	 avgränsas	 till	 elever	 i	 årskurs	 6.	 Resultatet	 redovisar	 en	 klass	 på	 26	

elever	 som	 arbetar	med	 analogt	musikskapande	 i	 relation	 till	 en	 annan	 klass	 på	 26	

elever	 som	 skapar	musik	 genom	 digitala	 verktyg.	 Studien	 begränsas	 också	 eftersom	

perioden	 är	 tidsbestämd.	 Genomförandet	 av	 studien	 sker	 under	 fem	 veckor	 där	

eleverna	har	en	timme	musikundervisning	i	veckan.	

	

4.3 Urval	

Studie	har	valts	att	utgå	från	ett	strategiskt	urval.	Strategiskt	urval	innebär	enligt	Ahrne	

&	 Svensson	 (2011)	 att	 observatören	 styr	 urvalet	 av	 informanter	 utifrån	 definierade	

kriterier	 anpassat	 till	 syftet	 i	 studien.	 Genomförandet	 av	 studien	 sker	 därför	 på	 den	

skola	 jag	 vanligtvis	 undervisar	 i.	Detta	medför	 att	 jag	oberoende	kan	agera,	 utforma	

och	 anpassa	undervisningssalen,	 val	 av	 undervisningsgrupp	 samt	när	 genomförandet	

kommer	att	äga	rum.	Att	studera	sin	egen	undervisningsgrupp	medför	dock	en	risk	där	

forskaren	kan	observera	med	förutfattade	meningar	genom	att	bedöma	informanterna	

utifrån	tidigare	erfarenheter.	Risken	minimeras	i	studien	eftersom	syftet	är	att	försöka	

uppmärksamma	 om	 det	 finns	 skillnader	 att	 skapa	musik	 genom	 analogt	 och	 digitalt	

musikskapande.	 Urvalet	 av	 informanter	 har	 också	 gjorts	 enligt	 strategiska	 riktlinjer	

eftersom	 jag	medvetet	 har	 valt	 att	 genomföra	 studien	 i	 två	 klasser	 i	 årskurs	 sex	 då	

tidigare	kännedom	om	elevernas	erfarenheter	och	förmågor	gällande	musikskapande	

finns	sen	innan.	Eleverna	har	inga	fördjupande	förkunskaper	inom	musikskapande	med	

digitala	 verktyg	 och	 begränsad	 kunskap	 gällande	 hantverksskicklighet	 i	 spelande	 på	

fysiska	 instrument.	Då	eleverna	har	 likvärdiga	 förkunskaper	 i	användandet	av	digitala	

verktyg	 samt	 hantverksskickligt	 spelande	 på	 fysiska	 instrument	 är	 urvalet	 lämpligt	

kopplat	till	syftet	i	studien.		
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4.4 Genomförande	

De	videoinspelande	observationerna	och	fältanteckningarna	till	studien	skedde	under	

en	femveckors	period	i	två	klasser,	vilket	totalt	blev	tio	timmars	undervisning.	Den	ena	

klassen	på	26	elever	delades	in	i	sex	mindre	grupper	där	fyra	grupper	kom	att	att	bestå	

av	fyra	personer	och	två	grupper	av	fem	personer.	Denna	klass	arbetade	enbart	med	

metodtillämpat	 och	 traditionsenligt	 tillvägagångssätt.	 De	 erbjöds	 fysiska	 instrument	

som	akustiska	gitarrer,	 syntar	och	trummor.	Eleverna	var	bekanta	med	 instrumenten	

sen	 innan	 och	 kunde	 tillämpa	 enklare	 former	 av	melodi-	 och	 ackordspel.	 Den	 andra	

klassen	 på	 26	 elever	 delades	 in	 på	 samma	 vis	 men	 arbetade	 istället	 med	

musikskapande	genom	digitala	verktyg	i	programmet	Garageband.	Indelningen	valdes	

utefter	de	yttre	förutsättningarna	av	lokalen	som	var	utrustade	med	sex	grupprum	och	

med	 tillhörande	 möjlighet	 för	 digital	 inspelning	 och	 musikskapande	 med	 digitala	

verktyg.	Indelningen	var	också	ett	sätt	för	mig	att	kunna	skapa	mindre	fokusgrupper	till	

studien	samt	till	den	videoobservation	som	resultatet	bygger	på.	

	

Under	vardera	lektion	med	klasserna	informerades	eleverna	om	min	undersökning	och	

om	de	kunde	tänkas	ställa	upp	och	hjälpa	mig	vidare	i	min	studie.	Samma	information	

förmedlades	även	till	föräldrarna	under	ett	föräldramöte	där	jag	fick	godkännande	att	

genomföra	studien	på	deras	barn.	Under	dessa	tillfällen	informerades	både	elever	och	

föräldrar	 gällande	 de	 fyra	 forskningsetiska	 kraven:	 informationskravet,		

samtyckeskravet,	konfidentialitetskravet	och	nyttjandekravet	(Bryman,	2011).	

	

Det	digitala	musikprogrammet	Garageband	valdes	till	studien	dels	eftersom	de	fysiska	

faktorerna	 var	 sådana	 att	 lokalen	 redan	 innan	 var	 utrustad	 med	 detta	 samt	 att	

programmet	erbjöd	verktyg	som	exempelvis	inspelningsbara	funktioner,	midi-klaviatur	

samt	 loopar.	 Den	 inspelningsbara	 funktionen	 gjordes	 genom	 en	 hdmi-mikrofon	 som	

var	 direkt	 kopplad	 till	 datorns	 ljudkort.	 I	 programmet	 Garageband	 fanns	 också	

funktionen	 midi	 som	 är	 en	 funktion	 som	 möjliggjorde	 att	 eleverna	 kunde	 spela	 in	

musik	 genom	 tangenttryckningar	 som	 registrerade	 ljud	 till	 programmet.	 Ljudfilerna	

som	 knappades	 in	 kunde	 sedan	 anpassas	 eller	 bytas	 ut	 till	 olika	 melodi-	 och	

ackordinstrument	 samt	 olika	 läten.	 En	 ljudinspelaning	med	 hjälp	 av	midi-funktionen	

kunde	alltså	kopieras	och	spelas	upp	av	olika	melodi-	och	ackordinstrument	beroende	
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på	vad	eleven	valde	som	ljudkälla	i	spåret	och	hur	de	ville	att	det	skulle	låta.	Looparna	

är	en	 funktion	 i	programmet	Garageband	som	ger	eleverna	 färdiginspelande	 ljudfiler	

som	 enkelt	 kan	 dras	 in	 och	 släppas	 i	 arrangemanget	 i	 programmet.	 Även	 dessa	 kan	

enkelt	 arrangeras	 om	genom	att	 korta	 ned	 eller	 bitvis	 ta	 av	 en	 loop	 efter	 tycke	 och	

smak.	

	

Samtliga	elever	fick	innan	arbetets	start	en	grundlig	genomgång	i	vad	som	förväntades	

under	 arbetsområdet,	 vad	 som	 skulle	 redovisas	 samt	 vilka	 metoder	 och	

tillvägagångssätt	som	gruppen	förslagsvis	kunde	använda	för	att	närma	sig	uppgiften	i	

att	 skapa	 musik.	 Den	 klass	 som	 skapade	 musik	 med	 digitala	 verktyg	 fick	 även	 en	

grundlig	genomgång	av	programmet	Garageband,	vilka	funktioner	som	fanns	samt	hur	

dessa	kunde	användas	till	uppgiften.	

	

Arbetets	mål	var	att	gruppen	skulle	försöka	skapa	en	låt	med	tillhörande	text	i	form	av	

en	 vers	 och	 en	 refräng	 med	 passande	 musik	 under	 fem	 lektioner.	 Därefter	 skulle	

musiken	 harmonisera	 med	 den	 melodi	 som	 gruppen	 kommit	 fram	 till	 under	

arbetsområdet,	 skapat	 och	 format	 utifrån	 deras	 tidigare	 och	nyinskaffade	 kunskaper	

och	 erfarenheter.	 Innan	 arbetet	 påbörjade	 gick	 jag	 igenom	 olika	 exempel	 på	 hur	

eleven	kunde	närma	sig	en	färdig	produktion	genom	en	musikalisk	tanke.	Detta	i	syfte	

att	poängtera	att	alla	skapar	musik	på	olika	sätt	och	att	det	inte	finns	någon	direkt	mall	

i	detta	arbete	 för	att	nå	målet.	Det	 i	 förhoppning	om	att	alla	skulle	 försöka	hitta	sitt	

eget	 sätt	 att	 skapa	musik,	 en	 frihet	 i	 skapandet	 och	 att	 skapa	 en	 färdig	 låt	 från	 en	

musikalisk	tanke.	

	

Under	 studien	 hade	 vi	 inga	 direkta	 avbrott	 eller	 yttre	 faktorer	 som	 gjorde	 att	 den	

stannade	upp	eller	försenades	utan	fortlöpte	enligt	planering.	Jag	förberedde	lokalen	

väl	 inför	 varje	 lektion.	 För	 de	 som	 arbetade	 med	 digitala	 verktyg	 var	 datorn	 alltid	

påslagen	och	programmet	Garageband	var	alltid	framtaget	för	gruppen	som	arbetade	

med	 det.	 För	 de	 grupper	 som	 arbetade	 analogt	 var	 grupprummen	 alltid	 förberedda	

genom	att	 instrument	var	fördelade	samt	att	elevernas	 låtpapper	och	underlag	fanns	

tillgängliga.	Allt	för	att	det	skulle	vara	så	tidseffektivt	som	möjlig	och	att	tiden	för	att	

skapande	sattes	i	första	rummet.	
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4.5 Databearbetning	

Bearbetningen	 av	 materialet	 har	 utformats	 genom	 två	 steg	 för	 att	 få	 en	 så	 tydlig	

överblick	 över	 det	 insamlade	 materialet	 som	 möjligt.	 Det	 första	 steget	 innebar	 att	

transkribera	de	videoinspelningar	över	de	fem	lektioner	som	arbetet	sträckte	sig	över	

ihop	 med	 dess	 fältanteckningar.	 Sedan	 kategoriserades	 transkriberingen	 och	

fältanteckningarna	för	att	organisera	materialet	och	för	att	få	en	tydliga	överblick	i	vad	

som	uppmärksammades	under	arbetet.	Kategoriseringen	utformades	efter	händelser	

och	 ord	 som	 på	 något	 sätt	 samspelade	 eller	 stack	 ut.	 Dessa	 kategoriseringar	 blev:	

Skapandets	 tidiga	 början,	 Verktygen	 i	 skapandet,	 Leken	 i	 skapandet	 och	

Kommunikation,	 vilka	 sedan	 utgjorde	 grunden	 i	 studiens	 analys.	 Att	 transkribera	

innebär	enligt	Bryman	(2010)	att	insamlat	material	överförs	från	gester	och	talat	språk	

till	 skriftlig	 form.	 I	 denna	 studie	 överfördes	 därför	 händelser	 och	 meningar	 under	

arbetet	 till	 text.	 Transkriberingen	 medförde	 att	 händelser	 i	 videoinspelningarna	

synligjordes	 och	 uppmärksammades	 på	 ett	 tydligt	 sätt	 (Ahrne	 &	 Svensson,	 2011).	

Genom	transkribering	var	det	enklare	för	mig	som	observatör	att	få	en	helhetsbild	över	

de	mönster	som	framkom	i	undersökningen.	En	nackdel	enligt	Bryman	(2010)	är	dock	

en	 tidskrävande	 analysmetod.	 Denna	 studie	 innebar	 30	 timmars	 inspelat	

videomaterial,	vilket	således	motsvarade	en	enda	genomgång	av	materialet.	Detta	är	

enligt	Ahrne	&	Svensson	(2011)	inget	rekommenderat	sätt	att	få	ett	tillförlitlig	material	

eftersom	 risken	 är	 stor	 att	 observatören	 missar	 viktiga	 händelser	 eller	 ord	 under	

uppspelningen.	På	grund	av	studiens	 tidsbegränsade	omfattning	granskades	bara	det	

videoinspelade	materialet	extra	vid	de	tillfällen	där	yttre	faktorer	gjorde	det	svårt	eller	

otydligt	att	uppfatta	händelser	eller	ord.	Detta	har	exempelvis	varit	händelser	som	när	

elever	pratade	i	mun	på	varandra	eller	att	en	dörr	stängdes	igen.	Enligt	Bryman	(2010)	

ska	observatören	pausa	vid	transkribering,	gå	tillbaka	och	granska	materialet	så	många	

gånger	som	det	behövs	eftersom	samma	frekvens	kan	uppmärksammas	och	nyansera	

på	olika	sätt	beroende	på	observatörens	fokus.	Ahrne	&	Svensson	(2011)	menar	att	alla	

människor	 ser	 och	 uppmärksammar	 händelser	 och	 ord	 på	 olika	 sätt.	 Därför	 kan	 en	

transkribering	 skilja	 sig	 i	 större	 och	 mindre	 utsträckning	 beroende	 på	 vem	 som	

observerar.	
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5 Resultat	

I	 detta	 kapitel	 redovisas	 och	 presenteras	 resultat	 av	 datainsamlingen.	 Resultat	 har	

kategoriserats	enligt	följande:	Skapandets	tidiga	början,	Verktygen	i	skapande,	Leken	i	

skapandet	och	Kommunikation.	I	varje	kategori	redovisas	det	analoga	från	det	digitala	

musikskapandet	för	att	synliggöra	likheter	och	skillnader.	

5.1 Skapandets	tidiga	början	

Analogt	musikskapande	

Samtliga	grupper	som	arbetade	med	analogt	musikskapande	började	sitt	arbete	med	

att	utforma	 sin	 text	om	vad	 låten	 skulle	handla	om	och	 förmedla.	 I	 två	av	 totalt	 sex	

grupper	användes	inte	instrumentella	inslag	alls	förrän	utformningen	av	deras	text	var	

helt	 klar.	 Tre	 av	 dessa	 sex	 grupper	 skrev	 sin	 text	 utifrån	 en	 melodi	 som	 de	 själva	

skapade	genom	sång.	Dessa	tre	grupper	nynnade	fram	en	melodi	som	de	sedan	satte	

text	till.	Det	var	endast	en	grupp	som	kombinerade	sin	utformning	av	text	ihop	med	en	

passande	 melodi	 som	 de	 fick	 fram	 genom	 sin	 hantverksskicklighet.	 Denna	 grupp	

skapade	musiken	 genom	att	 sätta	 ihop	 en	 ackordföljd	 på	 fysiska	 instrument	 som	de	

applicerade	 sin	 text	 utifrån.	 Denna	 grupp	 arbetade	 alltså	 med	 fysiska	 instrument	

parallellt	med	utformning	av	sin	text.	

	

Digitalt	musikskapande	

Två	av	totalt	sex	grupper	började	sitt	arbete	med	att	utforma	sin	text	med	vad	 låten	

skulle	 handla	 om	och	 förmedla.	De	 andra	 fyra	 grupperna	 som	 inte	 startade	med	att	

utforma	sin	text	började	istället	med	att	se	över	programmet	Garageband	i	ett	försök	

att	 hitta	 verktyg	 att	 skapa	 och	 utforma	 sin	 text	 kring.	 Dessa	 fyra	 grupper	 ägnade	

mycket	tid	åt	hur	musiken	skulle	 låta	istället	för	att	ha	fokus	på	textens	handling	och	

utformning.	De	kommunicerade	kring	frågor	som	exempelvis	hur	det	skulle	låta,	vilken	

genre	 som	 skulle	 användas	 samt	 om	 det	 skulle	 vara	 en	 snabb	 eller	 en	 långsam	 låt.	

Dessa	grupper	hade	alltså	fokus	på	hur	musiken	skulle	låta	istället	för	vad	texten	skulle	

förmedla.		
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5.1.1 Konklusion	likheter	-	skillnader	
De	 grupper	 som	 skapade	musik	 med	 analogt	 tillvägagångssätt	 handlade	 skapandets	

tidiga	början	om	handling	och	att	förmedla	text.	Dessa	grupper	tog	tydlig	avstånd	från	

de	fysiska	instrumenten	och	började	istället	arbetet	med	textutformning	där	fokus	och	

samarbete	skedde	genom	en	skrivprocess.	För	de	grupper	som	skapande	musik	genom	

digitala	verktyg	skedde	skapandets	tidiga	början	direkt	med	klingande	exempel	genom	

programmets	 verktyg.	Dessa	 grupper	 började	 direkt	med	 att	 lyssna	 på	musik	 för	 att	

skapa	sig	en	uppfattning	över	hur	deras	musik	skulle	 låta.	Tydligt	var	därför	att	fokus	

låg	i	hur	musiken	skulle	låta	och	inte	vad	texten	skulle	förmedla.	

	

5.2 Verktygen	i	skapandet	

Analogt	musikskapande	

I	 de	grupper	 som	skapade	musik	på	ett	 analogt	 tillvägagångssätt	uppmärksammades	

att	 de	 hade	 svårt	 att	 sätta	musik	 på	 sina	 texter.	 Samtliga	 grupper	 utom	 en	 började	

arbetet	med	 att	 utforma	 sin	 text	 till	 en	melodi	 som	 de	 fick	 fram	 genom	 sång.	 Den	

största	 utmaningen	 för	 dessa	 grupper	 var	 att	 applicera	 musik	 till	 sin	 text	 som	

harmoniserade	med	den	melodi	 som	de	 tidigare	hade	skapat.	De	hade	svårt	att	dels	

hitta	 rätt	 ackord	 för	 den	 tonart	 de	 tidigare	 sjöng	 i,	 dels	 en	 ackordföljd	 som	 vidare	

harmoniserade	med	den	melodi	de	fått	fram	och	skapat	genom	sång.	Flertalet	grupper	

klarade	 inte	 av	 denna	 utmaning	 utan	 fick	 istället	 göra	 om	 den	 tänkta	 melodin	 och	

anpassa	den	till	melodi-	och	ackordspel	utifrån	tidigare	kunskaper	att	spela	på	fysiska	

instrument.	Detta	medförde	också	att	de	fick	redigera	om	i	texten	för	att	fraseringen	

skulle	 passa	 in	 i	musiken	 och	 dess	melodi-	 och	 ackordspel.	 Den	 grupp	 som	 lyckades	

kombinera	 sin	 text	 ihop	med	 en	melodi	 som	 de	 fick	 fram	 genom	 ackordspel	 kunde	

istället	utveckla	sitt	spelande	allt	eftersom	texten	blev	klar	där	det	musikaliska	arbetet	

hela	 tiden	 fortgick	utan	uppehåll.	Denna	grupp	hade	medlemmar	som	klarade	av	att	

använda	gehör	för	att	 lyssna	sig	fram	till	vilka	ackord	som	passade	till	den	melodi	de	

fick	fram	genom	de	ackordföljder	låten	skapades	kring.	

	

Digitalt	musikskapande	

Fyra	av	sex	grupper	startade	arbetet	med	att	orientera	sig	i	programmet	Garageband	

och	 dess	 funktioner.	 Tre	 av	 dessa	 grupper	 började	 direkt	 med	 att	 lyssna	 på	 de	
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färdiginspelade	loopar	som	programmet	kunde	erbjuda	och	som	de	vidare	byggde	sitt	

arbete	kring.	Två	av	sex	grupper	började	istället	utforma	sig	text,	men	började	ganska	

snart	 att	 anpassa	 sin	 text	 till	 en	 melodi	 som	 de	 skapat	 genom	 att	 använda	 sig	 av	

programmets	midi-klaviatur.	Dessa	två	grupper	valde	att	lägga	dur-	och	mollackord	på	

midi-klaviaturet	som	de	sedan	kunde	 loopa	vidare	för	att	 fylla	ut	 låten	med	de	valda	

ackordföljderna.	 Den	 ena	 av	 dessa	 två	 grupper	 använde	 samma	 ackordföljd	 genom	

hela	 låten.	 Den	 andra	 gruppen	 hade	 två	 olika	 ackordföljder	 där	 den	 ena	 spelades	 i	

versen	och	den	andra	i	refrängen.	De	hade	även	en	kortare	melodislinga	som	de	valde	

att	använda	som	brygga	mellan	vers	och	refräng	och	som	även	den	spelades	in	genom	

programmets	midi-klaviatur.		

	

5.2.1 Konklusion	likheter	-	skillnader	
De	grupper	 som	arbetade	med	analogt	 tillvägagångssätt	 använde	 inte	deras	 verkyg	 i	

form	 av	 fysiska	 instrument	 förrän	 deras	 utformning	 av	 text	 ansågs	 färdig.	 Dessa	

grupper	delade	 istället	upp	arbetet	med	att	 först	utforma	 text	 för	 att	 vid	ett	 senare	

tillfälle	försöka	koppla	sin	text	till	musik.	De	hade	svårt	att	skapa	harmonik	och	balans	

mellan	dessa	två	delar	och	fick	därmed	problem	i	ett	senare	skede	att	kombinera	ihop	

dessa	 två	 faktorer	 till	 en	 färdig	 produktion.	 De	 grupper	 som	 arbetade	 med	 digitala	

verktyg	 använde	 programmet	 och	 dess	 funktioner	 direkt	 vid	 start.	 De	 använde	

verktygen	genom	att	lyssna,	pröva	och	ompröva	olika	loopar	för	att	skapa	ett	passande	

sound,	tempo	och	genre	i	det	som	de	ville	skapa.	Tydligt	var	att	dessa	grupper	skapade	

musik	 utifrån	 verktygen	 genom	 gehör	 där	 de	 lyssnade	 och	 testade	 sig	 fram	 i	 deras	

musikaliska	process.		

	

5.3 Leken	i	skapandet	

Analogt	musikskapande	

Undersökningen	 visade	 att	 de	 som	 arbetade	 med	 musikskapande	 på	 ett	 analogt	

tillvägagångssätt	hade	svårt	att	i	kombination	med	de	fysiska	instrumenten	pröva	och	

ompröva	 sina	 musikaliska	 idéer,	 som	 jag	 väljer	 att	 kalla	 leken.	 I	 materialet	 ses	 att	

skapandet	sker	på	ett	mer	mekanisk	och	metodinriktat	tillvägagångssätt.	Detta	menar	

jag	speglar	den	process	som	sker	och	förklaras	av	att	eleverna	 i	 flertalet	grupper	har	

svårt	att	använda	sig	av	fysiska	instrument	eller	väljer	melodi-	och	ackordspel	som	de	
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sen	 tidigare	 har	 kunskaper	 om	 och	 som	 de	 därefter	 kan	 sätta	 samman	 till	 inövade	

ackordföljder.	 Dessa	 grupper	 väljer	 inte	 att	 utmana	 sig	 själva	 genom	 att	 exempelvis	

lära	sig	nya	ackord	eller	att	spela	andra	toner	som	kunde	appliceras	till	deras	tidigare	

melodi.	Eleverna	hade	svårt	att	anpassa	sin	tidigare	melodi	som	de	skapat	genom	sång	

till	att	harmonisera	nya	melodi-	eller	ackordspel.	Alla	grupper	förutom	en	hade	alltså	

svårt	 att	 höra	 vilka	 melodi-	 eller	 ackordspel	 som	 lämpligen	 kunde	 användas	 för	 att	

skapa	 harmoni	 till	 en	 vald	 melodi.	 Detta	 kom	 att	 spegla	 de	 delar	 i	 processen	 som	

kändes	mekaniskt	och	metodinriktat.	Dessa	grupper	lade	fokus	på	att	antingen	klara	av	

att	utforma	en	text	eller	att	behärska	den	hantverksskicklighet	som	krävs	i	förhoppning	

om	klara	uppgiften.	Dessa	grupper	delade	upp	arbetet	i	två	delar	och	där	de	hade	svårt	

att	hitta	lösningar	till	en	musikalisk	helhet	eller	färdig	produktion.		

	

Digitalt	musikskapande	

De	fyra	grupper	som	direkt	började	med	en	loopbaserad	låt	lyssnade	igenom	flertalet	

loopar	innan	de	bestämde	sig	för	en	eller	flera	som	de	kunde	bygga	vidare	sitt	arbete	

på.	I	många	av	fallen	gjordes	låten	om	flera	gånger	innan	de	blev	nöjda	med	resultatet.	

I	dessa	fall	bestämdes	inte	melodin	eller	utformningen	av	texten	förrän	arrangemanget	

var	klart.	Här	var	det	istället	musiken	som	hamnade	i	fokus.	Därefter	kunde	de	sedan	

lyssna	 fram	 en	 passande	melodi	 som	 harmoniserade	med	 de	 valda	 looparna	 utifrån	

programmet.	 De	 två	 grupper	 som	 arbetade	med	 att	 använda	 sig	 av	midi-klaviaturet	

speglade	istället	de	grupper	som	skapade	musik	genom	analogt	tillvägagångssätt,	vilket	

menas	att	de	använde	sig	av	bestämda	melodi-	eller	ackordspel	som	de	spelade	in	via	

midi-klaviaturet.	 I	 dessa	 grupper	 förändrades	 inte	 arbetet	 speciellt	 mycket	 under	

förloppet	 utan	 eleverna	 fortsatte	 på	 de	 inspelade	 melodi-	 och	 ackordspel	 som	 de	

började	 skapa	 i	 arrangemanget.	 De	 hade	 dock	 enklare	 att	 höra	 vilka	 melodier	 som	

harmoniserade	till	de	midi-inspelningar	de	gjort	i	programmet.	Detta	för	att	de	enklare	

kunde	 lyssna	 till	 det	 som	de	 redan	hade	 spelat	 in	 istället	 för	 att	 själva	 sitta	med	ett	

fysiskt	instrument	som	annars	tar	upp	mycket	fokus	på	det	musikaliska	skapandet.		

	

5.3.1 Konklusion	likheter	-	skillnader	
De	 grupper	 som	 arbetade	 genom	 analogt	 tillvägagångssätt	 hade	 svårt	 att	 komma	

vidare	 i	 arbetet	 eftersom	 deras	 hantverksskickliga	 förmåga	 att	 applicera	 musik	 till	
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deras	 tidigare	melodi	 och	 text	 inte	 fanns	 i	 tillräcklig	 utsträckning.	 I	 detta	 skede	 fick	

eleverna	 mycket	 hjälp	 och	 stöttning	 för	 att	 komma	 vidare	 i	 arbetet.	 Istället	 för	 att	

självständigt	sätta	melodi-	eller	ackordspel	på	deras	tidigare	tänkta	melodi	och	text	de	

fick	 fram	genom	 sång	 fick	de	 istället	 börja	om	och	 förenkla.	 Efter	 att	 denna	process	

blev	gjord	kunde	eleverna	därefter	träna	in	sång	med	det	hantverkskickliga	momentet	

att	spela	ackordspel	på	fysiska	instrument.	Det	som	kunde	uppmärksammas	i	detta	fall	

blev	att	de	 inte	såg	skapandet	 i	 form	av	en	 lek	där	de	själva	kom	med	lösningar	 i	att	

pröva	 och	 ompröva	 sina	 tidigare	 kunskaper	 till	 helheten.	 Leken	 blev	 istället	 mer	

mekaniskt	och	metodtillämpad	att	klara	uppgiften	än	kreativ	och	fri.	De	grupper	som	

arbetade	 med	 digitala	 verktyg	 lekte	 i	 större	 utsträckning.	 De	 digitala	 grupperna	

skapade	 musik	 genom	 att	 pröva	 och	 ompröva	 olika	 loop	 och	 midi-funktioner	 till	

passande	ljud	och	karaktär	som	de	använde	som	stöd	för	att	utforma	melodi	och	text.	

De	 kunde	 även	 enkelt	 byta	 ut	 sina	 tidigare	 tänka	 loopar	 mot	 andra	 för	 att	 bli	 mer	

tillfreds	med	arrangemanget.	Under	processen	fanns	ett	annat	driv	att	komma	vidare	

och	utveckla	arrangemanget.		

	

5.4 Kommunikation	

Analogt	musikskapande	

De	 grupper	 som	 skapade	musik	 genom	 analogt	 tillvägagångssätt	 började	 sitt	 arbete	

med	 att	 prata	 mycket	 om	 vad	 låten	 skulle	 handla	 om	 och	 förmedla.	 I	 deras	

kommunikation	kunde	även	höras	att	de	gärna	ville	dela	upp	arbetet	 i	två	olika	delar	

även	om	denna	fas	för	vissa	skedde	antingen	medvetet	eller	omedvetet.	De	ville	gärna	

skriva	 klart	 sin	 utformning	 av	 text	 innan	 de	 började	 sätta	 musik	 till	 den.	 Deras	

kommunikation	 i	skedet	när	de	fastnade	och	 inte	hade	de	förkunskaper	som	krävdes	

för	att	binda	ihop	dessa	två	delar	visade	sig	vara	via	problemlösande	kommunikation.	

De	hade	under	detta	moment	många	diskussioner	om	hur	de	kunde	lösa	och	komma	

förbi	 passagen	 som	 stannade	 upp	 det	musikaliska	 arbetet.	 Kommunikationen,	 viljan	

och	verktygen	fanns,	men	att	kliva	över	tröskeln	eller	binda	ihop	dessa	två	delar	till	en	

helhet	fanns	inte	i	samma	utsträckning.		
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Digitalt	musikskapande	

Dessa	 grupper	 kommunicerade	 tidigt	 om	 hur	 musiken	 skulle	 låta.	 Utifrån	 tidigare	

kunskaper	 och	 förmågor	 att	 lyssna	 och	 diskutera	 kring	 musik	 utformades	 deras	

arbeten	 till	en	början	där	musiken	stod	 i	 centrum.	De	pratade	om	tempo,	genre	och	

utformning	 av	 den	 musik	 de	 ville	 skapa	 med	 hjälp	 av	 de	 digitala	 verktygen.	 Dessa	

grupper	 byggde	 i	 och	med	 arbetets	 gång	 upp	 en	 inre	 vilja	 att	 få	 ihop	 helheten.	 Allt	

eftersom	 grupperna	 kunde	 orientera	 sig	mer	 självständigt	 i	 programmet	 byggdes	 en	

iver	och	ett	driv	att	bli	klara	samt	att	de	ville	få	ihop	helheten	så	bra	som	möjligt.	Deras	

diskussioner	var	väldigt	detaljerade	i	hur	de	ville	att	musiken	skulle	låta	och	framstå	i	

arrangemanget.	Processen	skedde	i	balans	med	gruppens	vilja	och	kunskap	där	de	ofta	

förlitade	sig	på	tidigare	kunskaper	i	att	lyssnande	till	musik.	Det	var	tydligt	att	de	ofta	

lyssnade	på	olika	 loopar	och	att	de	 i	 diskussionen	 samtalade	om	de	passade	 till	 den	

musik	som	de	ville	skapa	samt	om	dem	passade	ihop	med	med	de	loopar	som	använts	

sen	 tidigare.	 Detta	 speglade	 också	 de	 grupper	 som	 valde	 att	 använda	 sig	 av	 midi-

klaviaturet	 som	 verktyg.	 Efter	 att	 de	 färdiga	 dur-	 och	mollackorden	 var	 klara	 kunde	

fokus	vidare	läggas	på	hur	musiken	skulle	låta.	

	

5.4.1 Konklusion	likheter	-	skillnader	
De	 likheter	 som	 uppmärksammades	 var	 att	 samtliga	 grupper	 utgick	 från	

kommunikation	i	arbetet	där	tidigare	erfarenheter	och	kunskaper	delgavs	varandra	för	

att	 det	musikaliska	 arbetet	 skulle	 leda	 framåt.	Det	 skiljde	 sig	 dock	 om	vad	 samtalen	

handlade	om.	De	grupper	som	skapade	musik	genom	analogt	tillvägagångssätt	fördes	

samtal	kring	hur	de	kunde	bemästra	uppgiften.	Dessa	grupper	upplevde	arbetet	som	

en	 uppgift	 som	 skulle	 bli	 gjord	 och	 där	 de	 delade	 upp	 arbetet	 i	 två	 olika	 delar.	

Samtalen	kom	därmed	att	forma	den	problematik	som	uppstod	då	arbetet	stannades	

upp	i	brist	på	hantverkskunnande	för	att	komma	vidare	i	skapandeprocessen.	De	som	

skapade	musik	med	digitala	verktyg	var	kommunicerade	i	hur	musiken	skulle	låta	och	

utformas.	 Deras	 sätt	 att	 kommunicera	 genom	 musikaliska	 begrepp	 och	 musikaliska	

byggstenar	 uppmärksammades	 tydligare.	 Detta	 skedde	 till	 stor	 del	 genom	

anvöndandet	 av	 det	 digitala	 programmet.	 Samtidigt	 som	 eleverna	 blev	 mer	

självständiga	 i	 arbetet	 lärde	 sig	 också	 eleverna	 att	 använde	 rätt	 begrepp	 då	
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programmets	funktioner	delgav	dessa	i	läsande	form.	Desto	längre	eleverna	arbetade	

och	integrerades	med	programmet	desto	mer	utvecklades	deras	musikaliska	språk.	

	

5.5 Sammanfattning	av	resultat	–	likheter	respektive	skillnader	

Studien	 uppmärksammar	 en	 del	 faktorer	 som	 på	 något	 vis	 påverkar	 eller	 skiljer	

elevernas	 sätt	 att	 skapa	 musik	 med	 hjälp	 av	 analogt	 tillvägagångssätt	 eller	 digitala	

verktyg.	 Den	 största	 skillnaden	 var	 elevernas	 sätt	 att	 börja	 det	 musikaliska	 arbetet.	

Slående	 var	 att	 samtliga	 grupper	 som	 skapade	musik	 analogt	 började	 sitt	 skapande	

med	 att	 utforma	 en	 text.	 Det	 var	 också	 tydligt	 att	 av	 dessa	 grupper	 saknade	 den	

hantverksskicklighet	 som	 krävs	 för	 att	 på	 ett	 självständigt	 sätt	 koppla	 melodi-	 och	

ackordspel	 till	 deras	utformade	 text	 samt	den	melodi	 som	de	 fick	 fram	genom	sång.	

Förutom	den	 inledande	 fasen	 synliggjordes	 också	 skillnader	 i	 deras	 sätt	 att	 uppleva,	

reflektera	och	samtala	om	musik.	Det	uppstod	även	kontraster	gällande	vad	grupperna	

ansåg	vara	betydelsefullt	i	deras	sätt	att	skapa	musik.	I	skapandeprocessen	visade	det	

sig	att	i	de	grupper	som	skapade	musik	analogt	var	handling	och	budskap	av	större	vikt	

där	mycket	energi	och	tid	lades	på	textutformningen.	Jämförelsevis	skapade	grupperna	

med	digitala	verktyg	musik	främst	utifrån	vad	de	upplevde,	reflekterade	och	samtalade	

om	 i	 högre	 utsträckning.	 De	 digitala	 verktygen	 medförde	 ett	 fokus	 på	 hur	 musiken	

skulle	 låta	 där	 skapandet	 skedde	 genom	 att	 lyssna	 och	 reflektera	 till	 musik	 vilket	

medförde	 att	 samtalens	 kvalité	 utvecklades	 under	 arbetets	 gång	 allt	 eftersom	 att	

eleverna	integrerats	med	verktygen.	
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6 Diskussion	

I	 detta	 kapitell	 sker	 en	 reflektion	 över	 undersökningsresultatet	 utifrån	 tidigare	

forskning.	Därefter	följer	en	diskussion	över	metoden.		

6.1 Skapandets	tidiga	början	

Analogt	musikskapande	

Resultatet	för	studien	visade	att	samtliga	grupper	som	skapade	musik	genom	analogt	

och	 traditionsenligt	 tillvägagångssätt	 med	 fysiska	 instrument	 delade	 upp	 arbetet	

genom	 att	 först	 utforma	 och	 skapa	 den	 text	 låten	 skulle	 appliceras	 vidare	 på,	 vilket	

överensstämmer	 med	 vad	 Lagergren	 (2012)	 uppmärksammande	 i	 sin	 studie.	 	 Likt	

Lagergren	 (2012)	 utgick	 eleverna	 från	 textskapande	 för	 att	 i	 slutet	 ta	 in	 och	 arbeta	

vidare	 med	 de	 fysiska	 instrumenten.	 Detta	 stämmer	 även	 överens	 med	 det	

Stålhammar	 (2015)	 menar	 kan	 ses	 utifrån	 en	 skoltradition	 där	 eleverna	 fostras	 till	

textskapande,	 vilket	 kan	 förklara	 varför	 eleverna	 inleder	 sitt	musikskapande	med	att	

utforma	en	text.	I	linje	med	Stålhammar	(2015)	kan	elevernas	arbetsprocess	även	bero	

på	 att	 de	 saknar	 de	 förkunskaper	 som	 krävs	 för	 att	 inleda	 skapandet	 av	musik	med	

hjälp	av	fysiska	instrument.	För	att	nå	det	konstnärliga	målet	krävs	enligt	Stålhammar	

(2015)	 ett	 hantverkskunnande	 varför	 elevernas	 musikskapande	 kan	 betraktas	 som	

begränsat.		

	

Endast	en	av	de	grupper	som	skapade	musik	genom	analogt	tillvägagångssätt	valde	att	

skapa	genom	att	kombinera	text-	och	musikskapandet,	vilket	indikerar	att	denna	grupp	

besitter	 det	 hantverkskunnande	 som	 Stålhammar	 (2015)	 framhäver.	 I	 enlighet	 med	

Stålhammar	 (2015)	 kan	 det	 även	 antyda	 det	 helhetsperspektiv	 som	 krävs	 för	

musikaliskt	skapande.	Vidare	kan	det	därmed	även	förklara	varför	resterande	grupper	

delade	in	musikskapandet	i	två	delar.	Betoningen	på	ett	samspel	mellan	subjektiva	och	

objektiva	 krafter	 som	 Stålhammar	 (2015)	 framhäver	 saknas.	 Det	 resulterar	 i	 att	

eleverna	 försvårar	 det	musikaliska	 skapandet	 genom	 att	 dela	 upp	 textskapande	 och	

tillämpning	av	att	spela	musik	via	fysiska	instrument.	
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Digitalt	musikskapande	

I	 de	 grupper	 som	 skapade	 musik	 genom	 digitala	 verktyg	 började	 majoriteten	 sina	

arbeten	med	att	orientera	sig	i	programmet,	lyssna	på	olika	loopar	eller	spela	in	musik	

genom	 midi-klaviaturet.	 Likt	 Nilssons	 (2002)	 studie	 utnyttjade	 eleverna	 de	 digitala	

verktygen	 som	 erbjöds	 för	 att	 kunna	 gestalta	 och	 utföra	 sina	 musikaliska	 idéer.	

Musiken	och	programmet	var	således	i	fokus	där	textutförande	kom	i	andra	hand.	De	

digitala	 verktygen	 användes	 som	 stöd,	 vilket	 Folkestad	 (1996)	 menar	 ger	 eleverna	

struktur	 och	 form	 för	 att	 gestalta	 och	 applicera	 sina	 musikaliska	 idéer	 och	 komma	

vidare	i	en	musikalisk	process.	

	

Elevernas	förmåga	att	snabbt	kunna	orientera	sig	i	programmet	medförde	att	de	kom	

igång	 fort	med	 sitt	 skapande.	Detta	 uppmärksammades	 även	 i	Nilsson	 (2002)	 studie	

där	 det	 framhävdes	 att	 det	 inte	 krävs	 någon	 omfattande	 undervisning	 eller	

förkunskaper	 för	 att	 använda	 sig	 av	 digitala	 verktyg,	 varför	 elevernas	 arbetsprocess	

kunde	påbörjas	såväl	snabbt	som	självständigt.	Eleverna	tilläts	att	pröva	och	ompröva	

olika	 musikaliska	 former	 samt	 lyssna	 sig	 fram	 genom	 programmets	 loopskatt	 över	

klingande	exempel	där	även	språket	utvecklades	i	form	av	begreppsuppfattning,	vilket	

förstärker	 vad	 Nilsson	 (2002)	 uppmärksammar	 i	 sin	 studie.	 Elevernas	 arbetsprocess	

kan	 även	 sättas	 i	 relation	 till	 att	 eleverna	 genom	 digitala	 verktyg	 ,	 enligt	Wise	m.fl.	

(2011),	 arbetar	 baklänges.	Detta	 innebär	 enligt	Wise	m.fl.	 (2001)	 att	 eleverna	börjar	

med	att	 sätta	musik	utifrån	programmets	 verktyg	 genom	 improvisation	och	 lek	med	

klingande	exempel	för	att	sedan	få	en	teoretiskt	förståelse	efterhand.		

	

6.1.1 Konklusion	likheter	-	skillnader	
Den	 markanta	 skillnaden	 i	 skapandets	 tidiga	 början	 mellan	 analogt	 och	 digitalt	

musikskapande	 var	 textutformningen	 och	 hur	 grupperna	 tog	 sig	 ann	 uppgiften.		

Antalet	 grupper	 som	 påbörjande	 musikskapande	 med	 att	 utforma	 text	 varierade	

kraftigt	mellan	de	grupper	som	arbetade	analogt	respektive	digitalt.	Det	kan	förklaras	

utifrån	 vad	 Stålhammar	 (2015)	 benämner	 som	 hantverkskunnande	 där	 det	 digitala	

musikskapandet	inte	ställer	samma	krav	på	förkunskaper	inom	fysiska	instrument	som	

det	 analoga.	 I	 likhet	 med	 Nilsson	 (2003)	 tillåter	 användning	 av	 digitala	 verktyg	 att	

eleverna	 kan	 testa	 sig	 fram	 och	 således	 förlita	 sig	 mindre	 på	 det	 fysiska	
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hantverkskunnandet.	 Vad	 som	 dock	 överensstämmer	 oavsett	 tillämpning	 av	 analogt	

eller	 digitalt	 musikskapande	 är	 att	 majoriteten	 delade	 upp	 skapandet	 i	 två	 delar.		

Uppdelningen	mellan	text-	och	musikskapande	kan	jämföras	med	att	eleverna	saknar	

det	 helhetsperspektiv	 som	 Stålhammar	 (2015)	 framhäver,	 vilket	 därmed	 indikerar	

avsaknaden	av	att	ett	helhetsperspektiv	är	oberoende	av	hur	eleverna	skapar	musik.	

	

6.2 Verktygen	i	skapandet	

Analogt	musikskapande	

Det	främsta	hindret	för	de	grupper	som	arbetade	med	analogt	musikskapande	uppstod	

när	de	skulle	sätta	musik	till	sin	egen	text.	Detta	kan	förklaras	utifrån	det	Stålhammar	

(2015)	menar	beror	på	att	det	yrkesmässiga	handlaget	och	den	konstnärliga	visionen	

behöver	 ske	 i	 en	 växelverkan.	 Eftersom	 de	 flesta	 grupper	 till	 en	 början	 uteslöt	 att	

musicera	med	fysiska	instrument	kom	istället	hindret	vid	ett	senare	tillfälle.	Om	någon	

av	dessa	faktorer	är	bristfälliga	hävdar	Stålhammar	(2015)	att	det	musikaliska	arbetet	

försvåras,	 vilket	elevernas	därmed	uppmärksammande	 först	mot	 slutet	av	processen	

då	de	 skulle	koppla	 ihop	 sin	 tänkta	melodi	och	 text	med	melodi-	eller	ackordspel	på	

fysiska	instrument.		

	

I	 linje	med	 vad	 Lagergren	 (2012)	 uppmärksammade	 i	 sin	 studie	 var	 det	 två	 grupper	

som	inte	slutförde	uppgiften	att	skapa	musik	tillsammans	till	följd	av	att	de	inte	besatt	

tillräckliga	musikaliska	erfarenheter	av	fysiska	instrument.	Eftersom	eleverna	saknade	

den	växelverkan	som	Stålhammar	(2015)	betonar	behövde	eleverna	stöttning	och	hjälp	

för	 att	 antingen	 hitta	melodi	 eller	 ackord	 som	 harmoniserade	 till	 deras	melodi.	 Om	

eleverna	inte	hade	fått	någon	stöttning	i	detta	skede	i	processen	är	sannolikheten	stor,	

likt	Lagergren	(2012),	att	dessa	grupper	inte	hade	klarat	uppgiften.		

	

Digitalt	musikskapande	

Gemensamt	 för	 de	 grupper	 som	 skapande	 musik	 med	 digitala	 verktyg	 var	 att	

programmet	 stod	 i	 fokus.	 Genom	 att	 utforska	 programmets	 olika	 funktioner	 kunde	

eleverna	på	ett	självständigt	sätt	förlita	sig	på	sina	egna	intentioner	i	att	lyssna	sig	till	

vad	för	dem	ansåg	var	passande	för	deras	musik.	Detta	går	hand	 i	hand	med	Nilsson	
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(2003)	som	menar	att	elever	utan	musikalisk	utbildning	kan	skapa	musik	med	form	och	

struktur	genom	digitala	verktyg.		

	

Majoriteten	av	eleverna	arbetade	med	 loop-baserad	musik	där	de	 lyssnade,	prövade	

och	omprövade	sin	musik	till	passande	karaktär	och	form.	De	hade	relativt	enkelt	att	

bygga	vidare	på	sitt	arrangemang	vilket	till	en	start	också	var	väldigt	föränderligt.	Detta	

betonar	 den	 fördel	 med	 digitala	 verktyg	 som	 Nilsson	 (2003)	 uppmärksammat	 där	

effekterna	 av	 färdigheterna	 på	 fysiska	 instrument	 minimeras.	 Enligt	 Nilsson	 (2003)	

möjliggör	 digitala	 verktyg	 att	 eleverna	 kan	 uttrycka	 musikaliska	 idéer.	 Detta	

synliggjordes	genom	att	låtarna	kunde	se	annorlunda	ut	från	den	ena	lektionen	till	den	

andra	 innan	 de	 hade	 bestämt	 sig	 för	 hur	 musiken	 skulle	 låta	 och	 som	 de	 därefter	

kunde	börja	utforma	text	till.	Det	går	också	i	linje	med	det	Hagerman	(2003)	menar	där	

han	 påstår	 att	 de	 musikaliska	 idéerna	 uppstår	 när	 eleverna	 kan	 integrera	 sig	 med	

verktygen,	 vilket	 kan	 förklara	 varför	 elevernas	 nyfikenhet	 väcks	 när	 de	 själva	 kan	

utforma	programmet	och	på	så	sätt	komma	vidare	i	sitt	musikaliska	skapande.	

	

6.2.1 Konklusion	likheter	-	skillnader	
Den	 stora	 skillnaden	mellan	 hur	 verktygen	 användes	 vid	 det	 analoga	 respektive	 det	

digitala	musikskapande	var	att	de	vid	det	analoga	tillvägagångssättet	inte	använde	sig	

av	 fysiska	 instrument	 förrän	 utformningen	 av	 texten	 var	mer	 eller	mindre	 klar.	 Som	

följd	hade	denna	grupp	svårt	att	skapa	harmoni	mellan	texten	och	musik,	varför	de	fick	

problem	när	dessa	två	delar	skulle	kombineras	till	 färdig	musik.	 I	 linje	med	Lagergren	

(2012)	 beror	 detta	 på	 elevernas	 bristande	 musikaliska	 erfarenhet	 av	 fysiska	

instrument.	Till	skillnad	mot	de	analogt	musikskapande	grupper	kunde	grupperna	med	

digitalt	 musikskapande	 enligt	 Nilsson	 (2003)	 minimera	 effekterna	 av	 erfarenheterna	

från	 fysiska	 instrument.	 De	 digitala	 verktygen	medförde	 därmed	 att	 eleverna	 kunde	

testa	och	lyssna	sig	fram	till	harmoni	mellan	text	och	musik	till	skillnad	mot	grupperna	

som	med	 analogt	musikskapande	 hade	 svårt	 att	 uppnå	 den	 växelverkan	mellan	 text	

och	musik	som	Stålhammar	(2015)	betonar	vikten	av.	I	måluppfyllelsen	av	det	centrala	

innehållet	 kan	 digitala	 verktyg	 då	 medföra	 att	 elever	 som	 inte	 tidigare	 har	

hantverksskicklighet	 få	 möjlighet	 att	 uppfylla	 målen	 när	 det	 avser	 att	 enbart	 skapa	

musik	(Skolverket,	2011).	
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6.3 Leken	i	skapandet	

Analogt	musikskapande	

För	de	grupper	som	arbetade	analogt	började	skapandet	inte	med	musiken	utan	med	

textutformning	 och	 sång.	 Dessa	 grupper	 skapade	 musik	 genom	 att	 sjunga	 sig	 till	

melodier	som	de	sedan	applicerade	sin	text	på.	Genom	att	sätta	en	uppgift	i	en	annan	

kontext	 kan	 leken	 enligt	 Lagergren	 (2012)	 vara	 ett	 sätt	 att	 improvisera	 och	 ta	 emot	

inspiration	 lånade	av	 tidigare	 erfarenheter.	Dessa	 grupper	hade	därför	 inga	problem	

med	att	utforma	en	text	och	handling	till	melodier	som	de	själva	fick	fram	genom	sång.	

Leken	och	dess	sätt	att	improvisera	och	ta	emot	inspiration	avtog	istället	vid	ett	senare	

skede	när	de	hantverksskickliga	delarna	blev	ett	faktum.	Detta	kan	jämföras	med	den	

process	Stålhammar	 (2015)	 indikerade	där	det	behöver	 ske	ett	 samspel	mellan	hand	

och	hjärna	för	att	skapa	musik.	Stålhammar	(2015)	poängterar	att	elever	som	inte	har	

tillräckliga	erfarenheter	eller	kunskaper	i	att	spela	på	fysiska	instrument	får	svårigheter	

i	 att	 lösa	 en	 skapandeprocess	 i	 ett	 analogt	 tillvägagångssätt.	 Elevernas	 oförmåga	 att	

harmonisera	 sin	 melodi	 med	 fysiska	 instrument	 exemplifierar	 just	 detta.	 Utifrån	

Stålhammars	(2015)	skapandeprocess	saknar	eleverna	väsentliga	element.	Grupperna	

hade	vision,	mening,	interaktion	och	engagemang	men	såg	inte	helheten	eftersom	det	

saknades	 hantverksskicklighet	 i	 att	 harmonisera	 ackordspel	 till	 den	 melodi	 som	 de	

tidigare	 skapat	 via	 sång.	 Som	 följd	 uppstår	 en	 klyfta	 mellan	 textutformandet	 och	

musicerandet,	 eller	 som	 Stålhammar	 (2015)	 beskriver	 det	mellan	 hand	 och	 hjärna.	 I	

enlighet	 med	 Stålhammar	 (2015)	 krävde	 eleverna	 därför	 stöttning	 och	 hjälp	 för	 att	

komma	vidare	eftersom	skapandeprocessen	kräver	alla	delar	av	helhet,	vision,	mening,	

interaktion,	engagemang	och	hantverk.	

	

Digitalt	musikskapande	

De	elever	 som	arbetade	med	digitala	 verktyg	hade	en	 fast	punkt	 som	arbetet	utgick	

från	 där	 dataskärmen	 och	 programmet	 var	 deras	 gemensamma	 fokus.	 Då	 samtliga	

grupper	hade	varsitt	grupprum	kunde	de	skärmas	av	 från	omvärlden	där	deras	enda	

centrala	uppgift	var	att	skapa	musik.	I	enlighet	med	både	Lagergren	(2012)	och	Nilsson	

(2002)	 medför	 detta	 medierande	 sätt	 att	 skapa	 en	 större	 mening	 med	 arbetet	 där	

leken	 är	 den	 främsta	 orsaken	 till	 att	 det	musikaliska	 arbetet	 fortgår.	 Nilsson	 (2002)	

uppmärksammade	 leken	 och	 medieringen	 hos	 eleverna	 där	 de	 såg	 midi	 som	 ett	
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dataspel,	 vilket	överensstämmer	med	hur	eleverna	 kunde	 leka	 sig	 fram	 till	 att	 skapa	

musik.		Eleverna	kunde	därmed	följa	arbetet	inte	bara	med	örat	utan	också	med	ögat,	

vilket	Lagergren	(2012)	menar	medför	att	konkretisera	sitt	visuella	arbete.	

	

Allt	 eftersom	att	 eleverna	 kunde	 orientera	 sig	mer	 självständigt	 i	 programmet	 drevs	

också	viljan	att	skapa	musik	efter	hur	de	ville	att	det	skulle	låta.	Detta	överensstämmer	

med	 hur	 Lagergren	 (2012)	 menar	 att	 digitala	 verktyg	 också	 utvecklar	 elevernas	

nyfikenhet	att	utforska	och	utveckla	sina	kreativa	 idéer.	Det	var	enkelt	för	grupperna	

att	 förändra	 musiken	 genom	 att	 addera	 eller	 ta	 bort	 olika	 loopar.	 Programmet	 ger	

därför	inte	bara	eleverna	en	central	punkt	att	ha	fokus	på	utan	är	också	en	plattform	

för	dem	att	utveckla	sin	musikaliska	förståelse	på.		

	

6.3.1 Konklusion	likheter	-	skillnader	
Oavsett	 analogt	 tillvägagångssätt	 eller	 genom	 digitala	 verktyg	 var	 samtliga	 grupper	

ivriga	med	att	börja	skapa	musik,	vilket	förstärker	Nilssons	(2002)	argument	att	leken	

är	ett	av	de	uttryckssätt	som	startar	upp	en	process	och	därmed	kan	betraktas	som	det	

viktigare	kulturella	uttrycket.	De	grupper	som	arbetade	med	digitala	verktyg	lekte	fram	

musiken	 på	 ett	 mer	 omfattande	 vis	 än	 de	 grupper	 som	 arbetade	 analogt.	 Genom	

digitala	 verktyg	 kunde	eleverna	 i	 linje	med	 Lagergren	 (2012)	 konkretisera	 sitt	 arbete	

medan	det	 analoga	 tillvägagångssätt	 försvårades	 av	 att	 de	 enligt	 Stålhammar	 (2015)	

saknade	 förmåga	 att	 harmonisera	melodi	 med	 text.	 De	 grupper	 som	 arbetade	med	

digitala	verktyg	hade	ett	större	fokus	på	uppgiften	än	de	som	arbetade	med	att	skapa	

musik	via	analoga	verktyg,	vilket	tyder	på	att	digitala	verktyg	underlättar	för	eleverna	

genom	att	 enligt	Nilsson	 (2002)	 kunna	 leka	 fram	musik.	 Som	 följd	 av	 att	 de	 grupper	

som	 arbetade	med	 analogt	 tillvägagångssätt	 begränsades	 av	 sin	 hantverksskicklighet	

försvårades	 deras	 arbete	 enligt	 Stålhammar	 (2015).	 Genom	 att	 dessa	 grupper	 inte	

hade	 förmåga	av	 finna	 vad	Stålhammar	 (2015)	benämner	 som	harmoni	mellan	hand	

och	 hjärna	 behövde	 dessa	 grupper	 stöttning	 i	 högre	 grad.	 Detta	 resulterade	 i	 att	

skapandeprocessen	 vid	 analogt	 tillvägagångssätt	 blev	 mer	 mekaniskt	 och	

metodtillämpat	än	kreativt	och	fritt	som	för	det	digitala	arbetssättet.	
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6.4 Kommunikation	

Analogt	musikskapande	

Kommunikationen	 var	 en	 central	 faktor	 vid	 arbetets	 uppstart	 för	 de	 grupper	 som	

skapande	 musik	 genom	 ett	 analogt	 tillvägagångssätt,	 vilket	 bekräftar	 Stålhammars	

(2015)	 ståndpunkt	 att	 kommunikation	 inom	analogt	musikskapande	 är	 en	 viktigt	 del	

för	 en	 skapandeprocess.	 I	 arbetets	 början	 var	 inte	 musicerandet	 eller	 de	

instrumentella	inslagen	i	fokus	beträffande	hur	musiken	skulle	låta	utan	där	handlade	

diskussionerna		om	vad	låten	skulle	förmedla	och	handla	om	i	form	av	textutformning.	

Elevernas	 förmåga	 att	 lättare	 kommunicera	 handling	 men	 svårare	 att	 kommunicera	

musik	 och	 musikaliska	 begrepp	 indikerar	 enligt	 Lagergren	 (2012)	 att	 instrument	 är	

elevens	verktyg	för	att	delge	musikaliska	idéer	som	annars	inte	hade	kunnat	förmedlas	

via	 språket.	 Elevernas	 hantverksskicklighet	 i	 enlighet	 med	 Stålhammar	 (2015)	

försvårade	 dock	 	 gruppernas	 kommunikationsförmåga	 då	 de	 hade	 svårt	 att	 författa	

någonting	 alls	 på	 fysiska	 instrument.	 Lagergren	 (2012)	 menar	 att	 elever	 kan	

kommunicera	sina	idéer	via	improvisation	och	inte	bara	genom	språket,	vilket	kan	ske	

genom	 att	 eleven	 prövar	 och	 omprövar	 sina	 idéer	 direkt	 på	 fysiska	 instrument.	 Att	

större	delar	av	dessa	grupperna	inte	använde	sig	av	fysiska	instrument	för	att	anpassa	

musicerandet	till	den	utformade	text	och	melodi	som	de	tidigare	fått	fram	genom	sång	

kan	därför	förklaras	av	att	eleverna	inte	klarade	av	att	improvisera	fram	sina	idéer	på	

fysiska	instrument.	

	

Digitalt	musikskapande	

Inom	de	grupper	som	arbetade	med	att	skapa	musik	via	digitala	verktyg	var	det	tydligt	

att	 de	 skapade	 musik	 genom	 att	 tillsammans	 delge	 sina	 tidigare	 kunskaper	 och	

förmågor	 i	att	 lyssna	till	musik.	Det	skedde	genom	det	Lagergren	(2012)	kallar	 för	en	

samvarokompetens	där	eleverna	tog	initiativ	till	att	komma	med	idéer	för	att	leda	det	

musikaliska	 arbetet	 framåt.	 Det	 överensstämmer	 även	med	 Stålhammar	 (2015)	 som	

menar	att	det	är	 tillsammans	med	andra	 som	det	 spännande	uppstår.	Det	 var	också	

tydligt	att	elevernas	språk	och	användandet	av	musikaliska	begrepp	utvecklades	under	

förloppet,	 vilket	 indikerar	 att	 eleverna	 lyfter	 varandra	 genom	 att	 bidra	 med	 både	

medvetna	och	omedvetna	handlingar	i	enlighet	med	Stålhammar	(2015).		Programmet	

hjälpte	med	 att	 bygga	 upp	 ett	mer	 anpassat	 ord-	 och	 begreppsförråd.	 Allt	 eftersom	
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eleverna	blev	mer	självständiga	 i	programmet	utvecklades	också	språket	eftersom	de	

både	 samtalade	 och	 kunde	 läsa	 av	 vad	 de	 olika	 symbolerna	 hette	 och	 användes	 till.	

Detta	 kan	 ses	 utifrån	Hagermans	 (2016)	 slutsats	 att	 det	 är	 först	 när	 kompositörerna	

integrerats	med	verktygen	som	idéerna	uppstår.	Då	eleverna	arbetade	med	uppgiften	

genom	 att	 pröva	 och	 ompröva	 arrangemanget	 samt	 lyssna	 sig	 till	 musik	 skedde	 en	

ständig	 förändring	 i	 arbetet,	 vilket	 indikerar	 Hagermans	 (2016)	 argument	 att	 när	

verktyg	upptäckts	kan	också	uttrycksviljan	leda	till	nya	verktyg.	Vidare	förklarar	det	hur	

eleverna	 utvecklade	 sitt	 sätt	 att	 kommunicera	 kring	 musik	 och	 använde	 sig	 av	 nya	

verktyg.	 Inlärningen	 skedde	 därför	 genom	 ständig	 kommunikation	 samt	 i	 utförandet	

där	funktioner,	symboler	och	ord	matades	in	genom	upprepning.	

	

6.4.1 Konklusion	likheter	-	skillnader	
Det	uppmärksammades	att	samtliga	grupper	utgick	från	kommunikation	i	arbetet	där	

tidigare	erfarenheter	och	kunskaper	delgavs	varandra	 för	att	det	musikaliska	arbetet	

skulle	leda	framåt.	Vad	som	separerar	det	analoga	tillvägagångssättet	med	de	digitala	

verktygen	 var	 hur	 kommunikationen	 bedrevs	 där	 grupperna	 med	 analogt	

tillvägagångssätt	 hindrades	 av	 vad	 Stålhammar	 (2015)	 benämner	 som	

hantverksskicklighet.	 I	 linje	 med	 Lagergren	 (2012)	 hade	 båda	 grupperna	 lättare	 att	

kommunicera	 handling	 än	 musik,	 men	 de	 digitala	 verktygen	 medförde	 en	 markant	

fördel	 genom	 att	 de,	 likt	 Hagermans	 (2016)	 slutsats,	 kunde	 framkalla	 idéer	 genom	

integration	med	verktygen.	Eftersom	de	digitala	verktygen	underlättade	för	elevernas	

musikaliska	 kommunikation	 kunde	 de	 i	 högre	 grad	 uppnå	 vad	 Lagergren	 (2012)	

benämner	 som	 samvarokompetens	 till	 skillnad	 mot	 det	 analoga	 tillvägagångssättet	

som	 tydligt	 begränsades	 av	 att	 inte	 kunna	 kommunicera	 sina	 idéer	 via	 fysiska	

instrument.	 Kommunikationen	 delar	 sig	 därför	 också	 gällande	 måluppfyllelsen	 i	

kursplanen.	De	 som	 skapade	musik	 analogt	utvecklade	 språket	 gällande	handling	 att	

förmedla	 medan	 de	 grupper	 som	 skapade	 musik	 med	 digitala	 verktyg	 utvecklade	

språket	gällande	begrepp	och	funktion	(Skolverket,	2011).	

	

6.5 Metoddiskussion	

Metodvalet	videoobservation	ger	ett	detaljerat	material	över	elevernas	sätt	att	skapa	

musik	 (Bryman,	 2011),	 vilket	 resultatet	 visar	 i	 studien.	 Genom	 observationen	
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uppmärksammades	 det	 tidigt	 att	 eleverna	 valde	 olika	 sätt	 att	 närma	 sig	 en	 färdig	

produktion	 beroende	 på	 om	 de	 skapade	 musik	 analogt	 eller	 digitalt.	

Videoobservationen	 gav	 också	 en	 detaljrikedom	 i	 elevernas	 sätt	 att	 reflektera	 och	

samtala	kring	musik	där	det	visade	sig	att	de	elever	som	arbetade	med	digitala	verktyg	

anpassade	och	utvecklade	sitt	musikaliska	språk	efter	att	ha	integrerats	med	verktygen	

i	 större	utsträckning	 än	de	elever	 som	 skapade	musik	med	 fysiska	 instrument,	 vilket	

kan	 ses	 som	 ett	 sätt	 att	 nå	 måluppfyllelsen	 i	 det	 centrala	 innehållet	 i	 kursplanen	

(Skolverket,	 2011).	 Valet	 i	 användandet	 av	 observation	 i	 studien	 motiveras	 därför	

genom	 att	 syftet	med	 forskningen	 var	 att	 uppmärksamma	 och	 se	 elevernas	 process	

gällande	 likheter	 och	 skillnader	 i	 att	 skapa	 musik	 analogt	 eller	 digitalt	 vilket	

tydliggjordes	genom	att	observera	eleverna.	Intervjuer	i	denna	studie	hade	därför	inte	

varit	ett	metodalternativ	eftersom	det	hade	speglat	elevernas	subjektiva	uppfattning	

medan	 en	 videoobservation	 medför	 att	 forskaren	 kan	 studera	 utifrån	 en	 objektiv	

synvinkel.	 Därmed	 gavs	 en	 uppfattning	 från	 observatören	 om	 det	 fanns	 skillnader	

mellan	 analogt	 och	 digitalt	 musikskapande	 snarare	 än	 informanternas	 egna	

uppfattningar	av	det.		

	

Att	 transkribera	 innebär	 att	materialet	 som	 samlats	 in	överförs	 från	 gester	och	 talat	

språk	 till	 skriftlig	 form.	Det	gör	det	enklare	 för	observatören	att	 få	en	helhetsbild	av	

materialet	(Bryman,	2010).	Transkriberingen	av	materialet	i	studien	gav	en	överblick	i	

händelser	och	ord	som	skiljde	analogt	och	digitalt	musikskapande	vilket	går	i	linje	med	

det	 Bryman	 (2010)	 ser	 som	 en	 av	 fördelarna	med	 att	 transkribera.	 Det	 tydliggjorde	

skillnader	 i	 hur	 eleverna	 skapade	musik	 som	 sedan	 kategoriserades	 till	 fyra	 rubriker	

som	resultatet	bygger	på.	
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6 Förslag	på	forsatt	forskning	
Denna	 studie	 har	 inriktat	 sig	 på	 elevens	 sätt	 att	 skapa	 musik	 genom	 olika	

tillvägagångssätt	det	skulle	därför	vara	intressant	att	studera	om	sättet	att	skapa	musik	

skiljer	sig	beroende	på	genus.	Eftersom	alla	 individers	erfarenheter	och	bakgrund	ser	

olika	 ut	 sett	 över	 tid	 skulle	 det	 också	 vara	 intressant	 att	 genomföra	 studien	 på	 två	

klasser	 i	 åk.9	 eller	 på	 gymnasienivå	 där	 elevernas	 erfarenheter	 och	

hantverksskicklighet	med	stor	sannolikhet	är	på	en	högre	nivå	än	i	åk.6.	Det	finns	också	

en	 hel	 djungel	 av	 olika	 digitala	 verktyg	 och	 musikprogram	 idag	 som	 skulle	 vara	

intressanta	att	forska	vidare	i	för	att	få	en	mer	överskådlig	bild	i	vilka	program	och	dess	

funktioner	 och	 verktyg	 som	 bäst	 lämpar	 sig	 i	 en	 undervisningskontext	 utifrån	

kursplanen.	 Utifrån	 dessa	 tankar	 har	 dessa	 frågeställningar	 formats	 på	 förslag	 på	

fortsatt	forskning:		

• Vilka	likheter/skillnader	uppmärksammas	i	elevers	sätt	att	skapa	musik	genom	

analogt	tillvägagångssätt	och	digitala	verktyg	mellan	åk.6	och	åk.9?	

• Vilka	likheter/skillnader	uppmärksammas	i	elevers	sätt	att	skapa	musik	genom	

analogt	tillvägagångssätt	och	digitala	verktyg	beroende	på	genus?	

• Vilka	digitala	musikprogram	lämpar	sig	främst	i	en	undervisningskontext?	
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