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Svensk titel: Komposition på gymnasiet – en studie om hur lärare integrerar 

komposition i den gymnasiala musikundervisningen 

English title: Composition in upper secondary high school – a study of how teachers 

integrate composition in the musical education of upper secondary high school 

 

Abstrakt 
I Sverige finns ett utbrett intresse för komposition och låtskrivande. I det professionella 

utövandet av att komponera musik når Sverige en växande framgång. Någonstans måste 

intresset för komposition ta sin början. Det är därför av intresse att undersöka hur 

komposition integreras i skolans värld, mer specifikt den gymnasiala 

musikutbildningen. Musikundervisningen på gymnasiet styrs av tillhörande 

styrdokument som tolkas av alla lärare som ska genomföra sin undervisning inom den 

ram som dessa bygger upp. Denna studie tittar närmare på hur komposition finns 

integrerat i dessa styrdokument och undersöker hur lärare tolkar detta innehåll. Studien 

bygger på kvalitativ undersökning med intervjuer tillsammans med undervisande lärare 

i ämnet musik på gymnasiet. Undersökningen söker efter lärarnas beskrivningar om hur 

de arbetar med komposition och hur de förhåller sig till komposition i allmänhet. 

Resultatet av studien visar på att styrdokumenten ger utrymme för personlig tolkning 

gällande hur komposition ska integreras i undervisningen. Delvis eftersom begreppet 

komposition inte används i någon vidare utsträckning i styrdokumenten, komposition 

ryms istället inom begreppet musikskapande som är ett bredare begrepp där även 

skapande med befintlig musik är integrerat. I diskussionen tolkas även informanternas 

reflektioner utifrån två olika synsätt på musikämnet. Dessa kan i en 

kompositionskontext förenklas till att lära för komposition och att lära genom 

komposition, där lära för komposition prioriterar lärande av musikaliska verktyg och 

lära genom komposition prioriterar det mänskliga behovet av att få uttrycka sig själv. 

 

Nyckelord 
Komposition, Musikskapande, Improvisation, Informant, Kvalitativ undersökning. 
 
Tack 
Elin Bengtsson, Christian Holmlund, Fredrik P. Werneskog och samtliga informanter.  
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1. Inledning 
En av mina första låtar, En Gul Bil, snickrades ihop av mig och mina kompisar med 

hjälp av ett olovligt lånat trumset, hemmagjorda trumstockar täljda av vedträ, två 

elgitarrer och en bas vars förstärkare hade disten på max samt de lokala Moderaternas 

mikrofon och förstärkare som de använde vid tal och dylikt. Tillsammans behärskade 

jag och mina kompisar att spela gitarr och bas, men trummor och sång var det ingen av 

oss som hade spelat tidigare och det löste vi genom att turas om. Det är år 2003, några 

av oss går i mellanstadiet, några i högstadiet och tillsammans spelar vi punk mitt i 

natten i ett uthus någonstans i södra Sverige. Musiken vi spelar är Ebba Gröns version 

av Staten och Kapitalet, diverse andra punkklassiker och egenkomponerad musik. Det 

är någonstans i denna skapandeprocess som min kärlek för musik och låtskrivande 

uppstår. Denna kärlek har burit mig genom mängder av band, projekt, livet i allmänhet 

och även min eftergymnasiala utbildning som tog sin början i musikproduktionens värld 

och nu närmar sig slutet av en ämneslärarutbildning i ämnet musik för gymnasiet. 

Under utbildningens VFU-perioder har jag funderat över komponerandets roll i 

undervisningen på gymnasiet. Komponerade låtar är på något sätt utgångspunkten i den 

musik som de flesta av oss konsumerar och bakom all denna musik står det alltid en 

eller flera upphovsmän. 

 

I Sverige är fler än 85 000 personer anslutna till STIM (Svenska Tonsättares 

Internationella Musikbyrå) som förvaltar musikupphovsmäns ekonomiska rättigheter 

(STIM 2017). Vilket betyder att det finns minst 85 000 låtskrivare i Sverige och 

statistiken över svenska musikers upphovsrättsliga intäkter pekar uppåt sedan år 2009. 

Då låg de totala intäkterna strax under 1 miljard kronor, vilket år 2015 hade stigit till 

närmare 1,4 miljarder. Bara mellan år 2014 och 2015 ökade svensk musikexport med 

21% gällande upphovsrättsliga intäkter (Musiksverige 2017). 

 

Eftersom komposition är en så viktig del av musikbranschen och är en gren som växer i 

Sverige finner jag intresse i att studera hur vi integrerar det i gymnasieskolans 

musikundervisning. En början till att försöka förstå är att titta närmare på och tolka hur 

komposition integreras i läroplanen samt reda ut innebörden av begrepp såsom 

komposition och musikskapande.  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras komposition i styrdokumenten och synsätt på musik som 

undervisningsämne. 

 

2.1. Komposition i styrdokumenten 

Skolverket tillhandahåller ingen direkt definition av begreppet komposition eller några 

raka beskrivningar av vad de anser att det innebär. Nationalencyklopedins beskrivning 

av begreppet komposition i en musikalisk kontext är ”sammanställning, anordning, 

sätta samman … begrepp inom musiken som innefattar såväl konsten att komponera 

som det enskilda musikverket” (Nationalencyklopedin 2017). 

 

Skolverkets uppfattning av komposition kan antas vara summan av de olika 

kunskapskrav och centrala innehåll som berör just komposition, vilka finns vidare 

förklarade i ett publicerat bedömningsstöd för grundskolans musikundervisning. I detta 

bedömningsstöd används begreppet komposition bland annat i en rubrik som lyder ”från 

idéer till komposition genom att pröva kombinationer av byggstenar” (Skolverket 2012 

s. 15). Under denna rubrik ryms de olika delar av kursplanens innehåll som berör 

komposition. 

 

De tre begreppen skapa, bearbeta och framföra finns med i en och samma mening i 

kursplanens syfte, då de är väldigt nära besläktade enligt Skolverket. Enligt kursplanen 

ska eleven kunna skapa med hjälp av röst, instrument och digitala verktyg. Eleven ska 

även utgå från musikaliska idéer i sitt musikskapande och ge förslag som kan leda till 

att det musikaliska arbetet utvecklas (Skolverket 2012 s. 15). Vidare förklarar 

Skolverket: 

 
De flesta elever är vana musiklyssnare och har den vägen tillägnat sig musikaliska 

kvalitetsuppfattningar och större eller mindre förtrogenhet med genrers musikaliska 

karaktärsdrag och instruments funktion i olika sammanhang. Däremot är deras förmåga 

att sätta ord på detta kunnande i allmänhet mycket begränsad. I kunskapskraven nämns 

dessa aspekter i det stycke som behandlar elevernas förmåga att tala om musik, men detta 

kunnande kan även visa sig när de prövar och omprövar olika kombinationer av 

musikaliska byggstenar (Skolverket 2012 s. 15).    
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I enlighet med ovanstående citat förtydligar Skolverket att det i kursplanens syfte står 

att eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att gestalta och kommunicera 

egna musikaliska tankar och idéer. Dessa tankar och idéer har i allmänhet klingande 

form men kan ibland formuleras i ord. Kompositionskunnande beskrivs som att idéer är 

utgångspunkten, materialet är musikaliska byggstenar, pröva och ompröva är metoden 

samt en fungerande form och karaktäristisk stil är målet (Skolverket 2012 s. 15).  

 

Gällande att pröva och ompröva så särskiljer de sig från begreppen ändra eller byta, som 

kan anses vara synonyma. Skolverket (2012 s. 15) skriver att man kan ändra och byta på 

måfå, men när man prövar så använder man sitt omdöme. Avslutningsvis beskriver 

Skolverket innebörden av fungerande form och karaktäristisk stil såväl som 

komposition i stort. 

 
Det är viktigt att varje komposition bedöms som ett unikt musikaliskt verk, inte som ett 

exempel på en viss genre. Kompositionen är en individuell helhet som förmedlar 

musikalisk och textlig mening. Dess delar måste förstås och bedömas utifrån denna 

helhet. Vad som i varje enskilt fall ska räknas som fungerande form och karakteristisk stil 

måste avgöras i samspel mellan bedömarna och verket (Skolverket 2012 s. 18). 

 

I syftet för ämnet musik i GY11 (Bilaga A) behandlas inte komposition i direkta 

ordalag, men kan tolkas in som exempelvis en metod för musikinstudering eller 

förmåga att gestalta musik samt utveckla ett personligt uttryck med mera. 

Musikskapande nämns som punkt 6 bland ämnessyftets punkter: förmåga att skapa 

musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper (Skolverket 2011a). 

 

Det är dock skillnad på begreppen musikskapande och komposition. Skolverket 

beskriver innebörden av musikskapande i ett kommentarmaterial som hör till 

grundskoleutbildningen:  

 
I kursplanen används termen musikskapande på två sätt. … musikskapande är något som 

sker när man musicerar med utgångspunkt i redan befintlig musik. … begreppet 

innefattar improvisation och komposition, samt att kombinera musik med andra 

uttrycksformer (Skolverket 2011d s. 14) 

 

Begreppet musikskapande framstår som bredare än komposition utifrån Skolverkets 

förklaring. Vidare förtydligar de i samma text att musikskapande inte ska uppfattas som 
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att eleverna ska skapa omfattande musikstycken. Innebörden är snarare att eleverna ska 

få tillgång till nödvändigt verktyg och nycklar för att skapa och uttrycka något eget. De 

anser att behovet av att uttrycka något eget är viktigt för både barns och ungdomars 

identitetsskapande och för deras musikaliska kunskapsutveckling (Skolverket 2011d s. 

14). 

 

Ser vi istället till ämnet musikteori på gymnasiet så hittar vi tydligare kopplingar till 

begreppet komposition. 

 
Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i harmonisering, 

arrangering och komposition. … Färdigheter i att arrangera och komponera musik 

(Skolverket 2011b). 

 

Kursen gehörs- och musiklära 1 är den kurs i ämnet musikteori som är obligatorisk för 

de som läser estetiska programmet musik och vanligt förekommande i 

gymnasieprogram med särskild variant musik. I kursplanen för gehörs- och musiklära 1 

finns det inga direkta kopplingar till begreppet komposition. Det centrala i kursen 

gehörs- och musiklära 1 är musiklära med föredragsbeteckningar, skalor, intervall, 

notation, notationspraxis, ackord och harmonisering samt grundläggande 

musikteoretiska begrepp i en eller flera genrer. Även grundläggande satslära och 

harmonianalys och diverse gehörsövningar. Däremot är komposition en tydlig del av 

kurserna Arrangering och komposition 1 och 2, vilka också tillhör ämnet musikteori. Då 

dessa olika ämnesplaner och kursplaner för de olika musikorienterade kurserna är i sin 

helhet av betydelse för denna studie finns de bifogade i bilaga 1. 

 

I ämnet musik för grundskolan är kopplingarna till begreppet komposition tydligare 

jämfört med gymnasieskolan. För årskurs 4–6 nämns komposition bland musikens 

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

som byggstenar för att komponera musik i olika genrer (Skolverket 2011c). Denna del 

av grundskolans musikkurs byggs sedan vidare på för årskurs 7–9. Rytm, klang och 

dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar 

för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande 

instrumentation (Skolverket 2011c). I kunskapskraven för dessa årskurser integreras 

komposition i termer om att forma mer eller mindre fungerande kompositioner. 
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Då komposition inte behandlas på samma sätt i musikämnets syfte för gymnasiet föds 

det en undran huruvida komposition är en obligatorisk del av den gymnasiala 

musikutbildningen. Innehållet kring musikskapande på gymnasiet kan tolkas olika då 

komposition å ena sidan kan antas vara en vanligt förekommande form av 

musikskapande, men är å andra sidan inte ett måste i den bemärkelse som för andra 

delar, exempelvis kommunikation med medmusicerande och publik. 

 

2.2. Synsätt på musik som undervisningsämne 

För att teoretiskt kunna knyta an de resultat som berör lärarnas tankar och 

förhållningssätt till komposition i musikämnet, vilka presenteras längre fram i studien, 

så är det relevant att presentera olika synsätt på musik som undervisningsämne.  

 

Hanken och Johansen (2016) presenterar vad de anser är sju olika synsätt på musik som 

undervisningsämne. Dessa synsätt knyter an till såväl läroplansutformning som till 

enskilda lärares förhållningssätt: 

 

Musik som estetiskt ämne är en inställning om att musikämnet först och främst syftar till 

att framhäva dess estetiska värde, vilket i en traditionell mening beskrivs som läran om 

skönheten i konsten. En mer modern syn på musikens estetiska innebörd är den sublima 

estetiken, en formulering som inte exkluderar konst som inte är just ”skön” såsom 

experimentell jazz och rock. I styrdokument speglas detta förhållningssätt till 

musikämnet genom innehåll som berör, förtydligar och värderar olika estetiska 

komponenter i den musik som man arbetar med. Exempelvis klangideal och 

genrespecifika krav för att eleverna ska bygga upp ett brett uttrycksregister (Hanken & 

Johansen 2016 s. 176–177).  

 

Musik som färdighetsämne lägger störst vikt på musik som något hantverksorienterat. 

Att utöva musik förutsätter att man tillägnar sig färdigheter knutna till röst, hörsel, 

kropp och instrument vilket fordrar intensiv övning i flera år för att uppnå någon form 

av professionell nivå. Målet med musikämnet är att kunna utöva musik på en viss nivå, 

vilket kan få andra viktiga sidor av ämnet att hamna i bakgrunden så att det blir obalans 

mellan teknik och musikalisk inblick samt uttrycksfullhet. Ett exempel på detta är den 

blockflöjtsundervisning som ägde rum i skolan förr i tiden, som bland annat gick ut på 
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att eleverna skulle etablera grundläggande utövandefärdigheter innan de fick gå vidare 

och arbeta med andra sidor av musikämnet (Hanken & Johansen 2016 s. 178–179). 

 

Musik som kunskapsämne handlar om att lägga vikt på kunskap om musik, det vill säga 

historia, begrepp och notation med mera. Betoning på vetenskapsdimensionen av 

musikämnet hittar vi i kurser inom musikteori och tidigare även inom musikhistoria. 

Det finns också kopplingar från musik som kunskapsämne till musikundervisning med 

utövande i fokus. Kunskap om musik är också den del av ämnet som kan anses vara 

lättast att bedöma. Musik som kunskapsämne visar sig i ännu ett exempel från förr där 

eleverna fick genomgå en notkurs innan de fick börja spela (Hanken & Johansen 2016 s. 

179–180). 

 

Synsättet musik som musiskt ämne lägger sin vikt på att utveckla hela människan och 

inte till att bli duktig i musik i första hand. Barn upplever ofta musik, sång och dans 

som en helhet vilket också är fallet för u-landskulturer, exempelvis olika afrikanska 

kulturer. Det handlar om helhetsförståelse av olika uttrycksformer och att lära genom 

musik istället för att musik i sig är ett mål. Centralt för detta synsätt står spontanitet, 

improvisation och komposition som formar ett behov av att få uttrycka sig. Det är 

eleven som står i fokus, inte ämnet, kulturen eller samhället. Musikundervisningens 

viktigaste grundbult är den betydelse musiken har för individens totala 

personlighetsutveckling. Musikaliska övningar som framhäver detta synsätt är 

gehörsträning, gehörsbaserat musicerande och skapandeaktiviteter (Hanken & Johansen 

s. 180–182). 

 

Musik som trivselämne. Musikens möjligheter för att främja trivsel blir ofta framhävt 

och visar sig i tankesätt kring musik som verktyg för utveckla förståelse för varandra, 

samhörighet, inkludering och andra värden som kan knytas till trivsel. Musikämnet har 

utifrån detta synsätt betydelse för individens personliga och sociala anpassning samt 

lärande och utveckling. Det viktigaste är att eleverna trivs med musikaktivitet, att det 

skapas god social miljö där eleverna upplever sammanhållning och tillhörighet. Det 

fokuseras i mindre grad på prestationer där kvalitet och musikaliska krav inte får 

komma till kostnad av olika trivselfaktorer (Hanken & Johansen 2016 s. 182–183). 
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Musik som kritiskt ämne är ett synsätt tar fasta på att musiken ska ha 

samhällsförändrande funktion. Att se musiken som ett kritiskt ämne kan innebära att 

man lägger vikt på att eleverna ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt och 

handlingsberedskap för att kunna frigöra sig från påtryckande krafter i samhället. 

Utgångspunkten kan exempelvis vara att det moderna kulturlivet bara framhäver vissa 

typer av kulturer i det offentliga rummet. Som motreaktion är då tanken att eleverna ska 

utveckla ett öppet sinne för all slags konst och kultur. För musikämnet är det utifrån 

detta synsätt viktigt att inte bidra till utfasningen av olika genrer och uttryck. Istället ska 

det aktivt motverkas genom att utveckla elevernas medvetenhet, deras självförtroende 

och ge dem möjlighet till att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar (Hanken & 

Johansen 2016 s. 183–184). 

 

Musik som mediaämne strävar mot att bearbeta och kultivera elevers förutsättningar för 

att kunna vara aktiva deltagare i dagens musikaliska gemenskap, nämligen massmedias 

gemenskap då dess roll för musikbranschen har växt och fortsätter växa. Det är därför 

avgörande att utveckla musikaliska kompetenser som gör det möjligt att ta del av den 

kulturella gemenskapen i media och att kunna använda tillhörande tekniska 

tillvägagångssätt för att uttrycka sig och kommunicera. Avsikten med det kan ses på 

olika sätt, varav ett är i linje med musik som kritiskt ämne där eleverna får utveckla ett 

kritiskt förhållningssätt till massmedias påverkan. Andra avsikter kan vara att upplysa 

eleverna om musikens roll i media och utveckla förståelse för förhållandet mellan 

musik, media och samhället. Eller att bygga upp och vidareutveckla mediakulturen 

genom att med hjälp av skolan och musikämnet uppfostra eleverna till 

samhällsmedborgare som deltar i medias utveckling på ett skapande och konstruktivt 

sätt (Hanken & Johansen 2016 s. 185–186).  

 

Hanken och Johansens sju synsätt kopplas senare in i denna studies resultat- och 

diskussionskapitel. Synsätten bildar utgångspunkter att koppla studiens datamaterial till. 

Utifrån dessa synsätt tolkas informanternas reflektioner och dominerande drag 

synliggörs. 
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3. Syfte och avgränsningar 
Denna studie syftar till att undersöka hur lärare integrerar komposition i 

musikundervisningen på gymnasiet. Det innefattar lärares förhållningssätt till 

kompositionsutövandets roll i undervisningen, vilken plats komposition ges och kort om 

hur lärarna går till väga. Studien söker att besvara följande forskningsfråga utifrån 

beskrivningar från undervisande lärare i musik: 

 

- Hur integreras komposition i gymnasiets musikundervisning? 

 

En avgränsning i studien är att det behandlas endast lärarnas egna beskrivningar 

berörande forskningsämnet och tillhörande forskningsfråga. Ytterligare dimensioner till 

undersökningen, såsom elevernas beskrivningar eller musiklärarutbildningarnas 

förhållningssätt till komposition är uteslutna. 
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4. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning rörande komposition och 

kompositionsprocessen samt komposition och undervisning. 

 
4.1. Komposition och kompositionsprocessen 

Hagerman (2016) beskriver vad komposition innebär utifrån vetenskapliga studier av 

kompositionsprocessen. Hagerman refererar till Graf som beskriver 

kompositionsprocessen utifrån fyra faser.  

 
I den första fasen försätter sig kompositören i en produktiv sinnesstämning genom att 

t.ex. improvisera fram en idé på ett musikinstrument. Den andra fasen innebär att en 

musikalisk idé når medvetandet. I den tredje fasen gör kompositören en skiss över sin 

komposition och i den fjärde fasen arbetar kompositören med att expandera och 

kondensera sina idéer. (Graf i Hagerman 2016 s. 47). 

 

Hagerman förklarar att det vetenskapliga fältet kring kompositionsprocesser har 

breddats med tiden. Från att förut ha fokuserat främst på kompositörer som genomgått 

högre musikutbildning till att i mer modern tid även studera barn och ungdomar. 

Resultatet av det breddade vetenskapliga fältet har bidragit till en bredare syn gällande 

vilka förkunskaper som krävs för att komponera. Något som också har påverkats av att 

komposition numera är en obligatorisk del av musikundervisningen i flera länder. 

Hagerman poängterar även att ”om komponerande vore synonymt med att komponera 

symfonier och pianokonserter skulle det vara mycket problematiskt att ha det som ett 

obligatoriskt moment i grundskolans musikundervisning” (Hagerman 2016 s. 48). Att 

tyda utifrån Hagermans text så finns det en traditionell och en mer modern syn på 

komposition. Hagermans definition på det traditionella arbetssättet kring komposition är 

att kompositören förhåller sig till den västerländska musiktraditionen, vilket innebär att 

personen är förtrogen med grundläggande musikteori såsom instrumentstämning, skalor 

och ackord med mera. Med detta traditionella synsätt på komposition fodras alltså att 

kompositören, vilket i utbildningssammanhang är eleven, har en grundläggande 

musikträning och kan utöva något instrument såväl som att läsa noter (Hagerman 2016 

s. 49). 
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Den mer moderna synen på komposition grundar sig i studier som genomförts med 

barn, ungdomar och vuxna som saknar formell musikutbildning, men ändå lyckas 

komponera musik med hjälp av digitala hjälpmedel. Folkestad (1996) undersöker bland 

annat kompositionsprocessen utifrån denna moderna syn. Folkestad menar att tidigare 

forskning har fokuserat på själva produkten, kompositionen, men han anser det vara 

viktigare att undersöka kompositionsprocessen då det sätter eleven i centrum. Vid 

analys av produkten finns inte längre eleven med då kompositionen är objektet 

(Folkestad 1996 s. 67–68). 

 

Kompositionsprocessen kan enligt Folkestad ses som att den har två faser, en kreativ fas 

och en hantverksfas. I elevernas fall beskriver Folkestad den kreativa fasen som att man 

sitter och spelar lite planlöst och sedan plötsligt fastnar något som man tycker om och 

vill ha kvar. Därefter följer hantverksfasen där man får använda sitt musikaliska 

kunnande för att komponera en färdig låt utifrån den musikaliska idén. (Folkestad 1992 

s. 15). Dessa två faser är ibland åtskilda men de måste inte vara det. En del komponerar 

först ihop melodi och ackord i den kreativa fasen, sedan så bearbetar, arrangerar och 

instrumenterar de med hjälp av en dator vilket då utgör hantverksfasen. Hos andra kan 

både den kreativa fasen och hantverksfasen ske parallellt där inspiration och hantverk är 

integrerade i samma skapandeprocess (Folkestad 1992 s. 16). 

 

Folkestad menar på att ingen kan idag anses börja från noll. Även om man aldrig har 

komponerat eller spelat förut så besitter man ett stort musikaliskt kunnande. Det finns 

undersökningar som visar att en fyraåring idag har hört mer musik än vad hans farfar 

hörde under hela sitt liv, vilket ger en berättande bild av det musikutbud vi har idag och 

därmed också den musikskolning som vi får därigenom (Folkestad 1996 s. 5–6). 

 

4.2. Komposition och undervisning 

Det finns en hel del tidigare forskning som på ett eller annat sätt berör komposition i 

undervisningssammanhang.  

 

Lupton och Bruce (2010) tar upp den kanske mest basala frågan kring komposition i 

undervisningen. Kan komposition läras? De följer upp frågan genom att adressera olika 

åsikter kring komposition i undervisning, däribland ”composition cannot/should not be 

taught” och ”we are born composers, not made” (Lupton & Bruce 2010 s. 3). Men 
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Lupton och Bruce menar att det måste finnas en tro på att komposition kan läras, annars 

skulle inte kompositionsutbildningar finnas. Vissa aspekter av arbetet med komposition 

kan förmedlas, exempelvis kunskap, teknik och process, medan andra delar såsom 

kreativitet, intuition, estetik och fantasi måste läras individuellt eller ”upptäckas” av 

eleven (Beck i Lupton & Bruce 2010 s. 3–4).  

 
How do you teach composition? is a question I am sometimes asked. My answer is 

generally “You can’t.” Composition cannot be taught, in the strict sense of the word. 

Technique can be taught via such forms as counterpoint, harmony, instrumentation, and 

computer programming. Aesthetics can also be taught (to a degree) through extended 

analysis of and familiarity with the broad range of compositional approaches and styles 

found in music history…The creative aspect of composition cannot be taught. I can 

nurture, I can guide, I can suggest, I can cajole, but I cannot teach a student how to 

become creative. To be creative requires a leap of faith, tenacity of will, and a spirit of 

adventure. All students must discover the spark of creativity within themselves in their 

own time and at their own pace. My job as a teacher is to see the spark of creativity 

within my students and then encourage their journey to its realization. Along this journey 

it is also my job to help the student find his or her own creative voice (Beck i Lupton & 

Bruce 2010 s. 3–4). 

 

Lupton och Bruce sammanfattar sin undersökning med vad de tycker lärare ska tänka på 

vid kompositionsövningar. I enlighet med ovanstående citat betonar de vikten av att låta 

eleverna fritt utveckla sina musikaliska idéer, värdesätta elevernas befintliga kunskap 

och tänka på värdet av vad gemensamma erfarenheter erbjuder et cetera. De menar på 

att undervisning som betonar utveckling av konstnärligt uttryck kan bidra till den typen 

av mål (Lupton & Bruce 2010 s. 17). 

 

Ovanstående litteratur belyser om, och till viss del hur, komposition kan undervisas, 

men frågan varför kvarstår. Rob Deemer (2016) har publicerat en artikel som berör 

varför komposition behövs i musikutbildningens innehåll. Deemer pekar på ungdomars 

tillgång till elektronisk utrustning som används för musikskapande samt digitala vägar 

för att nå ut med egen och ta del av andras musik. Vi rör oss i en ny riktning, mot att 

använda komposition som kreativt musikutövande. Det viktiga, menar Deemer, är inte 

vilka redskap unga kompositörer skapar med, utan det faktum att dessa tekniska redskap 

ger möjlighet för många elever att utforska kompositionsvärlden oavsett tidigare 

musikerfarenheter. År 2014 fick amerikansk musikutbildning nya direktiv kring 

innehåll. Tidigare hade innehållet berört nio olika delar, varav komposition var en av 
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dessa och enligt Deemer var kompositiondelen underprioriterad av lärarna. Med de nya 

direktiven 2014 blev de nio delarna istället fyra – creating, performing, responding och 

connecting – vilket plötsligt förde skapande högst upp på prioriteringsordningen 

(Deemer 2016 s. 42). 

 

Michele Kaschub (2016) berör i en artikel om varför det bör undervisas komposition. 

Hon pekar på fem anledningar som styrker varför vi bör ha komposition i 

undervisningen: 

 

- grow, discover, and create themselves through artistic and meaningful engagements with 

sound-feeling relationships; 

- consider their understanding of the world in new ways as they exercise their creative 

potentials in music; 

- draw singing, playing, improvising, and listening together as ways of knowing that inform 

and intensify all areas of personal and collaborative musicianship; 

- explore and express their humanity as can only be done with music;  

- and experience personal joy and satisfaction in their musical doing and being. 

(Kaschub 2016 s. 24). 

 

Kaschub påstår sedan att ett svar som står klart bland diverse pedagogiska frågor är att 

läraren spelar en avgörande roll i elevernas utveckling i komposition. Genom att bidra 

med möjligheter, inspiration, handledning, feedback och stöttning genom 

kompositionsprocessen både i framförande och reflektion, så hjälper lärare elever att 

utveckla en konstnärlig självständighet som är nödvändig i det livslånga mötet med 

musik. Hon menar att denna konstnärliga självständighet är en mäktig gåva som 

sträcker sig bortom enstaka projekt. Det är något magiskt som låter elever fördjupa sig i 

musikens känslor, hitta sig själva när de komponerar och genom sina kompositioner 

dela sin uppfattning av vad det innebär att vara människa (Kaschub 2016 s. 24).  

 

Kashubs påståenden tangeras av Strandberg (2007), Strandberg har utgångspunkt i 

skapande snarare än enbart komposition. Strandberg skriver att motiv för skapande ges 

med hänvisning till musikens kraft att forma individers inre och syftar då på kognitiva, 

emotionella och motoriska kvaliteter. En utgångspunkt för skapandet är synen på barn 

som naturligt spontana och fantasifulla med en vilja till egen aktivitet och ett behov av 

att uttrycka sig musikaliskt, vilket skolan ska ta vara på och utgå från för att utveckla 
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med hjälp av skapandet. Skapandet är viktigt för elevernas allsidiga utveckling och inte 

enbart det intellektuella (Strandberg 2007 s. 85). 

 

Patricia Riley (2014) delar i en artikel med sig av sina tillvägagångssätt och 

pedagogiska knep i kompositionsundervisning. I enlighet med Kaschub (2016) skriver 

Riley: 

 
… crucial component to becoming a competent teacher of music composition is learning 

to mentor student composition effectively… 

(Riley 2014 s. 22). 

 

Riley, som blandar in kompositionsuppgifter i all typ av musikundervisning, 

konkretiserar vad hon syftar på med effektiv handledning utifrån fyra riktlinjer hämtade 

från webbplatsen Music-COMP. Dessa fyra riktlinjer innefattar 1) ge två eller tre 

förslag till eleven för att inte överväldiga. 2) Uppmuntra eleven att utveckla sitt material 

med specifika förslag. 3) Ställ frågor i syfte att fokusera elevens tankar. 4) Använd 

frågor såsom ”har du funderat på…?” ”vad händer om…?” (Riley 2014 s. 22).  

 

4.3. Sammanfattning av tidigare forskning 

Komposition kan utifrån Hagerman (2016) ses från två olika perspektiv, ett traditionellt 

och ett mer modernt. Ur det traditionella synsättet är komposition något som fordrar en 

högre musikaliska utbildning och utvecklad musikalisk kompetens. Det mer moderna 

synsättet möjliggör att komposition kan integreras i exempelvis grundskolans 

musikundervisning då komposition enligt detta synsätt inte är synonymt med att 

komponera stora symfonier. I det moderna synsättet sätter Folkestad (1996) eleven i 

centrum genom att studera kompositionsprocessen istället för kompositionen. Tidigare i 

det traditionella synsättet hade kompositionen varit det centrala att studera. 

Kompositionsprocessen kan delas in i två faser, den kreativa fasen och hantverksfasen. I 

den kreativa fasen föds nya musikaliska idéer och i hantverksfasen tillämpas musikalisk 

kompetens för att färdigställa från idé till färdig låt (Folkestad 1992 s. 15). Lupton och 

Bruce (2010) beskriver att den kreativa fasen inte kan läras i undervisningssammanhang 

eftersom det är något som varje person måste finna hos sig själv i sitt eget tempo. Det 

som hör till hantverksfasen av kompositionsprocessen, den generella musikaliska 

kompetensen berörande komposition, är dock ämne för undervisningsinnehåll. Kaschub 
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(2016) och Strandberg (2007) belyser dock vikten av att integrera skapande och 

komposition i musikundervisningen. De beskriver att människor har ett behov av att få 

uttrycka sig och att skapande bidrar till någon form av personlig utveckling. 

Musikundervisningen bör därmed bidra med möjligheter till att skapa, inspiration samt 

feedback och handledning genom kompositionsprocessen.  
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5. Metod 
Studien har en deskriptiv forskningsansats vilket betyder att undersökningen söker att 

beskriva delförhållanden inom ett redan känt kunskapsområde (Maltén 1997 s. 227). I 

detta fall är syftet att beskriva hur intervjuernas informanter integrerar komposition i sin 

undervisning. Det är musiklärarnas egna beskrivningar om hur de integrerar 

komposition i undervisningen och sedan min tolkning av deras svar som studiens 

undersökning bygger på, vilket får arbetet att falla in under facket för kvalitativ 

forskning. Kvalitativ forskning lämpar sig till att beskriva fenomen i deras kontext, för 

att mot denna bakgrund presentera tolkningar som ger ökad förståelse av fenomenet 

(Justesen & Mik-Meyer 2011 s. 13). 

 

5.1. Forskningsintervjuer 

Denna studie baseras på intervjuer där informanterna muntligt redogör utefter 

förbestämda frågor med möjlighet till följdfrågor och där intervjuns frågeordning är 

anpassningsbar till situationen. Denna intervjumetod kallas för halvstrukturerad eller 

semistrukturerad och beskrivs likt följande: 

 
Interview Structure Continuum of Formality - Semistandardized interviews: 

- More or less structured 

- Questions may be reordered during the interview 

- Wondering of questions flexible 

- Level of language may be adjusted 

- Interviewer may answer questions and make clarifications 

- Interviewer may add or delete probes to interview between subsequent subjects 

(Berg 2003 s. 79). 

 

I en semistrukturerad intervju har alltså forskaren en lista över teman som ska beröras i 

intervjun, vilket ofta kallas för intervjuguide. Informanten har stor frihet att utforma 

svaren på sitt eget sätt och frågorna behöver inte komma i samma ordning som i 

intervjuguiden. Intervjuaren har också frihet att ställa fler frågor om de anknyts till 

något som informanten har sagt (Bryman 2002 s. 301). 
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5.2. Urval 

Urvalet av informanter skedde utifrån mitt kontaktnät av gymnasielärare i ämnet musik 

samt gymnasieskolor i geografisk närhet till uppsatsens utgångsläge i södra Sverige. Det 

första försöket till kontakt skedde via telefon och epost till skolor området. 

Återkopplingen som kom var, om ens någon, bara hänvisningar till andra eller 

information om att de hade vidarebefordrat mitt mail till rätt personer. Det blev aldrig 

någon återkoppling som ledde till bokning av intervju och på grund av studiens 

begränsade tidsram behövdes metoden för att etablera kontakt med informanter justeras 

och effektiviseras. Därmed tillämpades istället ett bekvämlighetsurval vilket bygger på 

vad som är passande för forskaren och vilka objekt som ligger närmast till hand att 

välja. Fördelen med detta kan ses för småskaliga forskningsprojekt där man har en 

begränsad tid (Forskningsstrategier 2017). 

 

Det andra och slutgiltiga tillvägagångssättet utgick från kontakter som var etablerade 

sedan tidigare bestående av en lärare från en av mina praktikplatser, en barndomsvän 

som arbetar som musiklärare och hens kollega, en av mina tidigare gymnasielärare och 

slutligen en kontakt via en praktikplatskollega. Totalt fem informanter, alla 

yrkesverksamma inom gymnasial musikutbildning. 

 

5.3. Intervjuernas utformning 

Intervjuguidens teoretiska utformning baseras till stora delar på Brymans (2002) 

beskrivningar. Intervjuguiden finns bifogad som bilaga B. Bryman menar att det 

avgörande är att frågorna gör det möjligt för forskaren att få information om hur de 

intervjuade upplever sin värld och sitt liv och att intervjuerna rymmer flexibilitet. 

Intervjuguidens frågeställningar ska inte vara så specifika att de hindrar alternativa idéer 

eller synsätt, då dylik begränsning egentligen inte är förenlig med hur kvalitativ 

forskning är tänkt att genomföras (Bryman 2002 s. 304–305). 

 

Intervjuguidens innehåll baseras i huvudsak på frågan: Vad måste jag veta för att kunna 

besvara min frågeställning? Hela studiens syfte grundar sig i lärares beskrivningar av 

hur de integrerar komposition i sin undervisning. Intervjuns huvudsakliga intresse är 

alltså att få ta del av dessa lärares individuella tankar och idéer. Därmed är det av stor 

vikt att som intervjuare inte ta med allt för många förutfattade meningar in i 

undersökning som kan påverkar informanternas svar (Bryman 2002 s. 305).  
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Den tillämpade intervjuguiden är strukturerad med hjälp av teoretiska utgångspunkter 

för goda frågeställningar till intervjuer. Inledningsvis startar intervjun med 

lärarrelaterad bakgrundsfakta då det är av vikt att kunna sätta in informanten i ett ett 

sammanhang (Bryman 2002 s. 305). Bryman har utifrån Kvale sammanställt en lista 

över krav på intervjuaren gällande frågor, dess funktioner och formuleringar. Denna 

lista tillämpas i utformningen av studiens intervjuguide som bland annat använder 

inledande frågor, direkta frågor och sonderingsfrågor. 

 

Exempel på inledande frågor är ”Kan du säga något om när du började intressera dig för 

…? Hur du någonsin…? Och Hur kom det sig att du besökte…?” vilket syns i 

intervjuguiden fråga 3 (Bryman 2002 s. 307). Exempel på en direkt fråga är ”Tycker du 

det är lätt att le åt kunderna?” och ”Är du nöjd med det sätt du och din man fattar beslut 

om vad pengarna ska användas till?” Fråga 5 i intervjuguiden är den typen av fråga. 

Fråga 5 innehåller också sonderingsfrågor, vilka syftar till att följa upp och fördjupa ett 

svar på en direkt fråga (Bryman 2002 s. 307-308). 

 

5.4. Etiskt förhållningssätt 

Hur intervjuerna utformas behöver också visa hänsyn till de forskningsetiska regler som 

Vetenskapsrådet anger för intervjustudier. Det rör sig huvudsakligen om fyra krav som 

lagtexten ställer på forskning, vilka har förmedlats till informanterna i förenklade 

ordalag via epost eller dylik kontakt. 

 

1. Informationskravet – forskaren ska informera undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Till 

exempel att deltagande är frivilligt och att de när som har rätt att avbryta sin 

medverkan. 

2. Samtyckeskravet – forskaren ska inhämta undersökningsdeltagares samtycke. 

Om en deltagare är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär 

ska samtycke även hämtas från förälder/vårdnadshavare. De som medverkar i en 

undersökning skall ha rätt att själva bestämma om, hur länge och på vilka villkor 

de skall delta. De ska kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför 

negativa följder. 

3. Konfidentialitetskravet – de som får ta del av undersökningens uppgifter om 

enskilda identifierbara personer bör underteckna förbindelse om tystnadsplikt. 
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Lagring av identifierbara data ska ske på sätt så att enskilda människor ej kan 

identifieras av utomstående. 

4. Nyttjandekravet – de insamlade uppgifterna får ej användas till andra ändamål 

än till forskningen. 

(Vetenskapsrådet 2002 s. 7–14). 

 

Utifrån dessa krav anges aldrig informanternas namn, arbetsplats eller annan 

information som kan leda direkt till dem. Informanterna har på förhand blivit 

informerade att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan påföljder. Information 

kring nyttjandekravet och konfidentialitetskravet har förmedlats till informanterna i 

samband med intervjuernas bokningstillfällen. 

 

5.5. Intervjuernas genomförande 

I syfte att testa intervjuguiden och få en uppfattning om vilken svarsbild den kunde ge 

användes studiens första intervju som en pilotundersökning. Då intervjuguiden var noga 

planerad och strukturerad utifrån den semi-strukturerade intervjumetoden och 

tillhörande teori blev resultatet tillfredsställande. Därmed justerades inte intervjuguiden 

från pilotundersökningen till efterföljande intervjuer. Dock blev intervjuernas 

följdfrågor mer utvecklade för varje intervju då intervjuarrollen blev tryggare. 

 

Intervjuerna har dokumenterats med hjälp av inspelning via en mobiltelefon. Direkt 

efter avslutad intervju har ljudfilen förts över till Googles molnlagringstjänst för att 

minska risken för tekniska problem som kan leda till bortfall. Under 

pilotundersökningen säkerställdes att detta tillvägagångssätt fungerade som förväntat. 

 

Informant 1 har arbetat som lärare sedan år 1995. Dessa 22 år har innefattat arbete på 

den kommunala musikskolan såväl som på gymnasiet. Runt år 2002 började informant 

1 att arbeta på den nuvarande arbetsplatsen och har där främst undervisat i 

ensemblekurser, gehörs- och musiklära, instrument eller sång, estetisk verksamhet (före 

år 2011) samt gymnasiearbete. Informant 1 har en stark relation till komposition. Det 

började vid 11–12 års ålder, utgjorde sedan en gedigen del av de eftergymnasiala 

studierna och intresset för komposition lever fortfarande kvar. 

Informant 2 tog examen år 2012 och har aktivt undervisat sedan dess. Av dessa fem år 

har informant 2 jobbat de tre senaste på den nuvarande arbetsplatsen och bedriver där 
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sin undervisning främst i kurserna instrument eller sång samt ensemble, men också i 

gehörs- och musiklära samt musikproduktion. Utöver ämneslärarutbildning i ämnet 

musik så har informant 2 en treårig kompositionsutbildning med sig. Relationen till 

komposition är därmed utbredd och stark. 

 

Informant 3 har undervisat i snart 2 år, varav de tre senaste terminerna på den befintliga 

arbetsplatsen. Bedriver undervisning i främst gitarr och ensemble, men undervisar också 

gehörs- och musiklära samt tidigare även i musikimprovisation. Arbetar både inom 

gymnasie- och musikskolan. Informant 3 har själv skrivit mycket musik och det började 

samtidigt som intresset för att spela gitarr vid 14 års ålder. Med hjälp av programvaran 

Guitar Pro skrevs det till en början mycket gitarrinspirerad musik och sedan har 

intresset bara fortsatt. 

 

Informant 4 är inne på sitt nionde år som lärare i den gymnasiala musikundervisningen 

och har arbetat samtliga år på den befintliga arbetsplatsen, men till en början även 

parallellt på den kommunala musikskolan. Informant 4 har främst undervisat i 

instrument eller sång-kursen. Utöver den är det ganska jämt fördelat mellan kurserna 

ensemble, gehörs- och musiklära samt musikproduktion. Relationen till komposition 

beskrivs som kärv. Trots många tappra försök till att komponera egen musik så har inte 

mycket slutförts utöver ett par låtar för sitt egna gymnasiearbete.  

 

Informant 5 har undervisat i 8 år och har spenderat de fem senaste åren på den 

nuvarande arbetsplatsen. Bedriver sin undervisning främst i kurserna instrument eller 

sång (gitarr), musikimprovisation och ensemble. Informanten har en stark relation till att 

komponera musik som har hängt med sedan ung ålder, bedrivits i olika band och pågår 

fortfarande i form av eget låtskrivande.  

 

5.6. Analysmetod och databearbetning 

Transkriberingsarbetet av intervjuerna har skett i separata dokument och med fokus på 

meningsbärande transkribering. Målet för transkriberingsprocessen har varit att behålla 

innebörden i informanternas svar men med tillåtelse att förfina meningsbyggnader 

genom att i vissa fall utesluta utfyllnadsord såsom typ och liksom samt att inte ta med 

hummanden och andra meningslösa ljud.  
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Analysarbetet har grundat sig i grounded theory som metod. Grounded theory innebär 

bland annat att datainsamling och analys av data sker parallellt och i en växelverkan 

med varandra (Bryman 2002 s. 375). Arbetet med kodning är också en del av grounded 

theory-metoden. För denna studie har öppen kodning tillämpats, vilket är benämningen 

för den process som går ut på att bryta ner, studera, jämföra, konceptualisera och 

kategorisera data (Bryman 2002 s. 377). Utifrån denna öppna kodning har det 

transkriberade materialet strukturerats med hjälp av färgkodning i 

ordbehandlingsprogram. 

 

De citat som finns presenterade från de olika informanterna i studiens resultatdel är i 

vissa sammansättningar från delar av de enskilda intervjuerna. I citaten finns då 

utelämningar som symboliseras med (…), men utan parentes. Eftersom intervjuerna 

baserades på den semistrukturerade intervjumetoden leddes intervjufrågorna ibland in 

på sidospår, för att i ett senare skede återvända till det ursprungliga samtalsämnet. 

Därav krävdes en metod som denna för att göra citaten mer sammanhängande. 

 

5.7. Metodreflektion 

I denna uppsats finns aspekter att förhålla sig kritiskt till. I studiens undersökning har 

fem intervjuer genomförts med yrkesverksamma musiklärare på gymnasiet. För att öka 

resultatets tillförlitlighet som verktyg för att kunna generalisera i någon form av 

kvantitativ mening så saknas underlag med den valda metoden. Även om resultatet ger 

oss en inblick i hur lärare integrerar komposition i sin undervisning så förblir det just en 

inblick. Denna inblick är dessutom relativt endimensionell då den helt och hållet utgår 

från lärares egna beskrivningar om deras arbete såväl som hur de tycker att eleverna 

uppfattar undervisningen. Ytterligare dimensioner skulle kunna vara 

musiklärarutbildningarnas förhållningssätt till komposition och dess roll i den 

gymnasiala musikundervisningen, men också att inkludera gymnasieeleverna i 

undersökningen.  

 

En av den valda metodens styrkor har varit att få en varierad svarsbild med stor hänsyn 

till informanternas egna tolkningar, reflektioner och förhållningssätt berörande 

komposition i deras undervisning. Att bedriva intervjuerna utifrån en semistrukturerad 

modell tillät följdfrågor vilka har varit viktiga för att konkretisera informanternas svar. 

Alla reflektioner som ventilerades i intervjuernas öppna frågor kunde med hjälp av 
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följdfrågor utifrån Brymans exempel av direkta frågor ”tycker du det är lätt att le åt 

kunderna?” m.fl. kokas ner till välgrundade ja/nej-svar (Bryman 2002 s. 307).   
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6. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av studiens intervjuer. Presentationen är 

strukturerad i två delar. I första delen behandlas informanternas övergripande 

reflektioner kring komposition kopplat till skolan. Efterföljande del behandlar 

kompositionens roll i undervisningen mer i detalj berörande kursers innehåll och olika 

tillvägagångssätt.  

 

6.1. Informanternas övergripande reflektioner kring komposition 

De fem intervjuerna har visat prov på flera olika förhållningssätt till komposition och 

dess roll i den gymnasiala musikundervisningen. Informanternas reflektioner kring 

komposition har likheter och skillnader, men är samtidigt relativt säregna. För att 

redogöra för informanternas förhållningssätt presenteras de därför nedan i tur och 

ordning. Viktigt att poängtera är att samtliga informanter undervisar i ensemble, 

instrument eller sång samt gehörs- och musiklära. Övriga kurser som kan komma att 

beröras undervisas inte av samtliga informanter, men av en eller flera. För en mer 

detaljerad överblick över vilka informanter som undervisar i vilka kurser, se kapitel 4.5. 

 

Informant 1 menar på att eget skapande bidrar till ökad förståelse för musik och att 

komposition kan vara en sådan typ av skapande. Skapande blir, till skillnad från att bara 

reproducera musik, en del av en själv. Informanten beskriver komposition och 

improvisation som sätt att frigöra sig musikaliskt och att kunna gå utanför ramarna i 

någon form av lek för att skapa något nytt.  

 
Om man bara reproducerar vad andra har gjort så lär man sig inte lika på riktigt så att 

säga, tycker jag. Det blir liksom inte en del av en, utan det blir bara något man ska lista 

ut. Som ett pussel som redan är färdigt … Det (syftar på komposition) är ett slags sätt att 

gå utanför ramarna. Det blir lite som improvisation. Också improvisation och 

komposition, är det som frigör musikaliska … ja vad ska man kalla det. Det är som att 

leka… som att leka helt enkelt. Göra något helt nytt (Informant 1). 

 

Informant 1 menar också på att något som man skapar själv kan vara det som är mest 

stimulerande inom musik och dessutom så ser informanten musikämnet som ett kreativt 

ämne, där fokus i stor utsträckning borde ligga på att man just själv får skapa. I frågan 

om hur komposition är kopplat till detta synsätt svarar informanten att det inte måste 
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vara just komposition eller låtskrivande, men någon form av skapande. Informanten ser 

en vinst i att arbeta med skapande då det ökar folks självförtroende. Känslan av att 

lyckas skapa något själv beskriver informanten som stimulerande, stark och endorfinrik. 

 
Jag kanske antydde lite det innan, att det kanske är det som är det viktigaste … när man 

har gjort någonting själv då är det liksom, det är väldigt stimulerande. Det är väl det mest 

stimulerande man kan göra i musik … Så just musik som är då ett mer kreativt ämne 

borde nog ha mycket mer fokus på att man skapar själv (Informant 1). 

 

… det boostar folks självförtroende och det är sjukt viktigt alltså. Det måste inte vara 

något jätteavancerat coolt, utan det kan bara vara att man har lyckats göra en låt med en 

text eller ett tema med några instrument. Någonting liksom, det är väldigt bra för själen 

helt enkelt ... det är stimulansen där att man har lyckats göra någonting. Det är en väldigt 

stark känsla ... Ja, någon slags självtillfredsställelse som blir väldigt endorfinrik när man 

lyckats göra något bra ... Det slår det mesta tycker jag. Det tycker jag alla ungdomar 

också borde få uppleva egentligen (Informant 1). 

 

Vidare anser informant 1 att eget skapande får för lite plats i skolan generellt sett och att 

det finns en tradition bland musiklärare och på musikhögskolor av att skapande inte är 

lika viktigt som att reproducera. Fokus ligger istället på teknisk kunskap för att spela på 

sitt instrument. 

 

Informant 2 menar på att komposition medför någon slags personlig utveckling utöver 

den musikaliska utvecklingen. Att eleverna ska kunna göra någonting själva och sedan 

stå för det beskriver informant 2 som otäckare än att göra precis som läraren säger, men 

att säkerheten kommer efter hand som eleverna trakterar det. Informant 2 drar en 

parallell till att våga gällande den personliga utvecklingen av att komponera.  

 
Informant 2: Det är ju mycket lättare att göra precis som läraren säger. Det är mycket 

otäckare för eleverna att göra någonting själva och stå för det. Så det finns någon slags 

personlig utveckling i det också, tycker jag. … Jag tycker att de vågar. Ok, nu gör jag 

någonting och kan stå för det. 

Intervjuaren: Hur uppfattar du att eleverna, när det väl har gjort någonting färdigt … hur 

reagerar de? 

Informant 2: Det blir väl som med allting. När de känner att de trakterar det så blir de ju 

säkrare i det. Helt enkelt. 

 



  

24 

Informant 2 vill också poängtera att komposition är ett begrepp som kan låta tungt. 

Istället förhåller sig informanten till komposition som improvisation som man sparar 

och att det inte måste vara på fullaste allvar.  

 
Jag kan väl säga också att komposition är ett sådant ord som kan låta så himla tungt. Det 

kan låta som att nu ska vi sätta oss med notpapper och skriva noter. Det måste ju inte vara 

så blodigt. Jag kan ju också se komposition ibland som improvisation som man sparar. 

Det tycker jag är en del av komposition också … de kompletterar ju varandra. Precis som 

att man improviserar när man komponerar så komponerar man när man improviserar. Det 

blir ju bara en fråga om hur pass mycket man sparar det till framtiden (Informant 2). 

 

I sin reflektion kring komposition och låtskrivandets roll i jämfört med utanför skolan 

redogör informant 2 att om vi ska ha ny musik så måste folk lära sig det någonstans. 

Informanten fyller i sitt svar med en positiv syn kring de nuvarande styrdokumenten. De 

ställer krav på eleverna gällande eget skapande vilket nog kommer visa sig i framtiden 

även utanför skolan anser informanten. Vidare ser informanten den nuvarande 

utformningen som bra förberedelse för de elever som vill studera musik vidare efter 

gymnasiet, där kraven på eget skapande är högre.  

 
… ska vi ha ny musik så måste ju folk någonstans lära sig hur man skriver ny musik och 

här erbjuder vi ju det. Jag tycker att de här GY11-kursplanerna är väldigt bra. För att de 

ta fram jättemycket krav på att eleven ska skapa själv ... det är smart utformat i kurserna 

och jag antar att vi kommer få ut någonting av det i framtiden, utanför skolan också. Jag 

tycker det är bra för de som tänker plugga vidare också, eller kanske inte plugga musik 

men gå musikerutbildningar. Då kommer det ännu mer krav på det egna skapandet 

(Informant 2). 

 

Informant 3 ser musikämnet som ett kreativt ämne som syftar till att utveckla elevernas 

kreativa förmågor och tänkande för att de inte ska bli låsta i strukturer och modeller. 

Skolans huvudsakliga uppdrag är att ge eleverna verktygen till livet, vilket också gäller 

musikundervisningen tycker informanten.  

 
… framför allt att utveckla den kreativa förmågan. Att inte bli låst i för mycket struktur 

och modeller. Jag ser ju musik framför allt som skapande, det är ju ett skapande ämne 

precis som slöjd eller någonting annat. Så det är framför allt att eleven ska utveckla sin 

förmåga att tänka mer kreativt … Jag ser det mer som att skolan ger verktygen, det är 
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ändå det som är skolans uppdrag. Att ge dem verktygen till livet på något sätt (Informant 

3). 

 

Gällande komposition ger den gymnasiala musikutbildningen eleverna de verktyg som 

behövs för att kunna komponera, men själva kompositionsprocessen är en frivillig 

aktivitet där informanten gärna är delaktig. Informanten lägger dock inga värderingar i 

elevernas kompositioner då det enda som kan bedömas är tekniska aspekter anser 

informanten.  

 
Informant 3: … det är svårt att lägga värderingar i deras kompositioner. Där är, det enda 

som jag anser att man kan titta på, teknik. 

Intervjuaren: Om jag tolkar dig rätt så … din inställning är att skolan ger verktygen för 

att kunna komponera. 

Informant 3: Ja … Men jag uppmuntrar gärna eleverna att det kommer med sina 

personliga projekt och presenterar dem för mig i skolan. Just för att jag är intresserad av 

vad de själva skriver för musik på fritiden och om man kan hjälpa till. Om de vill så klart. 

Intervjuaren: Som någon form av frivillig aktivitet? 

Informant 3: Ja, det är det väl. 

 

Informant 4 anser att skolan förmedlar tekniker och övningar som kan användas i 

kompositionssyfte, men att kompositionsprocessen i huvudsak sker som fritidssyssla 

med undantag för kurserna i Arrangering och komposition. Informant 4 frågar sig också 

vad komposition är för något, ifall det måste vara ett stort färdigt verk eller om det kan 

vara en liten melodisnutt. 

 
Intervjuaren: … om jag tolkar dig rätt. I skolan så tillhandahåller man tekniker och 

övningar som eleverna sedan kan använda på sin fritid för att komponera?  

Informant 4: Ja, absolut. Det är ju lite både tanke och mål … Däremot så tycker jag nog 

att de fattas programmässigt. Just nu i år så har vi inte den kursen som heter Arrangering 

och komposition. 

 

Informanten upplever även att eleverna drar denna tydlig gräns mellan fritid och skola, 

där fritidsmusicerandet kan ge upphov till fantastiska låtar men att skolmusicerandet 

baseras på övningar och läxor med mera som bygger upp någon form av ”skolbubbla”. 

 
… överlag så tycker jag att från elevernas håll att de drar en väldigt tydlig gräns mellan 

skolan och inte skola. Vi har ju elever som gör fantastiska låtar. Vi har någon elev som 
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har en youtubekanal med sådär hundra tusen följare nästan ... Samma elev har jag i en 

ensemblegrupp, då gör hen inte alls sitt eget material, utan då är det bara uppgift, läxor 

och någon form av skolbubbla över det ... Det är vid sidan om. De drar en väldigt tydlig 

gräns (Informant 4). 

 

Informant 5 anser att komposition bidrar till ökad förståelse för musik och att 

komposition kan bygga upp en drivkraft hos eleverna. Dock så tycker inte informanten 

att det kommer fram tillräckligt i undervisningen generellt sett, även om det kanske står 

i styrdokumenten. 

 
Det första jag kommer att tänka på är ju lite förståelse för musik, hur musik är uppbyggt 

och hur man kan vända och vrida på saker … Det är så man kan få upp en drivkraft tror 

jag (syftar på komposition) ... Det har ju stor betydelse för musikbranschen det här med 

att komponera så jag tycker att den inte, det kanske har det i styrdokumenten på något 

sätt, men jag tycker inte det kommer fram. Inte på min arbetsplats i alla fall ... Sedan 

gissar jag bara på att det kan vara liknande, att det inte är speciellt för vår skola 

(Informant 5). 

 

Informanten påstår att det behöver ske en större strukturell förändring för att integrera 

komposition i exempelvis ensembleämnet där fokus ofta ligger på elevkonserter, men 

att vi lärare är lite veka. Vidare menar informanten att alla kurser i musikämnena skulle 

må bra av att ha komposition integrerat. 

 
Informant 5: Men man ska hela tiden framåt där (syftar på ensemble). Det är hela tiden 

en konsert. Eleverna skulle nog få panik. Så man skulle nog få bryta själva trenden att det 

är konserter som gäller. Där kan jag känna att vi är lite veka, vi lärare. 

Intervjuaren: Om man ska koka ner hela det här så tycker du att komposition borde ha en 

större roll i utbildningen än vad den har just nu? I alla fall i den verksamhet som du 

befinner dig i. 

Informant 5: Ja ... jag tror i allt egentligen ... utan att veta någon forskning om det så är 

det någonting som jag tror på. 
 

Informanten menar att komposition borde få en större roll i den gymnasiala 

musikutbildningen, men att det krävs en förändring i vad undervisningen ska mynna ut 

i, annars tror informanten att eleverna skulle få panik. För om ensembleundervisningen, 

som tas upp i informantens exempel, ska integrera både komposition och reproduktion 

för att sedan mynna ut i en elevkonsert så blir arbetsbördan och utmaningen för stor. 
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Sammanfattningsvis lyfter informanternas övergripande reflektioner några olika 

perspektiv om komposition kopplat till skolan. Informant 1 och 5 berättar att de tycker 

komposition är viktigt och borde få en större plats i gymnasiets musikundervisning. De 

menar dock att styrdokumenten och traditioner inom ämnet hindrar dem från att 

integrera komposition i önskad utsträckning. Informant 2 tycker också att komposition 

är en viktig del av den gymnasiala musikundervisningen, men känner sig inte begränsad 

av styrdokument eller traditioner, utan säger tvärt om att styrdokumenten tillåter mycket 

skapande vilket ger utrymme för komposition. Informant 3 och 4 menar att den 

gymnasiala musikundervisningens huvudsakliga syfte är att förmedla musikaliska 

verktyg som kan användas i olika typer av musikutövande. Dessa musikaliska verktyg 

kan bland annat användas för att komponera, men kompositionsprocessen behöver inte 

vara integrerad i skolans musikundervisning, den kan exempelvis ske på fritiden. 

Informant 3 och 4 sätter sig inte emot komposition i musikundervisningen, men arbetar 

heller inte aktivt för att integrera komposition. 

 

6.2. Kompositionens roll i undervisningen 

Under denna rubrik presenteras mer ingående och detaljerat hur informanterna 

integrerar komposition i sin undervisning utifrån olika exempel som informanterna har 

förmedlat. Strukturen följer inte samma fallande ordning likt förra delen, del 6.1. 

 

Flera av informanterna härleder komposition som en arbetsmetod till framför allt det 

musikteoretiska ämnet och kurser i gehörs- och musiklära (förkortas gemu). Informant 1 

tycker att komposition är ett praktiskt sätt att använda kunskap om exempelvis 

arrangering, men även andra moment som hör gemu till. Kunskap om musikteori sätts 

mer på sin spets om man komponerar anser informant 1. Informant 2 tillämpar också 

komposition i sin gemu-undervisning, både som övning och som prov. Komposition 

tvingar eleverna att vara i en situation där med måste vara kreativa och då brukar det 

visa sig tydligt vad eleverna har förstått och inte förstått, anser informant 2.  

 

Även informant 5 kopplar komposition till musikteori, exempelvis att eleverna ibland 

får skriva melodier. Informant 5 drar också paralleller till komposition i arbetet med 

musikanalys. Då får eleverna ta del av teoretiska kunskaper som berör komposition 

genom att försöka analysera vad som händer i den musik som de arbetar med. Informant 

4 kopplar också komposition främst till musikteori och däri moment såsom 
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funktionsanalys och harmonisering, trots att informanten själv inte tillämpar 

komposition i sin undervisning.  

 

Informant 3 berättar ett exempel om hur komposition har integrerats i informantens 

gitarrundervisning. Informanten har själv ofta komponerat utifrån olika gitarrtekniker 

och på ett liknande sätt låter informanten gitarreleverna komponera i övningssyfte för 

diverse gitarrtekniker. 

 
Till exempel i gitarrundervisning så har mycket utav undervisningen mynnat ut i 

gitarrteknik. Det har blivit en stor del utav det eftersom jag ofta har komponerat efter 

tekniker om man säger så. Jag brukar få eleverna till att skriva övningar i musik. På en 

del gitarrlektioner har jag skapat ett backing track inom en viss skala… vi kan ta C-dur… 

sedan får de träna på en C-dur-penta (en typ av skala). Så får de skriva någonting inom 

det, som kan bli som en övning kan man säga. (Informant 3). 

 

I ett annat exempel berättar informant 3 om en övning som berör komposition i sin 

ensembleundervisning. Eleverna fick en rytm skriven på tavlan som de sedan skulle 

fortsätta skapa utifrån genom att exempelvis lägga till en parallell rytm. En begränsning 

i övningen var att eleverna var tvungna att hålla sig till C som första-ton, i övrigt var det 

tonmässiga skapandet fritt. 

 

Informant 1 tycker att om det är många elever som ska komponera så är det bra att ha 

någon slags form färdig. Informanten tycker att blues är en bra genre att använda sig av 

vid de tillfällena eftersom blues är formmässigt strukturerat från början. Informanten 

förklarar sedan vidare: 

 
En enkel blues har ju alltid samma ackordbyten, men sen kan man ju slänga in lite fler 

ackord enligt vissa regler och skalan har inte så många toner kanske. Så, det är ett bra 

hjälpmedel om man vill (lyckas) snabbt, för det viktiga är att man lyckas ganska bra 

direkt så att man vill fortsätta, det är min uppfattning. Att man sätter ramar och 

begränsningar rätt så mycket om man ska låta alla göra det. Det är nog mitt tips. 

(Informant 1). 

 

I ett annat exempel redogör informant 1 för hur komposition kan integreras i 

ensembleundervisningen i samverkan med reproduktionsarbete. En elevgrupp gjorde ett 

medley (sammansättning av delar från flera olika låtar) med låtar från kända TV-serier. 



  

29 

Utöver att uppgiften fordrade ett generellt skapande så fick eleverna komponera 

övergångar och dylikt för att få till en bra helhet. 

 

I kursen musikimprovisation så tillämpar informant 5 komposition. Informant 5 

förklarar att man kan se på komposition som improvisation fast i ett lägre tempo. 

Eleverna kan ha svårt för improvisation och då kan kompositionstempot vara att 

föredra. Då får eleverna börja att skriva ner sitt material som en komposition, fast med 

målet att det till slut ska kunna bli improvisation. 

 

Informant 2 tycker att komposition är ett bra hjälpmedel som musiklärare. Förutom 

informantens tidigare nämnda åsikt om att komposition är bra som mätsticka för att 

kontrollera vad eleverna kan och inte kan i gemu, så anser informant 2 att många delar 

av kunskapskraven kan bockas med hjälp av komposition och eget skapande. 

Informanten anser också att många lektioner går framåt när de arbetar med komposition 

och eget skapande. Dessa hjälpmedel utgör tyngdpunkten av varför informant 2 

tillämpar det i sin undervisning.  

 

Till skillnad från komposition så tillämpar samtliga informanter andra former av 

musikskapande i sin undervisning. Informant 3 berättar att det nästan alltid utgår från 

befintligt material eftersom det är svårt att undgå strukturer. Informant 2 försöker 

integrera så mycket eget skapande som möjligt och anser att musikskapande fyller upp 

en stor del av sin undervisning. Informant 2 förklarar att ren reproduktion också är 

viktigt, speciellt när det handlar om teknik på instrumentlektioner, men att 

undervisningen ganska så snabbt ska innehålla någon form av skapande, tycker 

informant 2. 

 

Informant 1 arbetar oftast med reproduktion i sin ensembleundervisning och tycker att 

bearbetning av befintligt material sker mer eller mindre hela tiden. En av anledningarna 

till att musiken i ensembleundervisningen oftast bearbetas säger informant 1 är att de 

har olika förutsättningar. Med det menar informanten att låtar i sitt originalutförande 

och i sin originalinspelning inte alltid passar eleverna i ensemblegruppen och behöver 

därför anpassas, vilket ger upphov till att musiken då bearbetas i någon form av 

skapandeprocess. Informant 4 berättar också om förutsättningar: 
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De får bearbeta snarare, befintligt material … Framför allt i ensembleämnet så jobbar vi 

med det här att ta en låt och anpassa den för den befintliga gruppen … Det är 

oundvikligen så att man måste anpassa det för gruppen, för oftast har man inte alla 

instrument tillgängliga och oftast är det någon som stämma som är för svår och kanske 

någon är för duktig på sitt instrument, så man får anpassa och göra vissa stämmor 

svårare, andra lättare. Om man är många i ensemblen får man lägga till, men jag jobbar 

mer med det live i klassrummet. Mer som en producent kanske, fast live. Man märker att 

nu är det något som fattas här, det kan den akustiska gitarren spela. Eller här behöver vi 

något extra driv, ja då kan någon få spela något percussionsinstrument. (Informant 4). 

 

Informant 4 försöker få med eleverna i denna skapandeprocess genom att få dem till att 

själva reflektera över hur de kan göra. Med tiden får de själva genomföra det som 

uppgift, att anpassa en låt till gruppen i stil med den producentroll som informant 4 

berättade om. 

 

Informant 5 tycker att bearbetning av befintligt material kommer fram tydligast i 

ensemblekurser. I kursen musikimprovisation är det också skapande där eleverna får 

experimentera med musik, men i ensemble genomförs uppgifter som går ut på att 

eleverna ska just bearbeta befintligt material såsom att ändra genre eller lägga till 

stämmor med mera, berättar informant 5.  

 

Informanternas reflektioner kring hur eleverna uppfattar komposition och skapande i 

musikundervisningen är bitvis olika, men det rör sig i samtliga fall om två olika typer av 

elever, att det bildas två läger. 

 

Informant 3 förklarar att utifrån en förenklad version av situationen så kan eleverna 

delas upp i teorimänniskor och gehörsmänniskor. Med det menar informanten att de 

elever som är teoretiskt lagda i större utsträckning förstår förklaringar såsom ”såhär kan 

man bygga upp en låt”. De som lutar mot gehörshållet vill gärna prova för att förstå. 

Informant 5 ser dessa två läger istället som ett ja-läger och ett nej-läger. Ja är de elever 

som uppskattar att arbeta med komposition och skapande. Nej är de elever som inte vill 

prova. Informant 5 uppfattar det som att nej-eleverna inte vill prova för att de tror att de 

inte kan. Att de ser på skapandet som något magiskt som bara vissa människor kan och 

att det därmed blir utelämnande för dessa nej-elever. Nej-elevernas förhållningssätt till 

skapande är att det finns rätt och fel. Informant 1 upplever också situationen som att det 

finns ja- och nejläger. De som tycker det är roligt att arbeta med komposition och 
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skapande, och de som tycker det är svårt och inte vågar prova. Informant 1 tycker att det 

är svårast att jobba med de elever som inte vågar prova. 

 
Det svåra är de elever som inte vågar göra någonting. De kanske tar en ton på pianot och 

en rytm och så säger de att den rytmen och den tonen var dålig. Det är de som är svårast 

att jobba med. De andra som kan och som kommer igång, är lite mer frimodiga går ju av 

sig själv ju oftast. Så det är två kategorier tycker jag av individer. (Informant 1). 

 

Informant 2 anser att ju yngre eleverna är, desto jobbigare tycker de att skapande är. Det 

är mycket lättare att göra som läraren säger. Som tidigare nämnt så ser informant 2 

därför någon slags personlig utveckling hos eleverna när de väl har utmanat sig själva 

att skapa. 

 

Sammanfattningsvis kan informanternas berättande summeras till att de anser att 

komposition främst hör till musikteori. De förmedlar dock flera exempel på hur 

komposition kan integreras även i andra kurser än gehörs- och musiklära, i exempelvis 

ensemble och instrument eller sång. Utifrån informanternas reflektioner anses arbetet 

med att bearbeta befintlig musik vara en stor bärande del av musikundervisningen som 

går att härleda till bland annat ensembleundervisningen.  

 

6.3. Sammanfattning av resultat 

I detta avsnitt sammanfattas resultatkapitlets två olika delar i syfte att synliggöra 

likheter och skillnader som har framkommit i informanternas reflektioner och 

förhållningssätt till komposition.  

 

Till en början kan det vara av vikt att belysa att fyra av de fem informanterna aktivt 

komponerar musik på sin fritid eller som annan sysselsättning. Trots en majoritet av 

aktiva kompositörer bland informanterna så har de alla relativt säregna och individuella 

förhållningssätt till komposition och dess roll i musikundervisningen.  

 

Flera av informanterna poängterar att komposition bidrar till en ökad musikalisk 

förståelse och att elevernas kunskap sätts på sin spets när de komponerar. Däremot är 

det inte samtliga av de informanterna som aktivt använder komposition i 

undervisningssammanhang. Vissa av informanterna som styrker att komposition bidrar 

till en ökad förståelse berättar i sina reflektioner att de i de flesta fall ägnar sig åt 
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reproduktion och skapande med att bearbeta befintlig musik, snarare än skapande i form 

av att komponera. Även om de främst ägnar sig åt redan befintlig musik så berättar de 

om flera metoder och arbetsuppgifter för att integrera komposition i 

undervisningssammanhang. 

 

En annan beröringspunkt för några av informanterna är deras syn om att musikämnet 

har som mål att undervisa om diverse musikaliska verktyg som eleverna kan få 

användning för i sitt musikutövande. Komposition är då en form av musikutövande som 

inte måste ske i undervisningen, men de musikaliska verktygen som kan användas för 

att komponera är däremot integrerade. De informanter förhåller sig till komposition på 

detta sätt tillämpar däremot andra former av skapande i sin undervisning som en 

obligatorisk del. Alla informanter berättar att de bedriver undervisning i musik som 

integrerar skapandeprocesser med utgångspunkt i befintlig musik.  

 

Några informanter anser att komposition har en för liten plats i den gymnasiala 

musikundervisningen och hos dessa informanter går det också att tyda någon slags 

underlägsenhet. Att det finns ett strukturellt vars fokus oftast ligger på reproduktion och 

konserter et cetera. De antyder att det krävs en större förändring för att rättfärdiga ett 

mer omfattande kompositionsutövande. Informant 2 som också styrker att komposition 

bidrar till en personlig utveckling hos eleverna upplever dock att den rådande 

situationen och de nuvarande styrdokumenten tillåter komposition och eget skapande 

med ett tillfredsställande mått. 

 

Informanterna integrerar gemensamt sett komposition på flera olika vis. Som metod för 

instudering, som övning och prov i syfte att se över elevernas förståelse av samband 

mellan detalj och helhet, i arbetet med att tolka och analysera musik samt för den 

personliga utvecklingen med att stärka elevernas motivation och självförtroende. 

Informanterna delger exempel på undervisning där de integrerar komposition i kurserna 

gehörs- och musiklära, ensemble, musikimprovisation samt instrument eller sång.  
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7. Diskussion 
Detta kapitel syftar till att lyfta fram hur de viktigaste beståndsdelarna av resultatet 

förhåller sig till den tidigare forskningen och det övriga materialet som har presenterats 

i studiens tidigare delar. Kapitlet är strukturerat efter några olika slutsatser som kan 

urskiljas i undersökningen. 

 

7.1. Musiklärarnas tolkningsutrymme 

I detta avsnitt behandlas hur komposition kan tolkas in i den gymnasiala 

musikundervisningens styrdokument utifrån informanternas reflektioner i studiens 

intervjumaterial. 

 

Några av informanterna poängterar att komposition bidrar till ökad förståelse för musik 

och att ens musikaliska kompetens sätts på sin spets i kompositionsprocessen. 

Informanterna berättar om hur komposition kan användas som en mätsticka för att 

kontrollera vad eleverna har förstått och inte förstått. Komposition som mätsticka kan 

enligt informanterna användas för beröra elevernas musikaliska förståelse om hur 

musikaliska detaljer kan ingå i ett större sammanhang. I musikämnets syfte står det att 

undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av samband mellan detalj 

och helhet, vilket är en direkt koppling till detta sätt att integrera komposition på. De 

informanter som anser att komposition bidrar till ökad förståelse för musik anger dock 

att de främst knyter komposition till musikteori, vilket är ett eget ämne i 

gymnasieskolans musikutbildning. I ämnesplanen för musikteori är exempel på 

kopplingar till komposition som mätsticka att eleverna genom undervisningen ska ges 

verktyg och metoder som de får möjlighet att omsätta praktiskt i musicerande och 

musikskapande. Vidare står det också att undervisningen ska innefatta konstnärliga 

aspekter och bidra till eget skapande (Skolverket 2011b). Kopplas samma synsätt 

istället till kursplanen för gehörs- och musiklära 1 så har komposition eller 

musikskapande ingen direkt beröringspunkt med det centrala innehållet. Den koppling 

som kan tolkas beröra komposition är att punkt 9 i musikteoriämnets syfte, som också 

står hänvisad i gemu-kursens kursplan. Punkt 9 innefattar förmåga att omsätta 

kunskaperna i musikteori till skapande och musicerande (Skolverket 2011e).  
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Som framgår av alla ovanstående kopplingar till styrdokumenten används begreppet 

musikskapande. I bakgrundskapitlet så presenterades att begreppet musikskapande 

spänner över ett större område än bara komposition. Komposition kan tolkas som en 

form av musikskapande, men musikskapande innefattar även skapande med 

utgångspunkt i redan befintlig musik. Majoriteten av informanterna uttrycker att de, av 

olika anledningar, mestadels utgår från befintlig musik i sin undervisning. I 

styrdokumenten för den gymnasiala musikutbildningen används ordet musikskapande i 

stor utsträckning. Utifrån informanternas reflektioner kan begreppet musikskapande 

tolkas som att det ger ett stort utrymme för lärarna att individuellt avgöra hur 

undervisningen ska innefatta musikskapande. Detta leder fram till en slutsats om att det 

finns utrymme för personlig tolkning av styrdokumenten gällande komposition. 

Informanterna undervisar i ungefär samma kurser, nästan alla komponerar musik själva 

och flera belyser positiva aspekter av att arbeta med komposition, men ändå så tillämpas 

komposition i väldigt varierande utsträckning inom undervisningen. Utifrån 

informanternas reflektioner så finns det inte bara ett rätt sätt att integrera komposition 

på. Det finns utrymme för att sätta sin egen prägel på vad och hur diverse 

musikutövande ska få ta plats i undervisningen och komposition är ett av många sätt att 

utöva musik på. 

 

7.2. Musiklärarnas tillämpning av komposition 

I resultatkapitlet nämndes att informanterna, gemensamt sett, integrerar komposition på 

flera olika vis. Som metod för instudering, som övning och prov i syfte att se över 

elevernas förståelse av samband mellan detalj och helhet, i arbetet med att tolka och 

analysera musik samt för den personliga utvecklingen med att stärka elevernas 

motivation och självförtroende. Totalt sett så inkluderas många olika musikkurser när 

informanterna ger exempel på hur komposition kan integreras i undervisningen. 

Ensemble, instrument eller sång, gehörs- och musiklära, musikimprovisation och i 

gymnasiearbete. Informanternas reflektioner pekar alltså inte på att komposition skulle 

vara en isolerad skapandeform i något specifikt ämne. Dock så säger informanterna att 

de först och främst knyter komposition till musikteori och kursen gehörs- och 

musiklära, men det speglas inte lika tydligt i den bild som deras olika exempel bygger 

upp. Utifrån samtliga exempel som undersökningen har fått fram kan en slutsats dras 

gällande hur informanterna tillämpar komposition. Om komposition tillämpas, så sker 

det med ett annat syfte än att bara komponera och att eleverna ska utvecklas som 
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kompositörer. Komposition kan därför tolkas som ett redskap eller verktyg som kan 

integreras i undervisningen för att förmedla olika element av musiken, såsom 

spelteknik, kunskap om musik eller musikteori. Att komposition kan bidra till personlig 

utveckling kan tolkas som ett av många sätt att stärka elevernas motivation och 

självförtroende i musikutövandet, som är en del av musikämnets syfte. De informanter 

som belyser att komposition kan bidra med personlig utveckling yttrar också att det inte 

måste vara just komposition, utan att olika former av eget skapande kan bidra till det. 

 

Informanternas tillämpning komposition kan beskrivas ytterligare i förhållande till 

Folkestad som har forskat om kompositionsprocessen. Material från hans forskning 

finns presenterad i kapitel 4.1. Folkestad beskriver att kompositionsprocessen har två 

faser. En kreativ fas och en hantverksfas. I den kreativa fasen skapas den musikaliska 

idén, ofta genom planlöst spelande där delar av det som klingar resonerar med 

personligt tycke och smak vilket mynnar ut i en start för att komponera en låt. Sedan 

följer hantverksfasen där man bygger vidare på låten med hjälp av sitt musikaliska 

kunnande. Att informanterna tillämpar komposition i syfte att förmedla eller utveckla 

andra delar av elevernas musikkunskap och utövande kan tolkas som att hantverksfasen 

av kompositionsprocessen är prioriterad över den kreativa fasen. Detta kan i sin tur 

kopplas till Lupton och Bruce (2010) som diskuterar huruvida komposition är något 

som kan undervisas. De citerar Beck som anser att komposition inte kan läras via 

undervisning men att teknik bestående av musikteori och digitala verktyg kan. Den 

kreativa sidan av att komponera måste varje person hitta i sig själv, på sin egen tid och i 

sitt eget tempo (Beck i Lupton & Bruce 2010 s. 3–4).  

 

7.3. Musiklärarnas förhållningssätt till komposition 

I studiens intervjuer går informanternas olika förhållningssätt till komposition och dess 

roll i den gymnasiala musikundervisningen att tyda. Dessa förhållningssätt finns 

presenterade i detalj i resultatkapitlet, del 6.1. För att generalisera och kategorisera 

informanternas förhållningssätt så kopplas de till Hanken och Johansens sju synsätt för 

musikämnet, vilka finns presenterade i kapitel 2.2. Det är säkert så att samtliga sju av 

Hanken och Johansens synsätt går att koppla till studiens resultat, men för detta 

diskussionskapitel är det av större vikt att generalisera och lyfta fram de dominerande 

dragen. 
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Bland Hanken och Johansens olika synsätt finns det två stycken som i större 

utsträckning är i samklang med informanternas reflektioner om kompositionens roll i 

musikundervisningen. Dessa två synsätt är musik som musiskt ämne och musik som 

färdighetsämne (Hanken & Johansen 2016). 

 

Musik som musiskt ämne betonar vikten av den personliga utveckling som 

musikundervisningen kan ge upphov till, vilket stämmer bra överens med den 

personliga utveckling, bestående av ökat självförtroende, motivation och drivkraft som 

några av informanterna belyser i sina reflektioner. I synsättet musik som musiskt ämne 

lyfts individens behov av att få uttrycka sig fram, vilket har likheter med några av 

informanternas reflektioner. Exempelvis genom den drivkraft och stimulans som 

informanterna beskriver att komposition och skapande ger upphov till. Det 

musikutövande som sätts i fokus i musik som musiskt ämne bygger på improvisation, 

komposition och eget skapande, vilket är i enlighet med de reflektioner några 

informanter har delat med sig av i studiens intervjuer. 

 

I synsättet musik som färdighetsämne är målet att utöva musik på en viss nivå med 

fokus på teknik, vilket fordrar mycket övning. I undervisningen ska man tillägna sig 

musikaliska färdigheter knutna till röst, hörsel, kropp och instrument, vilket stämmer 

bra överens med ett par av informanternas reflektioner om att skolan förmedlar teknik, 

kunskap och övningar som i förlängningen kan användas för olika typer av 

musikutövning, däribland komposition. Som nämnt i kapitel 4.2 diskuterar Lupton och 

Bruce (2010) om huruvida komposition kan undervisas. Med ett citat från Beck som 

anser att komposition inte kan läras via undervisning men att musikteori och teknik kan. 

Den kreativa sidan av att komponera måste varje person hitta i sig själv, på sin egen tid 

och i sitt eget tempo (Beck i Lupton & Bruce 2010 s. 3–4). Becks synsätt är i samklang 

med musik som färdighetsämne och några av informanternas förhållningssätt till 

komposition. 

 

Kaschub är en av de som tar upp varför komposition borde vara integrerat i 

undervisningen. Kaschub (2016 s. 24) belyser då att komposition låter eleverna fördjupa 

sig i musikens känslor, hitta sig själva och genom sina kompositioner dela sin 

uppfattning av vad det innebär att vara människa. Denna uppfattning delas till viss del 

av Strandberg (2007 s. 85) som anger att motiv för skapande ges med hänvisning till 
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musikens kraft att forma individers inre. En utgångspunkt för skapandet är synen på 

barn som naturligt spontana och fantasifulla med en vilja till egen aktivitet och ett 

behov av att uttrycka sig musikaliskt (ibid). Både Strandberg och Kaschub lyfter fram 

hur komposition och skapande ger upphov till en personlig utveckling likt det som finns 

beskrivet i synsättet musik som musiskt ämne. 

 

Informanternas förhållningssätt till komposition kan beskrivas ytterligare i förhållande 

till Hagerman (2016) som har forskat om komposition och kompositionsprocessen. 

Hagerman (2016) beskriver att komposition kan ses på två sätt, ett traditionellt och ett 

modernt. I det moderna synsättet på komposition inkluderas personer som inte besitter 

en musikalisk kunskapsbas från en formell musikutbildning. I det traditionella synsättet 

tar komposition avstamp i att kompositören har genomgått en formell musikutbildning 

och har kunskap om musikteori och musikutövande et cetera. Att tolka utifrån 

informanternas reflektioner så förhåller de sig till musikutbildningen som en formell 

musikutbildning i denna kontext då alla strävar efter att eleverna ska etablera denna 

musikaliska kunskapsbas. En skillnad som kan tydas mellan informanterna som ser på 

musik som ett färdighetsämne jämfört med musik som musiskt ämne är att lära för 

komposition och lära genom komposition. Att eleverna ska tillskansa sig musikaliska 

verktyg i sin utbildning som de sedan kan använda i olika typer av musikutövande kan 

beskrivas som lära för X, där X kan vara olika typer av musikutövande och därmed 

också komposition. Att lära genom komposition resonerar med musik som musiskt 

ämne då det uppfyller behovet av att få uttrycka sig själv.  

 

7.4. Komposition som begrepp 

Innebörden av begreppet komposition kan utifrån informanternas reflektioner förstås 

som aningen svårtolkat, eller att det går att tolka på olika sätt. I undersökningens 

intervjuer definierades aldrig begreppet komposition för informanterna, utan 

informanterna fick prata fritt kring begreppet i intervjuns frågeställningar utan att bli 

styrda av någon specifik definition.  

 

I informanternas reflektioner kryper det fram olika perspektiv om innebörden av 

begreppet komposition. I en av intervjuerna så yttrar informanten en undran om vad 

komposition egentligen innebär, om det ska vara ett stort verk eller om det räcker med 

en liten melodisnutt. Ett exempel från en annan intervju är att komposition kan ses som 
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improvisations som man sparar. Detta tankesätt bekräftas till viss del av en annan 

informant som ser på komposition som improvisation fast att det sker långsammare. En 

annan beskriver komposition och improvisation som sätt att frigöra sig musikaliskt och 

att kunna gå utanför ramarna i någon form av lek för att skapa något nytt. Även i detta 

sätt att se på komposition så hör improvisation tätt ihop. En informant påpekar också att 

begreppet komposition kan låta tungt. Som att man ska sitta med gåspenna och skriva 

noter. Utifrån denna generaliserade bild av informanternas reflektioner kring begreppet 

så pekar deras uppfattning mot att komposition inte handlar om tunga uppgifter och 

notation med gåspenna. Komposition kan utifrån dessa reflektioner förstås som att det 

även innefattar det lilla. Att komposition inte måste vara ett stort verk, utan att det kan 

utgöras av mindre omfattande musikaliska gestaltningar.  

 

Som togs upp i denna studies första delar så tillhandahåller Skolverket ingen direkt 

definition av begreppet komposition. Med en sökning efter hur begreppet kan definieras 

så hittas Nationalencyklopedins beskrivning av begreppet komposition i en musikalisk 

kontext. Komposition beskrivs vara nära besläktat med begreppen sammanställning, 

anordning och sätta samman. Vidare beskriver de komposition som ett begrepp inom 

musiken som innefattar såväl konsten att komponera som det enskilda musikverket 

(Nationalencyklopedin 2017). 

 

Nationalencyklopedins definition kan förstås vara den sidan av hur komposition kan 

tolkas där det rör sig om att genomföra ett verk. Informanternas beskrivningar av 

begreppet komposition kan ses som den andra sidan, att komposition inte behöver vara 

mer än en liten melodi. För båda sidorna kan såväl kompositionsprocessen som den 

färdiga kompositionen tolkas vara införstått i begreppet, eftersom Nationalencyklopedin 

direkt förmedlar det och att åtminstone en del av informanterna ser att något sparas vid 

kompositionsutövandet. Detta något kan då motsvara det som beskrivs som ett verk. 

 

Utifrån Skolverkets bedömningshjälp för musik på grundskolan kan eventuellt 

Skolverkets definition av begreppet komposition beskrivas. De menar att idéer är 

utgångspunkten, materialet är musikaliska byggstenar, pröva och ompröva är metoden 

samt en fungerande form och karaktäristisk stil är målet (Skolverket 2012 s. 15). 

Resultatet av dessa borde visa vad Skolverket tänker är komposition, åtminstone för 

grundskolans elever. I relation till informanternas reflektioner kan Skolverkets 
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definition förstås beskriva kompositionsprocessens olika delar, medans informanterna 

söker efter en definition som anger hur omfattande musikutövandet måste vara för att 

räknas som komposition. 

 

Sammanfattningsvis kan begreppet komposition förstås innehålla 

kompositionsprocessen och resultatet av den, det vill säga kompositionen. Det som 

utifrån ovanstående källor kan råda delade uppfattningar kring är vilken omfattning 

verket ska ha för att räknas som komposition.  

 

7.5. Slutsats 

Innehållet under diskussionskapitlets rubriker, vilka innefattar utrymme för personlig 

tolkning, tillämpning av komposition, förhållningssätt till komposition och slutligen 

begreppet komposition, leder fram till olika slutsatser som kan sammanställas för att 

återge en mer konkret beskrivning i relation till studiens forskningsfråga. Studien sökte 

att besvara följande forskningsfråga: Hur integreras komposition i gymnasiets 

musikundervisning? Detta utifrån beskrivningar om hur lärare integrerar komposition i 

den gymnasiala musikundervisningen. 

 

Informanternas reflektioner har visat att det finns utrymme för personlig tolkning inom 

styrdokumentens ramar. Det finns inte bara ett sätt att se på hur komposition kan eller 

inte kan integreras i den gymnasiala musikundervisningen. En bidragande faktor till 

detta kan vara att komposition inte benämns i direkta ordalag, utan ryms inom 

begreppet musikskapande som är mer frekvent förekommande i styrdokumenten för 

musik. Att styrdokumenten har tolkningsutrymme är kanske ingen ny slutsats. Men 

denna väldiga bredd, från att inte använda komposition alls till att använda komposition 

i stor utsträckning, pekar på ett enormt tolkningsutrymme gällande hur komposition 

ryms i gymnasiets musikundervisning. 

 

En annan slutsats kan dras gällande informanternas sätt att tillämpa komposition. Denna 

studie pekar på att komposition används som ett redskap eller verktyg för att förmedla 

andra element av musikämnet. Komposition kan t. ex. användas i arbetet med 

musikteori, för att bygga ut sin kunskap om musik och för att utveckla sin spelteknik på 

olika instrument. Komposition används inte på vis som sätter kompositionsutövandet i 

fokus där eleverna främst ska utvecklas som kompositörer. 
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Informanternas förhållningssätt till komposition leder fram till en slutsats om att lära för 

komposition eller lära genom komposition. Utifrån Hanken och Johansens sju synsätt 

kan informanternas förhållningssätt förklaras som musik som färdighetsämne och musik 

som musiskt ämne. Dessa kan i sin tur förenklas till att lära för komposition samt lära 

genom komposition. Det ena av informanternas synsätt, att lära för komposition, kan 

förklaras som att musikundervisningen ska förmedla olika musikaliska verktyg som kan 

användas till olika former av musikutövande. Komposition kan vara integrerat som en 

typ av musikutövande, men det är inget måste. Att lära genom komposition innebär att 

komposition utövas i undervisningen, dels för att utvecklas musikaliskt i 

arbetsprocessen och dels för att vi människor kan anses ha ett behov av att få uttrycka 

oss själva. 

 

Avslutningsvis så kan begreppet komposition tolkas olika, men utifrån informanternas 

beskrivningar pekar det främst mot att komposition inte behöver innebära att resultatet 

blir ett stort verk. Det kan även vara något mindre omfattande, såsom en melodi. 

Komposition har enligt informanterna en nära relation till improvisation, men att 

komposition ger upphov till något som man behåller, något som sparas. 

 

7.6. Förslag på framtida forskning 

Efter genomförandet av denna studie finns det en önskan om att få ta del av elevernas 

reflektioner kring komposition i den gymnasiala musikutbildningen. En studie som 

inkluderar eleverna i denna kontext skulle även kunna undersöka intresset för 

komposition, både i och utanför skolan. En sådan studie skulle kunna undersöka 

elevernas bild av att arbeta med komposition i nuläget i relation till hur det själva skulle 

vilja utforma det. Är de unga kompositörerna få i antal, eller en utbredd skara? 

 

Som en uppföljare på denna studie skulle det även vara relevant att ta del av 

musiklärarutbildningarnas arbete med komposition. Hur förbereds alla musiklärare för 

att integrera komposition i sin framtida undervisning? Vilka förväntningar har de som 

leder utbildningarna om hur komposition ska integreras? 
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Att genomföra forskning kring komposition med en kvantitativ metod skulle också vara 

relevant framtida forskning. Empirin utifrån en kvantitativ forskning skulle komplettera 

de kvalitativa svar som informanterna har återspeglat i denna studie. 
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Bilagor 

Bilaga A - Styrdokument 

 

Ämne – Musik (referens Skolverket 2011a) 
Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och 

känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd 

sammanhang, som har olika funktioner och som betyder olika saker för var och en av 

oss. Ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och 

musikvetenskap. 

 

Ämnets syfte 
Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik 

och förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska också ges 

möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medmusicerande och publik. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att analysera och tolka 

musikupplevelser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över 

och värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga 

skapandet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och förståelse 

av samband mellan detalj och helhet. 

 

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att genom sitt musikutövande aktivt 

bidra till ett rikt kulturliv i samhället. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet 

att pröva olika metoder för musikinstudering. Genom att arbeta med musiken från både 

teknik- och tolkningsperspektiv ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett personligt 

uttryck med en hög konstnärlig kvalitet. Undervisningen ska ta fasta på att stärka 

elevernas motivation och självförtroende i musikutövandet. 

 

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför 

ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra. 

 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om 

musikinstrumentens konstruktion och egenskaper samt röstens fysiologi. 
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Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i arbetsmiljöns 

betydelse för individ och samhälle. Genom att studera och utöva musik från olika tider, 

kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till genrebreddning. 

 

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande: 

 

1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på 

gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. 

2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer. 

3. Förmåga att improvisera. 

4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar 

för sin musikaliska färdighetsutveckling. 

5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och 

röstvård. 

6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper. 

7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och 

musicerande inför och i kommunikation med publik. 

8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik 

kan framställas och hanteras digitalt. 

9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor. 

 

 

Ämne – Musikteori (referens Skolverket 2011b) 
Ämnet musikteori behandlar gehör, musikaliska former och musikens begrepp. 

Kunskaper i musikteori bidrar till en musikalisk helhetssyn samt förstärker och 

utvecklar musikutövandet, musikskapandet och kommunikationen med andra musiker. I 

ämnet behandlas också notation av musik. 

 

Ämnets syfte 
Undervisningen i ämnet musikteori ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i 

allmän musiklära och om musikteoretiska begrepp. Undervisningen ska också leda till 

att eleverna utvecklar förmåga att hantera notskrift samt kunskaper om 

notationssystemet och om olika musikaliska former. Genom undervisningen ska 
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eleverna ges verktyg och metoder som de får möjlighet att omsätta praktiskt i 

musicerande och musikskapande. 

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om metoder för att notera 

klingande musik samt metoder för egen gehörsträning. Eleverna ska ges möjlighet att 

analysera musik både teoretiskt och gehörsmässigt för att de ska kunna förstå olika 

musikaliska skeenden och strukturer. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet 

att utveckla kunskaper i harmonisering, arrangering och komposition. 

 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om datorutrustning, 

programvara och musikteknisk utrustning som kan användas såväl vid gehörsträning 

som vid arrangering eller komposition av musik. Undervisningen ska innefatta 

konstnärliga aspekter och inspirera till eget skapande. 

 

Undervisningen i ämnet musikteori ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande: 

 

1. Kunskaper om musikaliska former, strukturer, musikens språk och 

musikteoretiska begrepp. 

2. Förmåga att självständigt öva gehöret och att använda sig av det inre hörandet. 

3. Färdigheter i att använda gehöret och förståelse av gehörets betydelse för 

utövande av musik. 

4. Kunskaper om melodik, harmonik, periodicitet och rytm. 

5. Kunskaper om noter, ackordbeteckningar och andra musikaliska symboler. 

6. Färdigheter i att arrangera och komponera musik. 

7. Kunskaper om musikinstrument och röster, deras klang, funktion och 

användning. 

8. Förmåga att använda datorn som hjälpmedel vid musikskapande och 

arrangering. 

9. Förmåga att omsätta kunskaperna i musikteori till skapande och musicerande. 

 

… 
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Kursen gehörs- och musiklära 1 (referens Skolverket 2011e) omfattar punkterna 1—5 

och 9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1—3. I kursen 

behandlas grundläggande färdigheter i ämnet. 

 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 

- Musiklära med föredragsbeteckningar, skalor, intervall, notation, notationspraxis, 

ackord och harmonisering. 

- Grundläggande musikteoretiska begrepp i en eller flera genrer samt jämförelse av de 

olika genrernas musikteoretiska begrepp. 

- Gehörsträning av puls, rytm, melodi, harmoni och form. 

- Grundläggande satslära och harmonisk analys. 

- Notering av klingande musik. 

- A prima vista-träning. 

- Aktivt lyssnande och diskussion om musikframförande. 
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Bilaga B - Intervjuguide 

 

1. Tala om syftet med intervjun och ange hur lång tid den förväntas ta (igen) 

2. Fråga om bakgrundsfakta 

-‐ Hur många år har hen undervisat?  

-‐ Hur länge har hen arbetat på den befintliga arbetsplatsen? 

-‐ I vilka musikkurser har hen främst undervisat?  

Bryman 2002 s. 305 ”Kom ihåg att notera eller fråga om bakgrundsfakta, 

generell bakgrundsinformation och om exempelvis position i organisationen…” 

 

3. Kan du berätta något om din relation till att komponera / skriva musik? 

(VA TYST – se referens – gäller inte bara denna fråga) 

 

Bryman 2002 s. 307 – Taget från Kvale (1996) ”Inledande frågor. Kan du säga 

något om när du började intressera dig för ….? Hur du någonsin…? Och Hur 

kom det sig att du besökte….?” 

 

s. 308 ”Tystnad, som visar att man ger intervjupersonen möjlighet att tänka efter 

eller komplettera ett svar.”  

 

4. Hur får du som lärare användning för dina erfarenheter av och kunskaper om att 

komponera musik?  

 

5. Tillämpar du någonsin komposition som arbetsmetod i din undervisning? 

Direkt fråga + sonderingsfrågor (Bryman 2002 s. 307) 

 

JA 

- Hur tycker du att det funkar? 

- Hur upplever du eleverna i den typen av arbetsuppgifter? 

 

NEJ 

- Finns det någon specifik bakomliggande anledning till varför du inte använder 

komposition som arbetsmetod? 

- Skulle du vilja använda komposition i din undervisning? 
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6. Tillämpar du någonsin någon annan form av musikskapande i din undervisning 

utöver just komposition? 

 

Ev. förtydligande: 

-‐ Ge eleverna tillfälle att skapa med musik som uttrycker något eget. (T.ex. att 

eleverna får komplettera redan befintlig musik med egna solon eller göra om 

låtar från en genre till en annan mm.) 

 

7. Finns det något du gör för att integrera komposition i din undervisning som vi 

inte har diskuterat? 

 

8. Hur tänker du kring låtskrivandets betydelse för musikbranschen i Sverige i 

relation till dess inflytande i den gymnasiala musikutbildningen och tillhörande 

styrdokument? 

 


