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Svensk titel: Att skapa förutsättningar för skapande - en studie om musiklärares syn på 
elevernas musikskapandeprocess 
 
 
English title: Creating prerequisites for creating– a study of music teachers’ perspective 
on students’ music making process 
 

Abstrakt 
Studien syftade till att undersöka musiklärares syn på sina elevers process genom 

Websters modell för kreativt tänkande, de musikaliska förmågor och val lärarna menade 

att eleverna använde sig av samt vad lärarna menade att de gjorde för att underlätta 

elevernas musikskapandeprocess. Fem musiklärare intervjuades genom 

semistrukturerade intervjuer, där de fick möjlighet att utveckla sina tankar kring den 

kreativa processen, de yttre faktorerna som påverkar den samt vad de menade att de ser i 

sina elevers skapandeprocess. Resultatet av empiriinsamlingen visade att de hade 

skiftande synsätt på elevernas process och hur den såg ut, och utifrån deras uttalanden 

kunde deras syn på elevernas skapandeprocess delas upp i kreativa processer och 

praktiska processer. De tog upp gehör och reflektion som musikaliska förmågor som 

deras elever uppvisade under sin kreativa process, och diskuterade kunskaper och 

tydliga ramar som didaktiska val som de applicerade på sin undervisning för att 

underlätta elevernas musikskapande. Lärarna kunde nämna hinder i musikskapandet, 

såsom elevernas brist på kunskap och deras osäkerhet i sin förmåga. Samtliga 

musiklärare var väldigt positivt inställda till att inkludera musikskapande i 

undervisningen och menade att det gynnar eleverna både i musikämnet och utanför 

skolan.  

 

Nyckelord 
Musikskapande, didaktik, undervisning, kreativt tänkande, den kreativa processen, 

musikaliska förmågor 
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Inledning 

Mitt intresse för musikskapande sträcker sig bakåt till mitten av 2000-talet, då jag gick i 

mellanstadiet ute på landsbygden en bit utanför Stockholm. Mina föräldrar har aldrig 

varit särskilt stora musikutövare, men att delta i kulturuttryck såsom teaterbesök och 

konserter var genomgående och relativt centralt under min uppväxt. Jag var elev på 

Kulturskolan, och i vuxen ålder kan jag se vissa faktorer som tydligt påverkade 

utvecklingen av intresset för musikskapande hos mig; jag musicerade och ledde ett 

aktivt musikliv, jag uppmuntrades av mina föräldrar att delta i musikaliska 

fritidsaktiviteter som jag fann intressanta, och jag mötte kultur regelbundet. Detta ledde 

till musikskapande på fritiden med olika artister som förebilder. Jag upplevde dock att 

mitt intresse för musikskapande inte bemöttes i musikundervisning som jag fick på 

skoltid, och detta förändrades inte under tiden på högstadiet. Detta gjorde det tydligt för 

mig att mitt musikskapande var något som jag fick lov att göra på fritiden, och 

följaktligen att tiden inte fanns till att ge det intresset någon uppmärksamhet på 

musiklektionerna.  

   Mitt musikskapande gavs mycket större rum att utvecklas under gymnasietiden, 

främst då jag valde att gå en estetisk linje, men jag funderar fortfarande på riktningen 

mitt skapande hade tagit om det hade investerats mer tid och energi till detta under 

högstadiet. Redan som ung tonåring insåg jag nog att lärarna helt enkelt inte hade tid för 

musikskapande och att de således valde att prioritera det som skulle ge oss mest 

samtidigt som det var tidseffektivt, och i mångt och mycket hade jag inga större 

problem med detta. Mitt skapande fick tid att växa på fritiden, och jag fick möjlighet att 

spela på musiklektionerna. Mycket har dock förändrats i högstadiets utbildningsform 

sedan mitten av 2000-talet, och jag är väldigt intresserad av att undersöka hur 

musikskapande på högstadiet ser ut idag, och huruvida dess status som arbetsområde 

har skiftat.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara den kreativa process som de deltagande 

musiklärarna i denna studie beskriver sig se i musikskapandet hos elever i årskurserna 

7–9, samt vilka musikaliska val och förmågor som dessa lärare menar att deras elever 

använder i sin kreativa process. Studien syftar också till att visa vilka musikaliska val 
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och didaktiska ramar dessa musiklärare menar att de använder för att underlätta sina 

elevers kreativa process. 

 
1.3 Forskningsfrågor 

Studiens resultat bygger på empiri insamlad genom intervjuer med fem verksamma 

musiklärare på högstadieskolor i Kronobergs län, och de forskningsfrågor som ligger till 

grund för uppsatsen är:  

• Hur resonerar musiklärarna kring sina elevers kreativa process? 

• Vilka musikaliska förmågor och val menar musiklärarna att deras elever uppvisar 

och använder i sin kreativa process? 

• Vilka musikaliska och didaktiska val menar musiklärarna att de gör under sina 

elevers musikskapande för att underlätta elevernas kreativa process? 

 

1.3.1 Avgränsning av problemområde 

Termen “musikskapande” innefattar i studiens kontext både elevernas kreativa process 

och deras realisation av en musikalisk idé, men utesluter bedömning av elevernas 

musikaliska färdigheter. I studien kommer uppmärksamhet endast att ges åt de rent 

kreativa och musikaliska elementen av musikskapande snarare än elevernas musikaliska 

färdigheter och spelförmåga. Intervjuerna syftar till att ge musiklärarnas syn på hur 

deras elever väljer att arbeta med musikskapande, hur deras kreativa process tar sig 

uttryck, och vilka musikaliska val de gör i sin process. I och med att de frågeställningar 

som tas upp endast behandlar processen och ej det klingande resultatet är det 

nödvändigt att också tydliggöra detta för intervjupersonerna för att kunna fokusera på 

det aktuella området.  

 

1.3.2 Begreppsdefinitioner 

Det är viktigt för studiens kontext att förklara och tydliggöra de begrepp som kommer 

att användas i empiriinsamling såväl som analys och diskussion av materialet. Med en 

tydligare grund för begreppen blir det också enklare att identifiera vilken del i elevernas 

process som påverkas av yttre faktorer kontra vad som kommer från eleverna utan yttre 

påverkan. I studiens kontext innebär yttre faktorer de musikaliska val som är gjorda av 

läraren i exempelvis utformningen av en uppgift, såsom instrumentval, bestämd genre, 

bestämd längd på komposition eller bestämda musikaliska element. De val gjorda av 
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läraren är väldigt viktiga för elevernas musikaliska val, då de ramar som satts upp av 

läraren skapar förutsättningarna för elevernas egna musikaliska val och förmågor.  

   I studiens kontext innebär elevens musikaliska val de val som eleverna gör i relation 

till sin komponerande process, såsom exempelvis instrumentval, längd på komposition, 

ackord, tonart samt övergripande känsla i kompositionen. Dessa val är, som tidigare 

nämnt, starkt påverkade av musikaliska val gjorda av läraren, men det är viktigt att 

notera att detta inte alltid är fallet. 

   Elevens musikaliska förmågor går hand i hand med dennes musikaliska val: en elev 

kan inte göra ett medvetet och musikaliskt informerat val utan att äga vissa musikaliska 

förmågor. Begreppet förmågor syftar inte till elevens musikaliska färdighet, såsom 

piano- och gitarrspel, utan till de kreativa och musikaliska förmågor som skapar en 

medvetenhet och ett sätt att se musikaliska mönster. Dessa förmågor kan vara 

exempelvis gehör, personlig smak och stil, musikalisk äventyrlighet samt kunskap kring 

konkreta saker såsom form, dynamik, tonart och ackord. 

 

1.4 Styrdokumenten 

Det centrala innehållet i kursplanen för musik i årskurs 7–9 fokuserar huvudsakligen på 

elevernas musicerande och utövande av musik, men detta betyder inte att 

musikskapande inte behandlas. Under punkt fyra står det att eleverna ska arbeta med 

“musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar” 

(Skolverket, 2011). I texten som behandlar ämnets syfte står det att eleverna ska “ges 

förutsättningar och utveckla sin förmåga att skapa musik samt gestalta och 

kommunicera egna musikaliska tankar och idéer”. Utöver dessa paragrafer har 

kursplanen inte mycket att säga gällande musikskapande.  

   Trots relativt få ord kring musikskapande läggs mycket vikt vid undervisning och 

utveckling av olika verktyg som krävs för att skapa möjlighet till och medvetenhet kring 

musikskapande. Bland dessa återfinns kunskap om musikaliska byggstenar såsom vers, 

refräng, ackord, tempo, rytm, tonart, tonhöjd och dynamik. Kunskap om dessa element 

är avgörande i den musikskapande processen. Det centrala innehållet nämner även 

digitala verktyg som verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning 

(Skolverket, 2011). Kursplanen i musik kan därför tolkas som att musicerande på 

instrument är det viktigaste elementet, men att de färdigheter och verktyg som utvecklas 

genom detta även kan användas inom musikskapande.  
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1.5 Litteratur om musikskapande 

När diskussionen om musik fokuserar på den skapande aspekten av ämnet finns det 

många som ryggar tillbaka inför möjligheten. Att inte vara musikalisk, och då inte 

kunna spela eller skapa musik, kan vara djupt skamfullt och ses som ett personligt 

misslyckande. Det är med andra ord många som anser att musikalitet är någonting som 

man har, och som inte kan byggas upp som vilken annan färdighet som helst.  

   Lilliestam (2009) menar att musikalitet är ett laddat begrepp och att det verkar finnas 

en viss ovilja att associera sig med det på grund av detta. Han fortsätter med att beskriva 

de två grundläggande synsätten på musikalitet och vad det innebär; absolut och 

relativistiskt. De som besitter ett absolut synsätt på musikalitet menar att det är en 

talang, någonting man antingen har eller inte har. Detta betyder också att musikalitet är 

en mätbar förmåga, man kan med andra ord avgöra om en människa är musikalisk och 

innehar en musikalisk egenskap. Det relativistiska synsättet på musikalitet innebär att 

“man ser musikalitet som en mångdimensionell förmåga som inte bara handlar om att 

kunna utföra musik utan också om att vara receptiv och sensitiv, att kunna tolka och 

förstå musikaliska innebörder” (Lilliestam, 2009, s. 189). Musikalitet ses inte här som 

en statisk förmåga, utan som en färdighet som går att öva upp; man kan med andra ord 

bli musikalisk. Den relativistiska synen på musikalitet är mer förekommande inom 

dagens moderna forskning, men Lilliestam (2009) skriver att det absoluta synsättet 

fortfarande lever kvar hos många utövande musiker, musiklärare samt som “en folkligt 

förankrad föreställning” (Lilliestam, 2009, s. 190). Att människor som är aktiva inom 

musiklivet får höra att de har en talang är med andra ord inte ovanligt med dagens 

samhälleliga synsätt.  

   Lilliestam (2009), som har forskat mycket om musikalitet, säger detta om barnets 

förutsättningar: 

 
Finns det mycket musik i hemmet i form av spelande, sjungande och lyssnande öppnar 

det möjligheter för att även barnet får en positiv inställning till musik. Många forskare 

menar att familjen är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller musikalisk socialisation, 

och att stödet från föräldrarna ofta är helt avgörande för att ett ung människas intresse för 

musicerande ska utvecklas och blomma. (Lilliestam, 2009, s. 164) 

 

Han beskriver därmed att en stödjande miljö är väldigt viktig för barnets ihållande 

musikalitet. Detta stöd kan också komma från barnets musiklärare. Særtre (2014) 

diskuterar i sin artikel “Att skapa musik - improvisera och komponera” hur all 
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undervisning i musikskapande i skolan har sin gemensamma utgångspunkt i 

utformandet av den musikaliska uppgiften. Detta menar Særtre (2014) kan påverka 

elevernas arbete, då deras fokus till större del läggs på att utföra uppgiften enligt 

lärarens ramar, vilket innebär att mindre tid läggs på att utnyttja sin egen kreativitet. 

Han menar dock att detta inte innebär att eleverna inte behöver ramar för sitt 

musikskapande i skolan. Han argumenterar istället för en lösning där musiklärare 

använder mer undervisningstid till att tillsammans med eleverna utveckla “bra kreativa 

uppgifter och processer” (Særtre, 2014, s. 156). Ett exempel på detta skulle kunna vara 

att eleverna fick ökat inflytande över uppgiftens utformning, såsom val av 

instrumentering, genre och liknande.  

   Særtre (2014) menar vidare att utformandet av uppgifter inom musikskapande skulle 

gynnas av lärarens ökade betoning på utvärdering och analys som sker löpande under 

arbetets gång. Han hävdar vidare att detta i kombination med organisation av uppgiften 

är av ökad betydelse då musikskapande i skolan ofta sker i grupp, och att faktorer såsom 

motivation, kommunikation, maktförhållanden och samarbete blir väldigt viktiga. 

Særtre (2010) menar därför att undervisningen gynnas av att läraren ger eleverna 

möjlighet att utveckla väl fungerande kompositionsprocesser som fungerar såväl i 

helgrupp som i individuellt arbete. 
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2 Tidigare forskning 
I detta stycke kommer tidigare forskning inom ungas musikskapande att presenteras. 

Först tas begreppet kreativitet upp med musikpedagogisk forskning som bas. Efter detta 

presenteras forskning angående den kreativa processen i musikskapande samt en modell 

för de olika stadier som en kreativ process kan innehålla. Efter detta diskuteras 

musikskapandets roll i undervisningen på högstadiet, och de hinder som den kreativa 

processen kan innehålla i en skolkontext. 

 
 

2.1 Begreppet kreativitet och kreativt tänkande 

För att kunna diskutera ungas kreativa musikskapande och de musikaliska verktyg som 

de använder i sin process behöver begreppet kreativitet behandlas. I Oxford English 

Dictionary (2010) definieras begreppet kreativitet som “the faculty of being creative; 

ability or power to create”; vikt läggs vid den kreativa personen och dennes möjlighet, 

förmåga och makt att skapa snarare än vad kreativitet innebär. Detta kan liknas vid det 

absoluta synsättet på musikalitet som tidigare behandlats, där musikaliteten ses som en 

mätbar förmåga som inte tillfaller alla. Med hänsyn till den musikpedagogiska 

kontexten i den här uppsatsen ger Nationalencyklopedin (2000-) ett öppnare och mer 

processinriktat svar; “kreativiteten är en potential hos människan som visar sig även i 

det vardagliga nyskapandet för att lösa allehanda problem”. I detta ser vi ett öppnare 

och mer relativistiskt synsätt på kreativitet och musikalitet, och definitionen visar på att 

människans kreativitet både kan utvecklas och användas inom många olika fält. 

   Inom musikpedagogisk forskning anses problemlösande vara en betydande faktor i 

vad Webster (1990) kallar “det kreativa tänkandet”. Han menar att begreppet kreativitet 

har förlorat sin mening genom åren, och att vi genom att ta avstånd från kreativitet som 

begrepp och istället använda begreppet kreativt tänkande lägger större vikt på den 

kreativa processen och dess roll i musikklassrummet. För att förklara kreativt tänkande 

som begrepp tar Hickey & Webster (2001) upp sätt att utveckla och uppmuntra det i 

musikklassrummet. Ett av dessa tillvägagångssätt är genom att tänka i ljud (Hickey & 

Webster, 2001), där eleverna uppmanas att föreställa sig olika ljud eller ljudstrukturer, 

komma ihåg dem och applicera dem i nya musikaliska situationer. Hickey & Webster 

menar att eleverna kan utveckla sitt kreativa tänkande märkbart genom att föreställa sig 

dessa ljud och lära sig att höra dem och förändra dem i tanken. Genom att närma sig 

kreativt tänkande på detta sätt och placera det i en förståelig kontext hävdar Webster 
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(1990) att vi kan frånta begreppet kreativitet sin mystik och skapa en större klarhet kring 

det.  

 

2.2 Den kreativa processen 

Kreativitet handlar i huvudsak om att skapa, och att med hjälp av sitt kreativa perspektiv 

se de samband i sitt skapande som annars hade varit dolda (Balkin, 1990). Balkin menar 

vidare att kreativitet är en färdighet som kan läras och förbättras, och att en kritisk 

komponent i detta lärande är utvecklingen av en beslutsfattande process. En sådan typ 

av kompositionsprocess har i Websters modell för kreativt musikaliskt tänkande 

utkristalliserats i fyra konkreta stadier; förberedelse, inkubation, belysning och 

verifikation1 (Hickey & Webster, 2001). 

   I förberedelsestadiet börjar den kreativa personen överväga olika musikaliska val 

kring produkten, såsom val av instrument, genre och stil. Detta innefattar också den 

konkreta frågan kring vad som ska produceras. Efter detta följer inkubationsstadiet, som 

Hickey & Webster kallar för betänketid. Detta innebär att den kreativa personen tar ett 

steg bakåt från det kreativa problemet, och detta menar Hickey & Webster är en viktig 

del i hjärnans bearbetning av musikskapandet. Denna bearbetning kan ske både 

undermedvetet och med intention, då den kreativa personen i detta stadie kan göra 

medvetna val och ta de steg som krävs i en process för att komma till insikt kring 

eventuella problem (Heilman, Nadeau & Beversdorf, 2003). Idéerna kan också 

bearbetas undermedvetet då hjärnan har möjlighet att assimilera och behandla 

information även utan medveten aktion från den kreativa personen.  

   Websters modell för kreativt musikaliskt tänkande (Hickey & Webster, 2001) 

beskriver belysningsstadiet som ett steg där den kreativa personen kommer till 

musikalisk insikt kring sin produkt, och att detta kan ske både när personen arbetar med 

produkten och när denne har gett produkten betänketid. Musikalisk insikt syftar här till 

en, enligt Hickey & Webster (2001), aha-upplevelse där den kreativa personen får 

insikter kring olika beståndsdelar i sin kreativa produkt och på detta sätt för den kreativa 

processen framåt. I verifikationsstadiet tar den kreativa personen vara på sina idéer och 

lösningar, och utnyttjar dem i försöket till en kreativ produkt. I detta steg i den kreativa 

processen anser Hickey & Webster det viktigt att den kreativa personen har möjlighet 

att, efter försök till produkt, återvända till föregående stadier i processen för att på så 

sätt ytterligare utveckla sin slutgiltiga produkt. De menar vidare att det kreativa 
 

1 Jfr. engelskans ”preparation, incubation, illumination and verification” (Hickey & Webster, 2001) 
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klassrummet gynnas av en musiklärare som uppmuntrar till noga övervägda beslut kring 

sina elevers musikskapande, då yngre kreativa personer ofta tenderar att nå 

verifikationsstadiet i förtid. Unga kreativa personer, menar Hickey & Webster (2011), 

har dessutom uppvisat en motvilja mot att gå tillbaka till föregående stadier i 

utvecklingssyfte.  

 

2.3 Musikskapande i skolan: hinder och risktagande 

Hickey & Webster (2001) hävdar att alla barn och unga har potential att utveckla sin 

kreativa färdighet, och att musikläraren innehar en stor roll i denna utveckling. För att 

skapa möjligheter till och uppmuntra kreativt tänkande i klassrummet krävs det att 

atmosfären tillåter misstag och främjar musikalisk öppensinnighet och risktagande. 

Balkin (1990) diskuterar kring lärarens medvetenhet kring de hinder som kan utgöra 

problem för den musikaliska processen. Dessa hinder kan vara rädslan att göra fel, att 

bli kritiserad, att förlora anseende hos människor vi ser upp till, men också att störa 

traditioner och göra förändringar. Balkin (1990) hävdar att en stor del av musiklärarens 

roll i elevens kreativa process är att använda de färdigheter, verktyg och material som 

läraren har tillskansat sig för att avlägsna dessa hinder på elevens väg mot en kreativ 

produkt. Hickey & Webster (2001) hävdar vidare att musiklärare kan uppmuntra 

kreativa drag genom att ge sina elever musikaliska uppgifter som kan kräva musikaliskt 

risktagande, och att ett okonventionellt musikaliskt förhållningssätt borde uppmuntras 

av musikläraren i dennes klassrum. Läraren, i sin roll som expert, kan känna igen 

kreativt arbete i och med sina färdigheter och kunskap inom musikämnet (Kokotsaki & 

Newton, 2015).  

   I styrdokumenten om musikundervisning på högstadiet är musikskapande inkluderat, 

och dagens musiklärare förväntas behandla detta i sin undervisning. Som tidigare nämnt 

spelar läraren en viktig roll i att skapa förutsättningar för sina elevers kreativitet. Genom 

att ha en positiv syn på och uppmuntra till kreativt musikskapande och risktagande ges 

eleverna så goda möjligheter som möjligt i sin kreativa process. Denna syn på lärarens 

förhållningssätt har Shouldice (2014) behandlat i en kvantitativ studie där 176 

musiklärare svarade på en enkät som hade som syfte att undersöka lärarnas syn på 

komposition i undervisningen. De lärare som deltog i studien hade varierande grad av 

undervisningserfarenhet, men de var alla verksamma inom grundskolan eller hade varit 

det under de senaste tre åren.  
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   För att kunna fastställa vad de deltagande musiklärarna hade för syn på 

musikskapande innehöll enkäten en öppen fråga där de ombads beskriva de 

karakteristika som utgör musikalisk komposition. De svar som Shouldice tog emot hade 

många gemensamma drag, varav det tydligaste var lärarnas konsensus angående ordet 

skapa. 65% av de deltagande beskrev komposition som en form av skapande, inkluderat 

definitioner såsom “skapande av en musikalisk tanke” och “skapandet av 

originalmusik”. 19% av deltagarna framhöll den kommunikativa eller uttrycksfulla 

aspekten av komposition som definierande med svar som “processen att uttrycka sina 

idéer genom musik”, “skapande genom en palett av ljud och tystnad för att uttrycka 

sig”, och “det musikaliska uttrycket hos en person”. När notation togs upp bland svaren 

var åsikterna dock något polariserade. 16% av deltagarna ansåg att en musikalisk 

produkt inte nödvändigtvis behövde vara noterad för att kvalificera som komposition, 

medan 19% svarade att ett visst mått av notation var nödvändigt genom definitioner av 

komposition som “en skriftlig form av kommunikation från en musiker till en annan”. 

Det är dock inte tydligt i lärarnas svar vilken typ av notation som avses.  

   De deltagande musiklärarna fick också frågan om huruvida de tyckte att komposition 

var, eller inte var, viktigt för grundskoleelever, och varför de tyckte så. Det visade sig i 

studien att 47% av deltagarna ansåg att musikskapande i skolan var väldigt viktigt, och 

30% ansåg att det var extremt viktigt. Båda dessa grupper, som var mer positivt 

inställda till musikskapande och komposition, tenderade i större grad att inkorporera 

musikskapande i sin egen undervisning.  

   Analysen av deltagarnas svar på den öppna frågan som behandlade deras åsikt om 

kompositionens vara eller icke vara i skolan avslöjade fyra underkategorier; musikalisk 

förståelse och färdighet, elevens ägande av musiken, kreativitet och uttryck. 41% av 

deltagarna uppgav att komposition är viktigt på grundskolan eftersom det hjälper elever 

“utveckla, uppvisa och använda sin förståelse för musikaliska koncept och färdigheter” 

(Shouldice, 2014, s. 222). De deltagande lärarna menade att ett aktivt deltagande i 

musikskapande kunde utveckla elevernas musikaliska förståelse och färdigheter, och att 

skapande också var en möjlighet för eleverna att använda de musikaliska kunskaper de 

hade. 
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3 Teoretisk modell 
I detta stycke presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien, såväl 

den analysmodell som kommer att användas i analys och diskussion av empiri. 

 
3.1 Analysmodell 

Materialet som insamlats genom empiriinsamling kommer att analyseras enligt 

Websters modell för kreativt musikaliskt tänkande. 

   Nedan syns en figur med de fyra stadierna inkluderade: förberedelse, inkubation, 

belysning och verifikation. Denna visualisering av modellen kommer i studiens kontext 

att kallas för modell 1. Stadierna är i figuren ordnade efter hur en genomsnittlig ung 

kreativ person går igenom dem, då unga kreativa personer ofta är ovilliga att gå tillbaka 

till föregående stadier i den kreativa modellen (Hickey & Webster, 2011). För att 

ytterligare illustrera modellen kan paralleller dras till en elevs kreativa process i 

musikskapande under en musiklektion. Arbetar eleven enligt modell 1 går hen igenom 

varje stadie endast en gång; hen inleder med en idé, funderar över denna genom 

inkubation och belyser på så sätt ett problem med idéen eller processen. Genom 

grundläggande problemlösning lyckas eleven lösa det upptäckta problemet, men efter 

att verifiera lösningen på problemet är hen ovillig att fortsätta ompröva sin kreativa 

process, och i förlängningen sitt pågående arbete.  

       Figur 1 
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Figur 2 visar ett alternativt sätt att genomgå Websters fyra stadier. Här illustreras ett 

kretslopp där varje ny idé inkuberas, belyses och verifieras innan processen börjar om 

på nytt.  

          Figur 2 
 

I denna typ av kreativ process ses den kreativa individen, exempelvis eleven från 

föregående exempel, komma till insikt kring olika musikaliska problem, där ordningen 

förberedelse-inkubation-belysning-verifikation återkommer och upprepas. Detta kan 

liknas vid ett kretslopp som alltid tar samma väg. Denna visualisering av modellen 

kommer i studiens kontext att kallas för modell 2. I detta scenario avslutas inte elevens 

kreativa process när hen har kommit till verifikationsstadiet, utan hen fortsätter att 

addera nya idéer, inkubera och reflektera över dessa för att återigen belysa eventuella 

problem och lösa dem. Därefter verifierar eleven sin lösning innan hen återkommer till 

förberedelsestadiet för att fundera över och eventuellt addera en ny musikalisk idé till 

sitt arbete, och på så vis starta det kreativa kretsloppet på nytt.  

   Figur 3 illustrerar en radikalt avvikande process. Här följer de fyra stadierna inte 

varandra i en tidigare förutbestämd ordning, utan den kreativa personen återkommer i 

stället naturligt till de stadier som behövs när processen kräver det.  
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                  Figur 3 
 

Det här sättet att tänka kreativt påvisar ett ständigt omprövande av idéer, samt ett 

analytiskt och reflekterande tankesätt. Denna process kan genomgås många gånger 

innan den kreativa personen verifierar sin musikaliska idé och beslutar att den är färdig. 

Denna visualisering av modellen kommer i studiens kontext att kallas för modell 3. En 

elev som arbetar enligt denna modell har troligtvis mycket goda förmågor i att utvärdera 

och reflektera kring sin egen kreativa process, och detta gör att eleven ständigt 

inkuberar och belyser problem i sitt arbete. Denne elev har också förmågan att inkludera 

nya idéer mitt i sin kreativa process, samtidigt som hen exempelvis reflekterar över 

eventuella problem som kan uppkomma som följd av dessa tillägg och funderar på hur 

de kan lösas. Modellen karaktäriseras därför av sitt fokus på framförhållning och 

ständig reflektion och analys. 
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4 Metod 
I detta stycke presenteras och beskrivs metoden som använts för att samla in empiri till 

studien. Vidare beskrivs studiens urvalsprocess och perspektiv på denna samt en 

återgivning av metodens genomförande. Beskrivning av reducering, kodning och 

analysering av det insamlande materialet följer detta och diskuteras ur ett metodologiskt 

perspektiv. Sedan följer en genomgång av de etiska principer som har tagits i beaktning 

under studien. Avslutningsvis följer en metoddiskussion där metodologiska frågor 

behandlas. 

 
 
4.1 Val av metod 

Valet av insamlingsmetod gjordes utifrån studiens syfte och vad för sorts material som 

skulle samlas in. Då syftet med studien var att undersöka hur högstadielärare resonerar 

kring sina elevers musikskapande samt hur de ser på elevernas användande av olika 

musikaliska verktyg under skapandeprocessen blev det tydligt att en kvalitativ metod 

fordrades. Kvalitativa metoder anses vara nödvändiga när material som behandlar 

subjektiva upplevelser ska samlas in, och en standardiserad intervju eller enkät ses inte 

som tillräckligt anpassningsbar för att kunna samla in denna typ av djupare empiri 

(Wallén, 1996).  

   De subjektiva redogörelser som krävdes för studien behandlade komplexa frågor där 

intervjupersonen behövde ha en expertis och en förståelse för området som studerades. 

Studiens område, där intervjupersonernas redogörelser kunde antas inneha stor 

variation, gjorde att en metod där intervjupersonen hade möjlighet att utveckla sina svar 

blev nödvändig. Med bakgrund i detta valdes semistrukturerade intervjuer ut som 

metod. Detta val baserades då på att lärarna som deltog i studien skulle uppmuntras till 

att dela med sig av sina reflektioner inom en tydlig ram där intentionerna med intervjun 

var vedertagna. De intervjupersoner som valdes ut till studien behövde inneha 

privilegierad information, i detta fall värdefulla insikter om deras elevers musikaliska 

processer (Denscombe, 2018). I och med det lärarperspektiv som studien krävde 

samlades empirin genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer där frågorna agerade 

som ett ramverk till varje intervju.  
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4.2 Beskrivning av metod 

Syftet med intervjuerna var att undersöka vilka verktyg och påverkansfaktorer de 

intervjuade lärarna beskrev i sina elevers musikskapande, och sammanställa det 

insamlade materialet för att undersöka lärarnas eventuella konsensus eller 

motsättningar. Den aktuella metoden som användes i studien, semistrukturerade 

intervjuer, är en kvalitativ metod där intervjuaren har en intervjuguide med 

förhållandevis specifika teman som ska behandlas (Bryman, 2018). Intervjupersonen 

har stor frihet och kan i större utsträckning svara på de frågor som ställs på sitt eget sätt, 

och dessutom ha möjligheten att utveckla sina idéer och prata mer utförligt om det 

område som behandlas (Denscombe, 2018). De frågor som ställs kan vara nedskrivna i 

en intervjuguide, men de behöver inte ställas i en bestämd ordning utan ordningen 

anpassas efter den aktuella intervjun. Fördjupningsfrågor som kan ge ytterligare 

dimension till något som intervjupersonen sagt kan också ställas och behöver inte 

nödvändigtvis vara nedtecknade på förhand (Bryman, 2018). Bryman tar också upp 

intervjuguiden som något föränderlig beroende på vilken metod som används. I en 

studie där en semistrukturerad intervjumetod ska användas är studiens område ofta 

nedtecknat, såväl som en lista över ett antal frågeställningar som ska behandlas i 

intervjun. Genom att ge utrymme för lärarna att i en semistrukturerad intervju utveckla 

och analysera en specifik del av sina elevers musikskapande utan att begränsa deras svar 

till enskilda frågor gavs en större inblick i lärarnas perspektiv och synsätt. Den 

kvalitativa metoden för empiriinsamling gav utrymme för det deskriptiva, där frågan om 

varför intervjupersonen upplever och handlar som hon gör är forskarens uppgift att söka 

svar på (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 
 

4.3 Urval 

Urvalsprocessen baserades i stort på ett icke-sannolikhetsurval, då studien krävde 

intervjupersoner med en viss expertis och erfarenhet inom ämnet (Denscombe, 2018). 

Urvalet var då inte slumpmässigt, utan var riktat specifikt mot musiklärare som var 

verksamma på högstadiet, vilket gjorde att författaren av denna studie hade ett visst 

bestämmande över urvalet. Urvalet baserades också på ett subjektivt urval då 

intervjupersonerna avsiktligt valdes ut med deras bakgrund som musiklärare i fokus 

(Denscombe, 2018). Studien gynnades då av att de lärare som intervjuades i och med 
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sin yrkesverksamhet hade en närhet till rollen som musiklärare och det intresse för sina 

elevers musikskapande som följer. 

   Urvalet baserades dessutom på geografisk närhet och underlättandet av samordning 

och genomförande av intervjuer. De musiklärare som deltog i studien behövde befinna 

sig inom länsgränsen, ett beslut som baserades på studiens tidsram. De intervjupersoner 

som deltog var fria att själva föreslå datum, plats och tid då intervjuerna skulle äga rum. 

Detta beslut togs för att det gynnade studien, då flera av de musiklärare som blev 

intervjuade eventuellt inte skulle kunnat delta utan eget inflytande på intervjuns 

genomförande. Beslutet att ge intervjupersonerna möjlighet att välja plats för intervjun 

medförde att 4 av 5 intervjuer utfördes på intervjupersonernas respektive arbetsplatser.  

   I arbetet med att få kontakt med intervjupersoner gjordes ett tvåstegsurval (Ahrne & 

Svensson, 2015). Detta innebar att författaren av studien först gjorde ett urval av 

organisationer som skulle kontaktas, för att sedan göra ett urval av intervjupersoner 

baserat på den information som organisationerna bidrar med. Första steget i urvalet var 

därför att välja ut de organisationer som skulle kontaktas. Detta urval baserades på att 

de aktuella skolorna låg inom Kronobergs län, och att de organisationer som 

kontaktades var skolor som undervisade årskurs 7–9. Efter detta urval gjordes ett 

utskick med missivbrev som i huvudsak skickades till samordnare på de utvalda 

skolorna. Detta medförde att det var de kontaktade samordnarna som i viss mån gjorde 

urvalet av intervjupersoner till studien; det var ett pragmatiskt urval (Denscombe, 2018) 

där urvalet av intervjupersoner lades hos samordnaren, då det var den individen som 

hade tillgång till potentiella intervjupersoners kontaktuppgifter. Studien förlitade sig på 

att denna teknik för urval skulle producera data som hade tillräcklig precision för 

studiens syfte (Denscombe, 2018). 

 

 

4.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har utformat fyra etiska forskningsprinciper inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som de menar behöver tas i beaktning vid användandet 

av deltagare som direkt berörs av ens forskning, och dessa krav var centrala under 

hanteringen av empirin. Dessa fyra krav finns under det generella individsskyddskravet 

och syftar till att bibehålla en individs integritet och exempelvis ej kränka eller skada 

personen fysiskt eller psykiskt.  
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   Informationskravet innebär att forskaren ska “informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forsknings-uppgiftens syfte”. Forskaren ska inte undanhålla information 

rörande sin studie, men som Vetenskapsrådet nämner så kan den informationen en 

forskare ger ut vara mer eller mindre detaljerad. Det finns dock krav på att lämna 

kontaktuppgifter och sin institutionsanknytning för att underlätta kontakt, samt att ange 

undersökningens syfte och en grundläggande beskrivning av hur undersökningen 

kommer att se ut. Intervjupersonerna i denna studie fick information om vad studiens 

syfte var i missivbrev samt i intervjuns början. 

   Samtyckeskravet innebär att deltagare i en studie själva ska ha rätten att bestämma 

över sin medverkan. I en studie där deltagarna är aktiva ska samtycke inhämtas, men om 

informationen t.ex. är tagen från offentliga register behöver samtycke ej ges. En 

deltagare ska utöver att ha gett sitt samtycke också kunna dra sig ur studien eller 

undersökningen när som helst utan att detta ger negativa följder för individen. 

Deltagarna i denna studie blev innan påbörjad intervju ombedda att läsa igenom och 

skriva under en samtyckesblankett, där studiens syfte samt en beskrivning av 

intervjupersonens rättigheter behandlades. Intervjupersonerna fick i 

samtyckesblanketten också information om att de när som helst hade rätt att dra tillbaka 

sitt samtycke till att delta i studien. 

   Konfidentialitetskravet innebär att “uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras 

på ett sådant sätt att obehör-iga inte kan ta del av dem”. I och med GDPR och andra nya 

krav på sekretess är detta krav av ökad betydelse. De uppgifter om identifierbara 

individer som sammanställs ska presenteras på ett sådant sätt att de enskilda individerna 

inte kan identifieras av utomstående, och åtgärder ska tas för att försvåra identifierandet 

av enskilda personer. Intervjupersonernas namn samt all identifierande information har 

uteslutits ur studien och ersätts med fingerade namn. 

   Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in under en undersökning endast 

får användas i forskningssyfte. De får inte utlånas i exempelvis kommersiella eller andra 

icke-vetenskapliga syften, men det är tillåtet att “donera” eller låna ut uppgifter till 

andra forskare som tar på sig samma skyldigheter gällande empirin som den forskaren 

som samlade in uppgifterna. 
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4.5 Genomförande 

Kontakt togs via missivbrev med samordnare på de skolor som hade valts ut, och dessa 

samordnare gav ut kontaktuppgifter till en eller två lärare som de visste arbetade på 

högstadiet. Sedan skapades kontakt med dessa musiklärare i form av ett liknande 

missivbrev som skickades ut till dem via mail. När kommunikation hade upprättats med 

ett antal lärare började intervjuer bokas in, och hänsyn togs då främst till lärarnas 

schema och deras möjlighet att träffas. Efter stadig mailkontakt och överenskommelser 

angående tid, datum och plats bokades tre av intervjuerna in till vecka 46, och två till 

vecka 47. Fyra av de fem intervjuer som genomfördes tog plats på musiklärarnas 

aktuella arbetsplats. Tiderna varierade, men gemensamt var att de alla gjordes under 

lärarnas planeringstid, antingen under arbetsdagen eller efter dess slut. Ett krav på 

lokalerna där intervjuerna tog plats var att de skulle ha en relativt låg ljudvolym då 

intervjuerna spelades in, och detta gick till största del att uppnå. Ljudinspelningarna 

gjordes med hjälp av både dator och mobiltelefon för att säkerställa en kopia av 

materialet vid eventuella tekniska fel, och ljudupptagningen startades upp samtidigt på 

båda.  

   Med empiriinsamlingens kvalitativa karaktär som bakgrund skapades en 

intervjuguide, med ett frågeformulär som kodades i tre olika färger beroende på i vilket 

steg av intervjun dessa frågor var mest lämpade att framföras. Intervjuguiden innehöll 

också en beskrivning av det område som skulle behandlas under intervjuerna, och denna 

beskrivning fick intervjupersonerna ta del av i början av varje intervju vilket gav dem en 

bättre överblick över de begrepp som togs upp i intervjuns frågeställningar. 

     Intervjuerna inleddes med att intervjupersonen ombads läsa igenom och skriva under 

en samtyckesblankett där studiens syfte samt intervjupersonens rättigheter beskrevs. 

Efter underskriften startades ljudupptagningen, och intervjun började med en 

beskrivning av det område som skulle behandlas och de begrepp som var nödvändiga att 

förstå innebörden av i studiens kontext. Denna genomgång tog mellan 3–4 minuter, och 

efter detta tillfrågades intervjupersonen om denne hade några frågor innan intervjun 

inleddes. Efter klartecken från intervjupersonen började intervjun med första 

frågeställningen: kan du berätta om din erfarenhet av musikskapande i skolan?  

   De frågor som följde hade skiftande karaktär, då vissa frågor var inkluderade i den 

intervjuguide som konstruerats innan påbörjade intervjuer, och andra var frågor direkt 

relaterade till intervjupersonens svar. Uppföljningsfrågor ställdes för att uppmuntra 

intervjupersonerna att utveckla sina svar, och tolkande frågor ställdes för att återkoppla 
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till intervjupersonen och försäkra att den tolkning som hade gjorts av dennes svar var 

korrekt (Bryman, 2018). Samtliga intervjuer var mellan 25–30 minuter långa, och 

intervjupersonerna hade innan intervjuns början fått en estimerad tid på 20–30 minuter. 

I slutet av varje intervju fick intervjupersonerna svara på den förbestämt sista frågan; 

vad anser du som musiklärare om vikten av musikskapande i skolan? Frågeställningen 

gav intervjupersonerna möjlighet att avsluta sin tankegång och utveckla de idéer de 

hade tagit upp under intervjuns gång.  

 

 

4.6 Analys 

Organiseringen av den insamlade empirin är inspirerad av förfaringssättet grundad teori, 

och analysen gjordes genom Websters modell för kreativt tänkande. Grundad teori är 

tätt förknippad med analys av intervjuer, och innebär en successiv process där det 

insamlade materialet kodas och kategoriseras i flera steg (Denscombe, 2018). 

Organiseringen av materialet inleddes med att det utforskades på nytt och lästes igenom 

ett antal gånger, detta för att friska upp minnet samt för att identifiera teman i de 

transkriberade intervjuerna. När dessa teman började ta form skrevs minnesanteckningar 

ut för ytterligare förtydling. Enligt Denscombe (2018) är detta ett hjälpmedel för att 

förklara det analytiska tänkandet och beslutsfattandet i relation till den pågående 

organiseringen. Nästa steg i processen var att koda materialet, och detta gjordes i form 

av färgkodning direkt i de transkriberade intervjuerna. Kodningen var inte begränsad till 

enstaka ord, utan varierade i längd från kortare ord till fullständiga meningar, detta för 

att ge en så representativ bild av den insamlade empirin som möjligt. Valet av kodat 

material i intervjuerna baserades på intervjupersonernas områdesspecifika uttalanden 

och hur väl de stämde överens med studiens syfte, samt hur väl dessa uttalanden kunde 

ge svar på studiens forskningsfrågor. Koderna kopplades och kategoriserades sedan in i 

underkategorier baserade på de tidigare identifierade teman i materialet. Detta gjordes i 

en flerstegsprocess för att kunna reducera antalet kategorier och koder, och i samband 

med detta identifierades de nyckelbegrepp som utgjorde grunden för att förstå och 

presentera de slutsatser som växte fram ur empiriinsamlingen (Denscombe, 2018). 

Första steget av denna kategorisering benämns som öppen kodning och innebär att 

bitarna av material får etiketter baserat på sitt innehåll. Steg två i organiseringen av 

materialet kallas för axiell kodning och är menat att hitta nyckelkomponenter i 

materialet, detta då fokuset ligger på att hitta samband och associationer mellan koderna 



  
 

19 

som gör det “möjligt att inordna vissa koder under bredare rubriker” (Denscombe, 2018, 

s. 161). Det sista steget i organiseringen som gjordes kallar Denscombe (2018) för 

selektiv kodning, och i detta steg riktas uppmärksamheten mot de komponenterna av 

materialet som under tidigare kodning har framträtt som allra viktigast. Under den 

selektiva kodningen reduceras koderna ytterligare för att fokusera på de nyckelbegrepp 

som bedöms nödvändiga för att förklara det sociala fenomen som studien har som syfte 

att behandla.  

 

 

4.7 Metodkritik och validitet 

Den valda metoden, semistrukturerad intervju, gynnade studien väl då syftet med 

empiriinsamlingen var att undersöka och ta del av intervjupersonernas egna erfarenheter 

och uppfattningar kring studiens område. Det finns dock vissa potentiella nackdelar 

med denna metod, och dessa kommer i denna del att tas upp och diskuteras.  

   En erkänd risk med intervjuer är att det kan finnas svårigheter att kontrollera 

validiteten i de intervjuades uttalanden (Denscombe, 2018). Det är inte säkert att det 

som intervjupersonen säger nödvändigtvis speglar sanningen, vilket dock inte behöver 

betyda att intervjupersonen medvetet far med osanning. Detta kan exempelvis bero på 

att personen som blir intervjuad inte har en exakt minnesbild av det som behandlas, eller 

att denne har en färgad bild av vad denne menar att den säger och gör. Risken för att 

samla in ogiltigt material kan dock minskas genom att under intervjuns gång ställa 

kontrollfrågor kring det som uttalas, och genom att använda semistrukturerade 

intervjuer som metod blir dessa kontrollfrågor mindre invasiva och agerar mer som en 

naturlig del av intervjun. Att använda semistrukturerade intervjuer kan dock påverka 

materialets tillförlitlighet då den empiri som samlas in kan påverkas av de specifika 

individer som deltar och den specifika kontext som studien rör sig i, vilket gör att det 

kan vara “svårt att uppnå konsistens” (Denscombe, 2018, s. 293). Detta är dock svårt att 

undgå i denna studie, då dess område och frågeställningar krävde att de intervjupersoner 

som deltog hade en viss expertis inom ämnet vilket begränsade urvalet.  
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5 Resultat 
Under denna rubrik presenteras resultatet av empiriinsamlingen under fyra 

underkategorier där material från varje intervju inkluderas. Intervjupersonerna är 

verksamma musiklärare i Kronobergs län, men de har blivit anonymiserade i 

presentationen av resultatet. Lars är en medelålders man som arbetar på en grundskola 

som ligger relativt centralt. Han diskuterar digitala verktyg och vikten av att kunna nå 

alla elever i sin undervisning, men även genusfrågor som rör skolan. Sebastian är i 

yngre medelåldern. Han lyfter processtänkande som en viktig del av undervisningen, 

och då inte bara som ett verktyg för musikskapande utan något som eleverna kan 

använda genom livet. Walter är i medelåldern och arbetar på en mindre grundskola. Han 

vill visa på vikten av elevernas förståelse, och diskuterar hur han hanterar och ökar 

denna förståelse med olika metoder. Erik är en man i medelåldern som också arbetar på 

en mindre grundskola, och han menar att personligt uttryck är väldigt viktigt, såväl som 

processtänkande då han menar att det gynnar eleverna. Charlotte var den enda kvinnan 

som deltog i studien. Hon arbetar på en grundskola i ett mindre samhälle. Hon vill lyfta 

tydliga ramar kring uppgifter som något gynnsamt, och menar att eleverna vågar 

utforska mer om de vet var ramarna finns. Samtliga intervjupersoner har varit 

verksamma som lärare i minst ett par år.    

   Först presenteras intervjupersonernas erfarenheter av musikskapande i sin egen 

undervisning, de åsikter de delade med sig kring detta samt vad de ansåg om vikten av 

musikskapande i skolan. Sedan följer en redogörelse för vad intervjupersonerna 

berättade kring de musikaliska och didaktiska ramar de sätter upp för sin undervisning, 

vilken kunskap relaterad till musikskapande de uppgav att de försöker förmedla till 

eleverna samt hur de menade att detta underlättar för eleverna i deras kreativa process. 

Efter detta presenteras intervjupersonernas beskrivning av de musikaliska val och 

förmågor de menade att de ser hos sina elever. Avslutningsvis presenteras 

intervjupersonernas redogörelse för vad de menade att de observerar i sina elevers 

kreativa process, samt hur de menade att elevernas förmåga till reflektion och analys tar 

sig uttryck i denna process. 

 
5.1 Erfarenhet och åsikter om musikskapande 

Lars uppgav att han hade stor erfarenhet av musikskapande i sin undervisning, och att 

det är “det absolut svåraste man kan göra med elever”, men att det är lika viktigt som 

ackordspel och väldigt bra för kreativiteten. Lars ansåg också att digitala verktyg var ett 
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“lysande alternativ” och att det finns en stor fördel med den tekniska utvecklingen och 

det sättet att göra musik på. Lars ansåg det viktigt att göra musikundervisning till 

“någonting som de allra flesta tycker är meningsfullt”. Han menade att han vill ge 

eleverna chansen att skapa egen musik även om de aldrig har hållit på med musik 

tidigare, och att han vill att de ska ha en ärlig chans och få ut någonting av det.  

   Sebastian menade att hans elever märker av det engagemang som han själv lägger in i 

musikskapandet. Han hävdade att han inte upplever några problem med musikskapande 

när det kommer till de elever som har lätt för musik, men att det kan vara kämpigt för 

alla elever oavsett förmåga och att det inte alltid är helt lätt att skapa någonting från 

grunden. Han menade dock att eleverna är väldigt positivt inställda till musikskapandet 

och att han genom det vill främja deras egen kreativitet och skapande. Han ansåg att 

musikskapande är väldigt viktigt, och menade att det är viktigt för eleverna att förstå 

musikskapande som arbetsområde och verktyg och att han därför vill ge eleverna 

möjlighet att skapa musik minst en gång under sin tid på skolan.  

   Walter ansåg att den kreativa delen av musik är jätteviktig och att skapandet ger en 

helt annan dimension till musik. Han ansåg dock att det ställer krav på läraren under 

skapandeprojekt att denne ska hinna gå runt hos eleverna och försöka få dem att förstå, 

men att huvudsaken är att eleverna “hittar glädjen i det och att de vill skapa”. Han 

berättade också att musikskapandet och digitala verktyg ofta går hand i hand för hans 

del. Han ville belysa att han inte tycker att han är rätt person att sitta och säga vad som 

är rätt och fel i elevernas musikskapande, men att han i sin undervisning sätter upp vissa 

musikaliska regler som de behöver förhålla sig till.  

   Erik berättade att skapandeprocessen genomsyrar nästintill allt han lägger fram för 

eleverna i sin undervisning, och han menade att eleverna “behöver upptäcka att det här 

gör en nytta i andra änden”. Han ansåg att musikskapande i skolan är “avgörande” och 

uppgav att han vill försöka “så ett litet frö av längtan hos eleverna att sätta sitt 

musikaliska fingeravtryck på låten”. Han beskrev hur det för honom är väldigt viktigt 

att eleverna jobbar mot att hitta och använda sitt eget musikaliska uttryck i sitt 

skapande. Erik ansåg att eleverna kan bli bättre medmusikanter om de kan ta rollen som 

kompositör, då de genom detta får en större förståelse för alla de detaljer som “griper in 

i varandra” och arbetar tillsammans.  

   Charlotte berättade att hon har mycket erfarenhet av musikskapande i sin undervisning 

och att hon gör det varje termin i samtliga årskurser hon undervisar i musik. Hon 

menade att det är jätteviktigt att eleverna får prova att skapa och att det är meningen 
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med musiken, men att det också måste ge någonting och lära dem något. Hon ansåg att 

det är “dit vi vill sträva [...], att man ska kunna skapa musik och kunna hitta på”.  

 
5.2 Ramar och kunskap 

Lars gav exempel på ramar han sätter upp i sin undervisning, såsom krav på två 

ackordrundor, en för vers och en för refräng, samt unika melodier för båda dessa 

formdelar. Om eleverna ska göra låten med hjälp av en dator så ska låten vara minst två 

minuter lång, den ska innehålla en röd tråd och den ska vara sammanhängande. Lars 

ansåg att tydliga ramar är en stor hjälp för de eleverna som “inte har det i sig”. Han 

berättade om en genomgång de kan ha; han berättar om kvintcirkeln för dem, men 

begränsar den till endast den övre delen för att göra det lättare för eleverna. Han går 

igenom de ackord som passar ihop i dessa tonarterna samt vad dur och moll är. Han 

berättade också att han gör en låt framför eleverna och att de får komma med förslag på 

hur han ska göra för att “känna efter hur det funkar”. 

   Sebastian berättade att han inför ett projekt med musikskapande ger eleverna exempel 

på vad de olika formdelarna i en låt kan innehålla, men inte vad de nödvändigtvis måste 

innehålla, och att han försöker främja elevernas personliga musikaliska uttryck. Han 

menade att han försöker ge dem verktyg för att kunna skapa musik, och att digitala 

verktyg såsom Bandlab och Soundtrap båda är verktygslådor för skapande och ger 

eleverna stor frihet. Eleverna kan i dessa program arbeta med loopar och använda sig av 

programmens olika funktioner för att sätta ihop de olika byggstenarna till en fungerande 

komposition. Han ansåg också att det är viktigt att visa eleverna hur bra deras verk kan 

bli om de lägger ner tid och engagemang i sitt arbete, och att detta kan göras lättare 

genom att veta vad eleverna har med sig för kunskaper och vad de har för olika 

förutsättningar.  

   Walter ansåg att grunden till att kunna skapa är att eleverna kan spela, och att eleverna 

därför får fler verktyg genom att lära sig ackord och liknande på instrument innan de 

börjar skapa. Walter berättade att han inte försöker begränsa eleverna under deras 

skapande, men att han tycker att det är viktigt att eleverna får kunskap om hur låtar är 

uppbyggda och att elevernas medvetenhet kring skapandet är väldigt central för honom.  
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Walter: Det jag begränsar, eller kommer med råd kan jag säga, det är ju angående 

mängden av olika ackord man ska använda. Man behöver inte använda arton 

olika ackord i en låt om man inte vill, men naturligtvis kanske man vill det och 

man kanske är jättenöjd med det! Sedan måste man ju också förstå hur låtar är, 

normalt sett, mestadels upplagda, om du ska ha en hit med den till exempel så 

finns det ju vissa regler ändå. 

 

Walter berättade att eleverna exempelvis kan få välja en av sex för dem icke-

igenkänningsbara bakgrunder för att sedan formulera en melodi och en text till. Detta 

framför de sedan i grupp framför läraren med rörelser eller någon enklare dans till. Han 

berättade att han brukar ge elever i nian en liknande uppgift, men att de då också ska 

skapa bakgrunden själva. Walter berättade att elever ibland “struntar” i de musikaliska 

reglerna även fast de har medvetenheten, och att han kan ge elever extrauppgifter där de 

behöver hålla sig till reglerna om han “vet att de kan det här egentligen”.  

   Erik ansåg att eleverna behöver kunna det musikaliska språket och ha kunskap om 

relevanta begrepp. Han uppgav att han säger till sina elever; “på franskan pratar vi 

franska, här pratar vi musikaliska”, och att språket måste komma först för att eleverna 

ska kunna skapa. Han berättade att han visar klingande exempel på sätt att skapa och att 

han försöker “begränsa det musikaliska smörgåsbordet”, då det kan bli för mycket för 

eleverna om de får för många val. Erik beskrev att han “krattar manegen ganska 

ordentligt” inför arbetsområden i musikskapande med sina elever, och att han då ger 

dem en mall för hur de ska börja; “ni bör börja med trummor, bas, harmoni, i den 

ordningen”. Han ansåg att det är viktigt att presentera kunskaperna bakom 

musikskapande då elevernas kunskap ofta är begränsad till det de hör och upplever i sin 

vardag. Han berättade att han försöker öppna upp för möjligheter i deras skapande 

genom att visa sätt att sampla olika ljud i vardagen och genom att arbeta med “allt som 

är klangligt”. 

   Charlotte ansåg att det blir bättre och tryggare för eleverna när de får tydliga ramar, 

och att det kan bli väldigt svårt utan dem då hon inte tycker att det har något större 

musikaliskt värde eller värde i en utvecklingsprocess utan tydliga ramar och tydlig, 

användbar kunskap. Hon beskrev att hon brukar ha en sorts workshop med eleverna 

inför skapandeprojekt, där de får vara med och skapa en låt tillsammans med henne. 

Charlotte berättade att eleverna “måste få se något slags färdigt resultat” så att de förstår 

hur processen kan se ut, och att hon också uppmuntrar eleverna till reflektion kring den. 

Charlotte berättade att hennes elever kan få i uppgift att till trummor och komp spela in 
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en noterad melodi som de har tränat på, för att sedan spela in en egen melodi med 

samma bakgrund. Hon menade att eleverna genom denna tvåstegsprocess får ett bra 

utgångsläge för att känna att de “vågar ge sig ut på äventyr med melodin”. Hon ansåg 

att det kan vara “utvecklande för svaga elever att få skapa musik under enkla former”, 

och att det kan bli precis vad som helst om eleverna får skapa musik på lektionerna utan 

att ha någon egentlig kunskap eller verktyg till det.   

 

5.3 Elevernas musikaliska val och förmågor 

Lars ansåg att vissa elever “bara har” förmågan att skapa musik i sig, och han sa att han 

har funderat en del på varför det är så. Han pratade om en viss talang som han säger 

verkar finnas, och att han upplever att det generellt är få som inte har det svårt med 

musikskapandet. 

 

Lars: De måste göra det själva, och då är det, skulle jag nog säga,  

tre, fyra i en klass på tjugofem i snitt som faktiskt kan sätta sig med ackord, spela 

ackorden och höra gehörsmässigt vilka toner man kan ta till ackorden. 

 

Han berättade att de elever som håller på med musik hemma ofta lyckas bättre med 

musikskapandet, men att alla elever oavsett musikaliska förmågor ofta väljer samma 

tonart; E, D eller C.  

   Sebastian sa att han försöker få eleverna att hålla kvar den känslan som de hade i 

början av arbetet genom hela processen. Han berättade att eleverna gärna vill ha 

anvisningar kring vad de ska göra härnäst i processen, men “om man belyser vad det 

finns för faktorer så gör de ett val baserat på vad de nu har för erfarenheter med sig”. 

Sebastian menade också att de som har relativt lätt för musik förstår sambanden i 

skapandet: “varför man måste ha en viss puls, med tempo, i en viss tonart, för då känner 

man på något sätt att allting hänger ihop, (och då) skapas ju också ett intresse för att du 

märker att det går bra”. Han sa att vissa har “lite mer [...] talang”. Sebastian ansåg också 

att eleverna ska kunna använda alla kunskaper som de får i skolan, och att ett led i detta 

är att se till elevernas tidigare musikaliska förmågor och ge dem möjlighet att använda 

dessa i undervisningen.  

   Walter ansåg att kanske hälften av eleverna förlitar sig på gehör när de skapar; de hör 

vilka ackord som fungerar med varandra och skapar på ett sätt som “rimmar med 

mallen”. Han sa att andra elever “har svårt att få ihop det då”, och uppgav att det kan 
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vara en kombination av att de inte riktigt förstår mallen och att de inte har gehöret eller 

“känslan för det”. Han sa att de allra flesta lyssnar mycket på musik och att de förstår 

helheten, men att det kan vara svårt för eleverna att omsätta det i sitt eget skapande, 

speciellt på fysiska instrument. Han beskrev elevernas musikaliska val med en liknelse 

till mat; en elev kanske vet att två kryddor inte passar ihop men använder dem 

tillsammans ändå. Han menade att det verk eleven skapar kanske låter jättebra i den 

elevens öron, men att han försöker ge eleverna kunskap om den mall som man 

vanligtvis utgår ifrån, främst populärmusik.  

   Erik ansåg att det är en mycket större uppgift för eleverna att komponera ett verk om 

de inte har stöd hemifrån, men ville “inte säga att alla de som har stödet hemma känner 

den självklarheten, även om de normala drivkrafterna hemifrån finns där i bakgrunden” 

även fast det underlättar. Erik uppgav att eleverna kan bli överraskade av hur många 

olika musikaliska val de kan göra i sitt skapande, och att det kan bli för mycket för 

många. Han menade att de första valen var mycket viktiga: 

 
Erik: Alla saker du gör i en låt, alla dina val kommer lite som ett schackspel att 

påverkas av det du har gjort innan. Därför blir ju första strecket du sätter, eller 

första valet av instrument, valet av tonart eller, ”ska jag ha en tonart?”, eller… 

längd på stycket, dynamik, artikulering, allt sånt kommer att påverka vad du kan 

göra längre fram.  

 

Han sa också att det är många elever som tar “den enkla vägen och använder loopar” 

och att han då uppmuntrar till att skapa något eget att addera till sitt verk, såsom en kort 

sampling av ett vardagsljud. 

   Charlotte menade att en del elever klarar av musikskapandet ganska lätt och att de har 

massor med idéer, vilket gör att de bara kan “flöda på” i sin process, medan andra har 

väldigt svårt för det och inte förstår hur de ska gå tillväga även med kunskapen kring 

det. Hon nämnde att de elever som presterar väldigt bra under musiklektionerna ofta har 

räknat ut vad som kommer att förväntas av dem. Charlotte funderade också över faran i 

att “låsa in” eleverna i ackordsmallen för tidigt och nämner att hennes elever är väldigt 

fast i det här med ackordsrundor och ackordföljder. Charlotte menade att denna kunskap 

också kan begränsa eleverna i sitt kreativa tänkande.  
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5.4 Elevernas kreativa process 

Lars berättade om sina elevers musikaliska process när de utgår från fysiska instrument: 

de börjar med att välja tonart och ackordföljd, och att de sedan börjar försöka nynna 

fram en melodi med ackorden som utgångspunkt. Han berättade att de sitter vid sitt 

instrument länge och försöker hitta på en melodi och blir nervösa om läraren kommer in 

i rummet och iakttar deras process. Lars menade att fler och fler elever söker sig till de 

enklare utvägarna genom att “kasta in lite loopar” i sitt projekt när de arbetar vid datorn. 

Lars uppgav att det bara är de elever som är allra vassast som har förmågan att analysera 

sitt arbete och sin process, och att dessa elever ofta är samma elever som har förmågan 

att “börja direkt” med sitt låtskapande när de får uppgiften. Han berättade att de flesta 

aldrig har analyserat sitt arbete på det sättet, och att de därför inte kan svara på frågor 

om exempelvis varför de har gjort på ett visst sätt. Han sa att det bara är de som 

verkligen har stenkoll som kan analysera sitt arbete, och att han själv anser att det inte är 

hans förtjänst att dessa elever har den kollen. 

   Sebastian menade att det inte alltid är lätt för eleverna att se vad nästa steg i en 

skapandeprocess kan vara. Eleverna börjar jobba med en idé, men sedan uppkommer ett 

problem och eleverna vet då inte riktigt hur de ska lösa det och vill ha hjälp. 

 
Sebastian: Då upplever jag att det är svårt för många elever att se tydligt, vad blir 

nästa steg? Man har kanske en början på en tanke, man börjar jobba med den, 

man blir ju liksom mitt inne i processen, men sedan kommer ett hinder och då vet 

man inte riktigt hur man ska lösa det. Man vill bli matad med en anvisning som 

tar dig vidare till nästa steg… men när du inte får den så blir det svårt, det är där 

många fastnar just i hur man ska lösa de här hindren som dyker upp. 

 

Han menade också att vissa elever inte fastnar i sin process på grund av att de inte vet 

hur de ska fortsätta, utan för att de inte har den musikaliska kunskapen som krävs för att 

göra det de vill, såsom exempelvis en tonartshöjning. Sebastian berättade att de elever 

som är duktiga på att reflektera över sitt arbete har en annorlunda process; de kommer 

till steg tre, men sedan går de tillbaka till steg nummer två, för att sedan gå vidare till 

steg nummer fem, komma tillbaka till steg nummer tre, och så vidare. Deras 

skapandeprocess blir mer levande, och de prövar och omprövar för att komma till en 

fungerande komposition. Sebastian berättade att de elever som har musiken med sig 

exempelvis genom instrumentlektioner på Kulturskolan har en skapandeprocess som ser 
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lite annorlunda ut från gemene elev och “ett helt annat sätt att konstruera en låt”. Han 

berättade att dessa elever har ett stort övertag gällande musikskapande då de förstår de 

olika byggstenarna och kommer längre på kortare tid. Sebastian ansåg att reflektion och 

analys av sitt eget arbete gynnar eleverna, och att de känner mer för arbetet när de får 

reflektera under arbetets gång. 

   Walter berättade att de elever som är “mer säkra” på musikskapande är mer benägna 

att ställa frågor och funderar kring huruvida det var för att de har “mer koll på vad man 

kan fråga om”. Han sa att de elever som är “lite osäkra, de är då rädda att göra, inom 

citationstecken, fel” och menade att de elever som är osäkra kanske vet så lite att de 

“inte ens vet vad man ska fråga”. Walter berättade att elevernas process när de jobbar i 

grupp för att skriva melodi och text generellt går i samma anda; de delar upp arbetet 

mellan sig, där en eller två sitter och jobbar med melodi medan en eller två sitter och 

skriver upp en lista på olika rimord till texten. Walter ansåg att processen för grupperna 

när de arbetar med en sådan uppgift är att få ihop texten med melodin och få det att 

fungera som en komposition. Walter sa att elevernas processer när de arbetar 

individuellt ser väldigt olika ut, men att det är väldigt vanligt att eleverna som arbetar 

med musikskapande upptäcker att de faktiskt kan skapa. Han berättade att de eleverna 

“som vi skulle kalla “inte har sysslat med det här innan” eller liksom inte “kan” det då, 

hälften av dem fattar ju grejen”. 

   Erik fokuserade inte så mycket på elevernas musikaliska process i intervjun, men 

uppgav att många elever reflekterar över sitt skapande “på ett intuitivt plan”. Han ansåg 

att eleverna inte utvecklas utan närmare analys av sitt arbete, och att deras egna 

reflektioner är väldigt viktiga. De elever som når högst betyg uppges vara bäst på att 

reflektera, och också på att kunna definiera varför deras arbete utvecklades och blev 

bättre. Erik menade att andra elever kanske tänker att “det här blev bättre!”, men att de 

inte kan sätta orden på just varför det blev så. 

   Charlotte ansåg att det är väldigt viktigt att hinna gå runt till varje grupp under 

arbetets gång för att kunna se någonting hos varje individ under processen, då det är i 

deras kreativa process som det händer “spännande saker som man kan notera, som man 

kan uppmärksamma och hjälpa dem att gå vidare med och utveckla”. Hon diskuterade 

även reflektionsförmågan hos eleverna som någonting som de flesta är ganska bra på, då 

de övar på detta i samtliga ämnen i skolan. Hon menade dock att det kan bli svårt att 

kommunicera ibland, då det finns en del elever som varken kan svenska eller engelska, 

och att detta sätter käppar i hjulet för reflektionen och gör det “omöjligt att analysera”. 
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Charlotte ansåg att det är viktigt att man som lärare aldrig lämnar eleverna ensamma i 

sitt lärande och att det är viktigt att man är närvarande. 

  
Charlotte: Sedan är det lite svårt, för då kan man ju ta död på hela processen när 

man visar att, “så här ska det låta!”. Det vill man ju inte heller, men någonting åt 

det hållet så att de förstår lite. Man måste vara med i processen och styra upp det, 

och man kan aldrig lämna elever ensamma i sitt lärande! Det är så viktigt att man 

är med och tittar, men man ska inte gå in och ta över. Det kan man bli frestad till 

ibland, men det ska man absolut inte.  

 

Hon lyfte farorna med att ha för stor del i elevernas process, och ansåg att man ska ta ett 

steg tillbaka emellanåt. Annars, menade Charlotte, “kanske det inte riktigt blir att att 

eleven har gjort det här färdiga resultatet eller hela processen i musikskapandet själv”. 
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6 Analys och diskussion av resultat 
I detta kapitel analyseras och diskuteras det insamlade materialet utifrån analysmodellen 

samt den tidigare forskning som presenterats i uppsatsen. 

 
6.1 Analys av resultat genom Websters modell 

Hickey & Webster (2001) menar att en majoritet av unga kreativa personer är ovilliga 

att gå tillbaka till de stadier av den kreativa processen som de redan har gått igenom, 

och detta synsätt är jämförbart med denna studies modell 1 där stadierna ej upprepas. 

Modell 1 kunde uppmärksammas i beskrivningarna av elevernas kreativa process hos 

samtliga intervjupersoner. Detta kunde ses specifikt när intervjupersonerna diskuterade 

elevernas svårigheter med musikskapande: Sebastian berättade att hans elever ofta 

stagnerade i den kreativa processen när de stötte på problem, och både Lars och Erik 

menade att fler och fler av deras elever fastnar i processen och därför väljer enklare 

utvägar i sitt skapande, såsom förprogrammerade loopar. Båda dessa exempel visar 

elevernas svårighet att genomgå inkubationsstadiet, stadiet där den kreativa personen 

medvetet eller omedvetet funderar över sin process, vilket gör det nästintill omöjligt för 

dem att uppnå belysningsstadiet och på så sätt komma till insikt kring de musikaliska 

problem som de upplever. Ett lyckat inkubationsstadie bygger på att eleverna har 

förmågan och tålamodet att ta ett steg tillbaka och reflektera över sin pågående process 

(Hickey & Webster, 2001), något som intervjupersonerna nämnde att alla elever inte är 

kapabla att göra. Lars ansåg att det endast är de elever som är “vassast” på att reflektera 

som har förmågan att resonera kring och utveckla sin process, och att det också är dessa 

elever som har förmågan att påbörja sitt arbete snabbt. Detta uttalande kan styrka 

påståendet att de elever med större förmåga till reflektion lättare kan gå igenom de olika 

stadierna, men detta behöver inte nödvändigtvis vara fallet då ett snabbt påbörjat arbete 

inte behöver betyda en snabbare process utan endast att eleven är redo för 

förberedelsestadiet.  

   Både Walter och Sebastian diskuterade kreativa processer som stagnerade på grund av 

elevens egen osäkerhet kring sin kunskap. De beskrev detta som att eleverna visste vad 

de ville göra, men de hade inte de praktiska verktygen som krävdes för att genomföra 

det. Detta kan betyda att eleverna i fråga har nått fram till Websters belysningsstadie 

(Hickey & Webster, 2001) utan de kunskaper som krävs för att lösa det musikaliska 

problem som visat sig, vilket gör att de inte kan fortsätta gå igenom stadier i den 

kreativa processen utan behöver be om anvisningar, som Sebastian nämnde. Charlotte 
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beskrev hur hon hjälpte elever i liknande situationer som hade fastnat i sin process och 

behövde anvisningar, men att hon noterade detta och inte var benägen att hjälpa dem 

med samma moment nästa gång. En åtgärd såsom denna kan leda in en elev till modell 

2 av Websters modell för kreativt tänkande, då eleven med lärarens hjälp kan lämna 

belysningsstadiet och nå verifikationsstadiet, men sedan behöver gå igenom stadierna en 

gång till för att komma till en slutgiltig produkt som inte har påverkats av lärarens stöd 

och hjälp.  

  Sebastian tog i sin intervju upp elever som har en stor förmåga till reflektion, och 

menade att dessa elevers kreativa process påverkas markant av detta. Han menade att 

dessa elever genom sin reflektionsförmåga kan utveckla en idé och ompröva den i större 

utsträckning, och att detta innebär att den kreativa processens stadier inte har en 

förutbestämd ordning: eleverna går exempelvis från steg tre, till steg två, till steg fem 

och tillbaka tills de anser sig färdiga med sin produkt. Denna beskrivning av en kreativ 

process stämmer väl överens med denna studies modell 3 av Websters modell för 

kreativt tänkande, där den kreativa personen inte är bunden till en förutbestämd ordning 

utan kan gå från inkubationsstadiet, till förberedelsestadiet, till verifikationsstadiet, 

tillbaka till inkubationsstadiet, och så vidare. För att den kreativa personen ska ha 

möjlighet och kapacitet till denna modell av kreativt tänkande krävs stor förmåga till 

analys och reflektion av sitt eget arbete som utnyttjas löpande under hela processen, 

något som kan vara ovanligt hos högstadieelever. Lars nämnde att de flesta elever aldrig 

har reflekterat över sin egen process tidigare, och att de ofta inte kan svara på frågor om 

varför de gjorde som de gjorde. Walter diskuterade de elever som var svagare inom 

musikämnet, och tog upp att de frågade färre frågor än de elever som var “mer säkra”, 

vilket kan tyda på att de elever som innehar mindre kunskap och är mer osäkra inte har 

förmågan i samma utsträckning att reflektera över de val de kan göra i sin process och 

vad de valen kan ha för inverkan på produkten. Elever som inte har förmågan att 

reflektera över sin process kan därför ha större svårighet med musikskapande, vilket kan 

medföra att skapandet blir en negativ upplevelse. Detta kan vara en anledning till att 

elevernas kreativa process följer modell 1, då de elever som ser musikskapandet som en 

negativ upplevelse kan undvika en förlängd process genom att avsluta arbetet efter att 

ha gått igenom varje stadie endast en gång. 
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6.1.1 Den kreativa processen och dess musikaliska val 

Elevernas musikaliska val kan anses svårdefinierat baserat på det material som 

insamlats under intervjuerna, detta då de musikaliska valen i majoriteten av materialet 

framställs som en så väsentlig del av den kreativa processen att det stundvis blir svårt att 

hålla de två isär. Detta gör dock inte en diskussion kring elevernas musikaliska val 

omöjlig utan innebär endast att denna diskussion behöver hållas med utgångspunkt i den 

kreativa processen.  

   Under analysprocessen blev det tydligt att perspektivet på en kreativ process var 

uppdelat i två: den praktiska processen och den kreativa processen. Den kreativa 

processen syftar här till Websters modell för kreativt tänkande (Hickey & Webster, 

2001), medan den praktiska processen lägger större vikt vid olika praktiska aspekter 

såsom val av tonart och ackord. Lars och Erik pratade i huvudsak om de praktiska val 

som eleverna gör under arbetets gång, men endast en liten del om vad som händer i 

elevernas egen kreativa process. Lars beskrev den praktiska processen som inkluderar 

val av instrument, tonart och ackordsföljd, vilket kan ses som förberedelsestadiet i 

Websters modell för kreativt tänkande (Hickey & Webster, 2001), och Erik diskuterade 

sina elevers förmåga till reflektion vilket kan ses som viktiga förmågor i både 

inkubations- och verifikationsstadiet, men de beskrev inte en fullständig kreativ process. 

Charlotte tog upp sina elevers reflektionsförmåga som god, och menade att det finns 

många intressanta saker som kan uppmärksammas i elevernas process, men denna 

redogörelse är liksom föregående beskrivningar närmare en praktisk process än en 

kreativ process. Dessa tre intervjupersoner nämnde utvalda stadier som ingår i Websters 

modell, men diskuterade inte hur de byggde på varandra eller hur de ingick i en större 

process. En anledning till detta kan vara att dessa intervjupersoner inte ansåg att de 

kunde uppmärksamma varje steg i elevernas kreativa process, detta då mycket 

utveckling pågår inom eleven och inte är tydligt utåt, något som kan uppmärksammas i 

Charlottes uttalande om att inte vara “för inne i elevernas process” då eleverna riskerar 

att förlita sig för mycket på läraren och inte göra arbetet på egen hand. En ytterligare 

anledning kan vara att de intervjupersoner som fokuserade på den praktiska processen 

under intervjun såg denna som mest framträdande, och därför ansåg den som mest 

viktig för deras roll som lärare och för undervisningens framgång.  
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6.2 Elevernas musikaliska förmågor 

I intervjuerna med lärarna framträdde gehör som en musikalisk förmåga särskilt tydligt. 

Vissa av dem menade att det finns elever som “har det i sig”, och Walter menade att det 

finns elever som med hjälp av sitt gehör kan höra vad som passar in och därför har 

relativt lätt för musikskapande. Både Lars och Sebastian funderade kring begreppet 

“talang”. Lars menade att en viss talang nog måste finnas, och att det endast var några få 

i varje klass som hade förmågan att snabbt komma igång med sin skapandeprocess. 

Sebastian menade också att vissa har “lite mer talang”, men ansåg också att denna 

uppfattade fallenhet kunde ge upphov till ett större intresse hos eleverna då deras 

intresse tenderade att växa när de upptäckte att deras process gick framåt. Diskussionen 

kring talang är väldigt intressant och kan eventuellt visa på ett mer absolut synsätt på 

musikalitet. Intervjupersonerna framhöll dock tidigare erfarenhet som något som 

påverkade elevernas skapande på ett positivt sätt, vilket kan tyda på ett relativistiskt 

synsätt då intervjupersonerna drog paralleller mellan tidigare erfarenhet och större 

förmåga till skapande. Lars menade att de elever som “håller på med musik hemma” 

ofta lyckas bättre, och Sebastian berättade att eleverna med tidigare erfarenhet har ett 

stort övertag då de i och med sin erfarenhet förstår de musikaliska byggstenarna.  

   Intervjupersonerna diskuterade reflektion som en central del i en kreativ process, och 

de var eniga om att en större förmåga att reflektera förbättrade både processen och 

resultatet. De hade dock delade åsikter kring sina elevers förmåga att reflektera och 

analysera sin process och sitt arbete: Erik menade att många av hans elever hade en 

intuitiv förmåga till reflektion, Charlotte ansåg att hennes elever var relativt bra på att 

reflektera eftersom de gjorde det i andra ämnen, och Lars menade att det bara var de 

som hade “stenkoll” på musikskapande som hade förmågan till reflektion. Dessa 

uttalanden kan tyda på att intervjupersonerna såg på reflektion som en musikalisk 

förmåga som kan utvecklas och tränas upp, men också att vissa elever kan ha en 

inneboende förmåga till reflektion. Lars menade vidare att den förmågan till reflektion 

som hans elever har inte var hans förtjänst, vilket kan tyda på att reflektionsförmåga kan 

vara en del i den tidigare erfarenhet som vissa av hans elever har fått genom 

musikundervisning utanför skolan. Charlotte menade att hennes elever övade på 

reflektion i andra ämnen vilket ytterligare styrker perspektivet att det är möjligt att träna 

sig i reflektion, då hon ansåg att elevernas övning gjorde en märkbar skillnad.  
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6.3 Lärarens roll i elevernas skapande 

Samtliga intervjupersoner uttalade sig väldigt positivt om musikskapande och dess vikt i 

undervisningen. Detta kan vara ett resultat av det specifika urvalet som gjordes till 

studien, en slumpmässig händelse eller en ökad företeelse. Liknande det fenomen som 

Shouldice (2014) beskriver i sin undersökning kan ett tydligt samband mellan en mer 

positiv inställning till musikskapande och tendensen att i hög grad arbeta med 

musikskapande i sin undervisning ses i denna studie. Med bakgrund i den insamlade 

empirin kan det dock inte styrkas att de musiklärare som har en positiv inställning till 

musikskapande arbetar med det i högre grad än de musiklärare som inte har en lika 

positiv inställning, detta då det mindre positiva synsättet inte var representerat i 

materialet.  

   Intervjupersonerna nämnde förståelse som en central del av musikskapandet, något 

som Shouldice (2014) också fann att deltagarna i hennes studie ansåg vara en betydande 

aspekt. Den förståelse för musikaliska koncept och färdigheter som hennes informanter 

menade att eleverna gynnades av återkommer i resultatet för denna studie, exempelvis i 

Sebastians åsikter om att elevernas förståelse för musikskapande som ett verktyg kan 

hjälpa dem inte bara under musiklektionerna, utan också i andra aspekter av deras 

vardag. Sebastian nämnde sambanden i skapandet som något som vissa elever 

upptäcker, vilket också kan ses i Balkins (1990) definition av kreativitet som ett sätt att 

kunna se samband som inte alla ser och kan jämföras med en förståelse för musikaliska 

associationer och samband. Denna förståelse kan ses vara en genomgående och viktig 

del i musikskapandet i samtliga intervjuer.  

      Samtliga intervjupersoner gav exempel på många tillvägagångssätt för att underlätta 

sina elevers kreativa process, både genom praktisk hjälp, feedback och överföring av 

kunskap som eleverna kunde utnyttja. Det mest centrala tillvägagångssättet som 

intervjupersonerna tog upp som viktigt var att säkerställa att eleverna hade fått 

möjlighet att tillskansa sig all den kunskap som krävs för att kunna skapa musik, och att 

de i egenskap av lärare var noga med att säkerställa elevernas förståelse för den kunskap 

som förmedlades. Samtliga intervjupersoner diskuterade specifik kunskap som de 

menade att de försökte förmedla till sina elever: ackordlära, formlära samt kunskap om 

dur och moll. Erik pratade dessutom om “det musikaliska språket” och ansåg att det var 

viktigt för eleverna att kunna kommunicera med musikaliska begrepp, något som hos 

eleverna kan tyda på en djupare förståelse och kunskap. Flera av intervjupersonerna tog 

upp digitala verktyg som ett hjälpmedel för elevernas musikskapande men betonade 
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också svårigheter, såsom elevernas alltför enkla och snabba lösningar, som kan 

medfölja. Walter menade att han lägger mer tid till spelande än musikskapande i sin 

undervisning, men att spelandet är grunden till att också kunna skapa. Han ansåg att 

eleverna kan använda sin kunskap och sina spelfärdigheter i sitt skapande för att öva, en 

åsikt som också kan uppmärksammas i uttalanden gjorda av Shouldices (2014) 

informanter. De menade att skapandet både kunde utveckla elevernas musikaliska 

kunskaper och vara en möjlighet för dem att använda de musikaliska kunskaper de 

redan ägde. 

   Intervjupersonerna diskuterade tydliga ramar som ett sätt att underlätta för eleverna i 

deras musikskapande och få in dem på rätt spår i den kreativa processen. Lars och 

Charlotte menade att musikskapande utan tydliga ramar är svårt, och Charlotte ansåg att 

tydliga ramar kan vara speciellt hjälpsamma för de elever som inte är starka i 

musikämnet. Som Hickey & Webster (2001) skriver kan läraren skapa möjligheter för 

eleverna att utveckla sitt kreativa tänkande genom musikaliskt risktagande, och de 

didaktiska ramarna som läraren väljer att sätta runt en uppgift kan ses som ett led i att 

uppmuntra musikaliskt risktagande under tydligare former. Charlotte nämnde att hon 

under en uppgift först ger eleverna en noterad melodi som de ska spela in, för att sedan 

låta dem komponera en egen melodi, och att detta främjar elevernas kreativitet och får 

dem att våga vara mer äventyrliga.  

 
6.4 Slutsats 

Genom studien kunde de bestämda forskningsfrågorna besvaras, och materialet gav 

också upphov till intressanta nya frågeställningar och fortsatt undersökning av området. 

Intervjupersonernas uttalanden kunde styrka förekomsten av en kreativ process i 

enlighet med Websters modell för kreativt tänkande, och de analysmodeller som 

användes i studien menade intervjupersonerna förekom i elevernas process. Materialet 

visade också att intervjupersonerna uppmärksammade underlättande teman i sina 

elevers kreativa process, såsom vikten av elevens förståelse och reflektionsförmåga, 

men att den kreativa processen inte alltid tedde sig så tydlig att intervjupersonerna 

menade sig se en fullständig process. Intervjupersonerna diskuterade gehör och 

reflektion som musikaliska förmågor som deras elever både kunde uppvisa och inte 

uppvisa i en kreativ process och resonerade kring vikten av dessa, men de musikaliska 

val som studien hade som syfte att undersöka sågs i materialet snarare som en 

integrerad del i en praktisk kreativ process än fristående val. I materialet framgick det 
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tydligt att intervjupersonerna såg relevant kunskap och tydliga ramar som de mest 

användbara verktyg för att underlätta och utveckla sina elevers skapande, och 

intervjupersonernas positiva syn på musikskapande kan också ses som en underlättande 

faktor. 

   I empiriinsamlingen uppkom en del intressanta frågeställningar som studien inte hade 

möjlighet att behandla, men som kan vara intressanta att ta upp i fortsatta studier av 

området. Flera av intervjupersonerna diskuterade personligt musikaliskt uttryck i 

elevernas musikskapande, vilket med fördel kan ligga som grund i en studie som 

fokuserar på detta och vad lärarna menar att de gör för att utveckla elevernas personliga 

uttryck. Detta skulle också kunna kombineras med en undersökning av musiklärares syn 

på sina elevers musikaliska identitet och individualitet. Undersökningen kring elevernas 

kreativa process skulle kunna utvecklas och då kombineras med observationer av 

undervisning i musikskapande samt intervjuer med elever kring vad de upplever att de 

gör när de skapar musik. Utifrån studiens resultat kan det dock vara önsvärt att intervjua 

elever som studerar på gymnasiet, detta då högstadieelever i många fall inte har 

utvecklat sin förmåga att reflektera över sin egen process. Ett fortsatt 

undersökningsområde skulle kunna vara förekomsten av digitala verktyg och huruvida 

de förändrar och påverkar den kreativa processen, något som har behandlats kort i denna 

studie men som med fördel kan utvecklas. 
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Studentens e-postadress: dahlbergclara@gmail.com  

Handledarens namn: Anna Linge  
Handledarens e-postadress: anna.linge@lnu.se 
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Bilaga B Missivbrev 
 

Hej!   

Jag heter Clara Dahlberg och går mitt fjärde år på Linnéuniversitetet för att bli 
musiklärare. Nu till hösten ska jag skriva mitt första självständiga arbete på 
grundläggande nivå, och jag har då valt att undersöka högstadieelevers musikaliska 
tendenser och processer i sitt musikskapande samt vilka av dessa tendenser som 
musiklärare upplever vara mest förekommande. Studien är gjord ur musiklärarens 
perspektiv, och anledningen till att jag mailar dig om detta är för att fråga ifall du som 
musiklärare på er skola eventuellt skulle vara intresserad av att delta? Jag kommer 
under november månad genomföra individuella intervjuer med några musiklärare på 
högstadiet där huvudfokus kommer att ligga på musikskapande hos elever i årskurserna 
7–9. De personuppgifter som kommer samlas in från läraren är e-postadress, namn samt 
inspelad och transkriberad intervju. Dessa personuppgifter kommer under höstterminen 
2019 att behandlas inom ramen för studien som beskrivs ovan, varefter de raderas. 
Lärare som deltar i studien ombeds skriva under en samtyckesblankett som beskriver de 
etiska riktlinjer som studien förhåller sig till. Dessa etiska riktlinjer förhindrar att dina 
personuppgifter hanteras på ett oaktsamt sätt. Du kan också när som helst dra tillbaka 
ditt samtycke utan påföljder genom att kontakta någon av kontaktpersonerna nedan.   
Jag ser fram emot att höra från er, och tveka inte att ställa frågor om det är något ni 
undrar över!   

Med vänliga hälsningar,  
Clara Dahlberg 
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Bilaga C Frågeformulär 
	
Intervjufrågor	
I och med strukturen på intervjuerna är frågorna menade att agera mer som ramverk än 
strikt ordning. Följande frågor är därför färgkodade efter vilken del i intervjun de anses 
vara mest relevanta i. Öppningsfrågan är: kan du berätta om din erfarenhet av 
musikskapande i skolan?	
Introduktion (1), diskussion (2), specifikation (3). 	

• Kan du berätta om din erfarenhet av musikskapande i skolan?  
• Vad anser du som musiklärare om vikten av musikskapande i skolan? 
• Hur lägger du upp ett projekt med musikskapande? Skillnad mellan årskurs 7 

och 9? 
• Hur ser dina elevers musikskapandeprocess ut? 
• Musikskapande kan ses som problemlösning. Kan du berätta om situationer när 

dina elever har använt sig av problemlösningstänkande i sitt musikskapande? 
• Det finns en modell för komposition som utgår från fyra stadier; förberedelse, 

inkubation, belysning och verifikation. Är dessa steg något som du menar att du 
kan se i dina elevers process?  

• Finns det ramfaktorer hos eleverna som du menar kan påverka elevernas 
musikaliska val och förmågor? Ex. genus, etnicitet, klass eller bostadsort! 

• Vilka medvetna didaktiska val gör du för att underlätta musikskapandet för dina 
elever? Vilka ramar sätts upp för kompositionen?  

• Du gör medvetna val kring din undervisning. Uppmärksammar du medvetna val 
från dina elever angående deras musikskapande?  

• Uppmärksammar du ej medvetna musikaliska val från dina elever?  
• Hur upplever du den musikskapande processen hos de elever som är 

musikintresserade (generellt, inte bara musiklektionerna)? 
• “Jag testade det här för att det lät bra, och då la jag till det och tog bort det 

här…” kan vara exempel på två musikaliska val som kommuniceras verbalt av 
en elev. Har du uppmärksammat en situation som denna i ditt klassrum? När och 
hur? Kontext! 

• Vilka musikaliska val har du sett? Vilka är tydligast?  
• På vilket sätt går det att uppmärksamma när elever gör medvetna val i sitt 

musikskapande? Verbalt, synligt, hörbart?  
• Vilka musikaliska val som du kan se menar du gör störst skillnad i dina elevers 

musikskapandeprocess? 
• Anser du att elever som är mer aktiva under musiklektionerna och har ett större 

musikintresse gör fler medvetna musikaliska val? Varför/varför inte?  
• Anser du att de eleverna med stort musikintresse är “mer kreativa” i sitt 

musikskapande?  
• Vad anser du är viktigare inom dina elevers musikskapande, process eller 

produkt? Motivera!  
 

 


