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Abstrakt
Syftet med detta arbete har varit att undersöka musiklärares syn på elevens eget skapande i 
undervisning. Fem musiklärare har intervjuats: en i år 4-9, en gymnasielärare, en 
kulturskolelärare, en folkhögskolelärare och en musikhögskolelärare. Intervjuerna har varit av 
typen halvstrukturerade och kvalitativa. De har utförts i informanternas hem- eller arbetsmiljö. 
Vi har funnit att lärarnas syn på skapande i undervisning är förhållandevis enhetlig. Lärarna ser 
olika på vilka förutsättningar som måste finnas för skapande undervisning och har också olika 
syn på elevers mottaglighet för skapande undervisning. Undersökningens resultatdiskussion har 
rört lärarnas syn på ovanstående punkter. Vi har också behandlat den breddning som skett av vår 
egen syn på skapande i undervisning under arbetets tillblivelse. Flera av de arbetssätt de 
intervjuade musikpedagogerna tillämpar har vi funnit intressanta och möjliga att implementera i 
vår egen undervisning. En lärare vill exempelvis fokusera på enbart skapande undervisning 
under en längre period, en annan talar om iscensättandet av verkliga musikaliska situationer 
under lektionerna medan en tredje ser sig själv som en “coach” som vägleder eleverna i 
skapandet. De studier vi har kommit fram till som möjliga uppföljare till denna är en med fokus 
på elevers syn på skapande i undervisning samt en liknande den här men med ett större antal 
respondenter. Slutligen har vi pekat på aktionsforskning som ett sätt att utarbeta metoder för 
skapande undervisning.

Nyckelord: skapande, skapandesyn, skapande undervisning, musikpedagogik, improvisation, 
kreativitet, reproducerande undervisning.
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Förord
Vi vill uppmärksamma följande personer som på olika sätt bidragit till denna uppsats tillblivelse: 
vår fantastiske handledare Sture Brändström som hjälpt oss genom alla prövningar och stått upp 
för oss, de musiklärare som låtit sig intervjuas samt våra vänner och bekanta i musikvärlden som 
inspirerat oss och kommit med synpunkter på vårt arbete. Utan er hade det varken blivit början 
eller slut. Tack för allt!
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1 Inledning

Som utövande lärare och musiker arbetar vi i sammanhang där den skapande förmågan ständigt 
prövas. Att snabbt kunna arrangera och omarbeta ett musikaliskt material och äga förmågan att 
improvisera över detsamma är av största vikt. 

Vår egen erfarenhet som före detta elever inom musikämnet är att undervisningen i sådan 
verksamhet i hög grad bygger på elevens direkta återupprepande av lärarens förebildande. Mera 
sällan har vi tilldelats uppgifter av skapande karaktär. 

Ovanstående har kommit att utgöra relevanta grundvalar i vår undersökning: en undersökning vi 
alltså anser vara av vikt då dagens mångfacetterade musikkultur, och även samhället i stort, 
ställer allt högre krav på individens flexibilitet och ställningstagande.   
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2 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka fem musiklärares syn på elevens eget skapande i 
undervisning.

3 Bakgrund

Även om vår studie kretsar kring begreppet “skapande” i samband med musikundervisning har 
vi i nedanstående text valt att utgå från ett brett perspektiv. Detta är av stor vikt då relevant 
tidigare forskning inom området bedrivits inom helt andra discipliner än den musikaliska. Vi 
börjar med att definiera begreppet och behandlar det sedan ur ett psykologiskt perspektiv. Vidare 
fokuserar vi på synen på skapande undervisning i några olika praktisk-musikaliska kontexter. 
Avslutningsvis tittar vi närmare på vad som står skrivet, både angående skapande i stort och just i 
musikundervisning, i de aktuella skolformernas styrdokument.        

3.1 Vad är skapande?
I “Norstedts svenska ordbok” (Berg, 2004) presenteras ordet “skapa” som en benämning på att 
“bringa till existens ur ett formlöst tillstånd”. I “Svenska ordboken” (Oreström, 2001) nämns 
bland andra orden “alstra”, “frambringa” samt “utforma” som synonymer till “skapa”.

Delade meningar råder om vad som är att betrakta som skapande i undervisning. 
Psykologiforskaren Lev S Vygotskij hävdar att vi är skapande då vi tillgodogör oss ett 
konstnärligt verk lika mycket som när vi utför det. Enligt detta synsätt är alltså den klassiska 
sångstudentens mer eller mindre exakta återgivande av en kompositörs noterade musik en form 
av skapande. Synen beskrivs kärnfullt med orden “Att läsa Shakespeare och vara Shakespeare är 
yttringar som är oändligt artskilda men fullkomligt lika till naturen” (Vygotskij citerad i 
Lindqvist, 1999, s 161). Vygotskij hävdar vidare att 

 Det skulle vara ett underverk om fantasin kunde skapa ur ingenting, eller om den skulle  ha andra källor till 
 sina skapelser än tidigare erfarenheter (1995, s. 18).

I sin avhandling “Varde ljud!” (2007) presenterar Tommy Strandberg, lärare i musikdidaktik och 
pedagogik vid Umeå universitet, en liknande syn. “Skapande” kan karaktäriseras som
 
 ...ett honnörsord för positivt laddade egenskaper och färdigheter som exempelvis uppfinningsförmåga, 
 problemlösningsförmåga, flexibilitet, originalitet. Färdigheter och förmågor som att kreativt kunna 
 hantera  nya situationer, samarbeta, realisera idéer och tänka nytt, verkar vara viktiga inom flera  
   yrkesområden (s16).

Instrumentalmetodikforskaren Robert Schenk (2000) å sin sida sätter i en schematisk 
uppställning “eget skapande” enbart i samband med begrepp såsom “egna kompositioner”, 
“förnyelse och fräschhet”, “ljudexperimenterande” och “egna  improvisationer” (s. 46).
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I psykologen Rollo Mays “Modet att skapa” (2005) är begreppen “skapande” och “kreativitet” 
intimt förknippade med varandra: kreativitetens sanna form är för honom “den process genom 
vilken någonting nytt skapas” (s. 38). Vår syn på skapande hade när vi påbörjade denna 
undersökning mycket gemensamt med Schenks och Mays dito. Detta i jämförelse med 
Vygotskijs och Strandbergs bredare syn på skapande. 

Musikforskaren Cecilia Hultberg (1995) återger psykologen David Woods syn på skapande 
undervisning: “Elevens förutsättningar står i centrum. Läraren måste alltid vara lyhörd för att 
inte ge mer hjälp än eleven behöver och vara beredd att dra sig tillbaka för att ge elevens egna 
initiativ tillräckligt utrymme” (s.10). Som exempel på detta kan nämnas en av Hultberg utformad 
övning som låter eleven improvisera fram en melodi över ett så kallat basostinato, en repetativ 
basgång (Ibid., s. 23).

En annan form av övning med utgångspunkt i elevens skapande återfinns i John Stevens 
“klassrumsimprovisationer” (vår översättning). Eleverna tilldelas i detta fall uppgifter utifrån sin 
egen musikaliska nivå för att på ett adekvat sätt kunna delta i utförandet av ett fritt (tonalt och 
rytmiskt obundet) improviserat musikstycke (Bailey, 1992, s 118). 

En kanske ännu mera vardaglig form av elevens skapande i musikundervisningen är den till 
synes enkla handlingen att läraren låter eleven ha aktiv del i utformandet av ett musikstyckes 
agogik (tillämpning av dynamik, frasering och tempoförändringar).

3.2 Teoretisk förankring
Användandet av elevens eget skapande som undervisningsmetod speglar en dialektisk-idealistisk 
människosyn. Denna människosyn bygger på tanken att människan varken styrs mekaniskt av 
medfödda egenskaper eller sin omgivning. Istället pågår människans utveckling i form av en 
dialektisk process där människans inre liv påverkar det yttre och vice versa. Inom den dialektisk-
idealistiska människouppfattningen tar man också tydligt avstånd från konformism och förtryck 
(Wedel-Brandt, 1988, s. 17).

Den humanistiska psykologin och den dialektisk-idealistiska människosynen är tätt 
sammanlänkade. Så här sammanfattas den humanistiska psykologins viktigaste ståndpunkter av 
psykologen John Aasted Halse (1988, s. 214):

• Det finns ingen determinism. Ingenting i tillvaron är förutbestämt. Man är fri, dvs fri att bilda sin egen 
personlighet. Därför är man också ansvarig för sin egna handlingar.

• Det finns ingen absolut given sanning. Människan är ett medvetet upplevande väsen i “världens centrum”, dvs 
hon erfar själv verkligheten.

• Det finns inga absoluta värden. Människan är varken ond eller god utan snarare “neutral”, dvs hon skapar själv 
sina värden. Därav följer, att människans tankar och handlingar är MÅL-inriktade och AVSIKTS-bestämda.

• Det finns ingen given och gemensam mänsklig natur. Människan är en individ, dvs helhetspräglad, odelbar och 
särartad (unik). Härav följer, att skillnader mellan människor blir mer intressanta än likheter.
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Den kanske mest kände humanistpsykologen, Abraham Maslow, ser behovet av 
självförverkligande som det slutgiltiga, då fysiologiska och sociala behov samt 
självhävdelsebehov är uppfyllda. För Maslow är behovet av självförverkligande något som 
definierar människan. Självförverkligande är enligt honom behovet av att uttrycka sig själv, att 
vara skapande, att tillägna sig kunskap, att tillägna sig estetiska upplevelser, att lösa problem, 
samt att utforska (Ibid., s. 217).

Inom inlärningspsykologi talar man om inre respektive yttre motivation (Imsen, 2000, s. 278). 
Den yttre motivationen kopplas till belöningar eller sanktioner i samband med en utförd uppgift 
medan den inre dito bygger på en individs känsla av att en uppgift är meningsfull i sig själv. 
Psykologen Mihaly Csikszentmihalyi kallar denna känsla för “flow” och anser att en sådan 
upplevelse gör självet mer komplext i den mening att den integrerar dess enskilda delar. Han 
skriver: “Flow är viktigt både för att det gör det närvarande mer njutbart och för att det bygger 
upp självförtroendet på ett sätt som gör det möjligt för oss att utveckla nya färdigheter och 
komma med betydande bidrag till mänsklighetens utveckling” (1990, s. 65). 

I samband med att den humanistiska psykologin vann mark i väst i mitten av nittonhundratalet 
började man diskutera förekomsten av ett divergent respektive konvergent sätt att tänka. Att lösa 
en matematikuppgift i skolan bygger oftast på konvergent tänkande, det existerar bara ett korrekt 
svar. Det sätt på vilket eleven stimuleras att tänka i samband med ovanstående 
skapandeövningar, det divergenta, är enligt psykologerna Carlström och Hagman  ”...mera 
nyskapande, ger möjligheter till att pröva nya vägar samt uppmuntrar till att finna flera och 
ovanliga lösningar” (1989, s. 227). Författarna hävdar vidare att den svenska skolan för mycket 
betonat träning av den vänstra hjärnhalvan (styr till exempel detaljperception, läsning, tal och 
kategorisering) och förespråkar undervisningsformer där den högra hjärnhalvan (styr bland annat 
mönster- och helhetsperception) och dess divergenta karaktär också får möjlighet att utvecklas.

Ett trettiotal år innan den humanistiska psykologins tillkomst utarbetade Vygotskij i Ryssland en 
psykologisk teori som utgick från att människans utveckling sker i samklang (dialektiskt) med 
det mänskliga sammanhang hon föds in i. Människan både påverkar och påverkas av sin 
omgivning. (Jerlang & Ringsted, 1988, s. 278). Denna psykologiska inriktning kallas för den 
kulturhistoriska. Vygotskij talar om vikten av att barn tillåts skapa utifrån sig själva (här avses en 
form av skapande som ligger närmare vår definition), utan vuxnas omedelbara inblandning och 
tillrättaläggande. Han anser att det är ett skapande som snarare är viktigt för barnet än för 
omgivningen och ser en rent psykologisk nytta med barnets skapande: det lär sig “behärska 
systemet för sina upplevelser, besegra, övervinna dem och lär psyket 
bergsbestigning...” (Lindqvist, 1999, s. 167).

Enligt A N Leontjev, en annan rysk psykolog med anknytning till den kulturhistoriska 
inriktningen, sker människans utveckling genom en internaliseringsprocess av kunskap och en 
därpå följande externaliseringsprocess. Dessa begrepp sammanslagna kallar han för “den 
mänskliga verksamheten” (Jerlang & Ringsted 1988, s. 290). Det är alltså först när hon påverkats 
av sin omvärld, bearbetat denna påverkan genom mentala processer (internalisering), och sedan 
låtit den komma till uttryck genom påverkan och förändring av samma omvärld (externalisering) 
som människan utvecklas. 
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Inom gestaltpsykologin har man arbetat utifrån tesen att “helheten ger de enskilda delarna dess 
betydelse och inte omvänt” (Svejgaard, 1997, s. 186). Enligt detta synsätt uppfattar vi alltså vår 
omvärld holistiskt snarare än utifrån enskilda detaljer.
Både Roger Säljö (2000, s. 146) och Bengt Selghed (1989, s. 275) hänvisar till undersökningar 
som visar att människors inlärning är avhängig sammanhang och strukturer. David Wood (1999) 
har en liknande syn: 

 Det man kommer ihåg är något man bokstavligen hanterat i ett  naturligt sammanhang, man har gjort 
 något i samband med det man ska minnas (s. 91).

Ovanstående tankar har också slagit igenom inom det musikpedagogiska området. Heidi 
Westerlund är forskare vid Sibeliusakademien och betonar vikten av att musikundervisningen i 
skolan kopplas till den förnärvarande rådande musikaliska situationen i samhället (2004, s. 44). 

I artikeln “Vad säger notbilden-Förhållningssätt till notation i västerländsk tonal 
tradition” (2001) beskriver Cecilia Hultberg hur vissa deltagare i en av henne initierad 
undersökning tillämpade ett explorativt förhållningssätt till en given notbild. Dessa deltagare 
tolkade den noterade musiken

 ...utifrån sitt individuella musikaliska omdöme och sin förtrogenhet med  musikalisk praxis, även om 
 detta innebar att de måste bryta mot utgivarens instruktioner (s. 126).

Andra deltagare förhöll sig på ett reproduktivt sätt till notbilden och agerade “...på uppdrag av en 
överordnad interpret , utgivaren, vars tolkning de försökte återge” (Ibid. s. 125). En tredje grupp 
tillämpade båda de ovanstående ansatserna och använde sig således av ett växlande 
förhållningssätt (Ibid. s.127). 

Margaret Barrett, australisk forskare inom musikpedagogik, beskriver hur barns komponerande 
är en icke-verbal process där den slutgiltiga produkten utgör beviset för ett inom barnet pågående 
utvärderande och beslutsfattande kring skapandet (1998, s. 61). Enligt henne finns alltså 
förmågan att ta beslut kring och forma ett material mycket tidigt hos människan, så tidigt att den 
beskrivs som pre-verbal. 

3.3 Skapande undervisning i några praktisk-musikaliska kontexter
Det grundläggande sättet på vilket man lär sig en musikalisk aktivitet är genom att härma en 
förebild. Schenk (2000) skriver: “De unga spelmännen lärde sig låtar genom att de härmade, men 
genom kreativiteten och de egna personligheterna gjorde de också låtarna till sina egna och satte 
därmed en egen prägel på dem” (s. 43). Vidare drar han paralleller mellan  språk- och 
musikinlärning: “Småbarn tar inte efter språket för att sedan börja tala exakt som de andra i 
omgivningen; ingen väntar sig det av dem heller”(Ibid. s. 44). Folkmusikforskarna Lundberg och 
Ternhag (1996) beskriver hur den samtida spelmannen Kalle Almlöf utgår minst lika mycket från 
sig själv som traditionen i framförandet av låtar (s. 175).
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Enligt Hultberg (1995) har alltmer detaljerade nottexter bidragit till att musiker inom den 
västerländska konstmusiktraditionen (så kallad “klassisk musik”) tappat sin roll som aktiv 
medskapare av musiken och istället förväntas att så exakt som möjligt återge en kompositörs 
intentioner. Detta och ett ökat fokus på teknisk skicklighet anser hon har lett till att dagens 
undervisning inom denna tradition bygger på “...reproducerande, notbaserad undervisning med 
syfte att ge en adekvat tolkning av notbilden” (s. 2).

Idiomatisk improviserad musik, till skillnad från fri improviserad musik, bygger på ett ramverk 
av bestämd form och tonalitet som används som utgångspunkt för improvisation. Till denna form 
av improvisationsmusik hör till exempel många former av jazz, vissa former av indisk musik och 
klassisk västerländsk musik före 1800-talet. Gemensamt för dessa musikformer är att de 
förutsätter ett musikaliskt allmängods som alla utövare förväntas känna till. Enligt Bailey (1992) 
är grundstenen för konsten att improvisera i dessa styrda sammanhang “en förståelse, utvecklad 
från total förtrogenhet, med den musikaliska kontexten i vilken man improviserar, eller önskar 
improvisera” (s. 7, vår översättning). Bailey citerar Alain Danielou som beskriver det 
traditionella sättet att lära ut musik i Sydostasien:

Inom den här sortens personliga undervisning föregår konstnärlig träning den tekniska. Eleven står i 
ständig kontakt med konsten i dess högst utvecklade form och han är medveten om målet han till slut bör 
uppnå: musikens innehåll separeras aldrig från dess form (Ibid., s. 7, vår översättning). 

En stor del av musikundervisningen i Sverige idag bygger på ett synsätt som Hultberg  (1995) 
kallar “det pluralistiska”. Det har sina rötter i 1960-talet och är öppet för olika genrer och 
undervisningssätt. Ulla Wiklund (2001), utvecklingskonsulent på Rikskonserter, beskriver hur 
Roffe, en av hennes musiklärare på 1960-talet, tog sig an att hon och en klasskamrat presenterat 
en egen låt för honom: 

”Himla ball”, sa Roffe och började fingra med ackord på pianot. ”Ska det vara precis sådär?” “Jadå,” 
försäkrade vi. Då gjorde Roffe något väldigt klokt. Han rättade sig efter vad vi sa. Vi fick bestämma hur det 
skulle vara. Det hade varit hur enkelt för honom som helst att strömlinjeforma låten, förlänga den på vissa 
ställen och göra den mer så som en vuxen skulle ha gjort den. Men då hade den säkert förlorat hela sin 
fräschör. Det visste Roffe (s. 19).

3.4 Begreppet skapande i styrdokumenten
Följande citat är hämtade ur Lpo 94 (Skolverket, 1994):

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet (s. 7)

En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna 
sig (Ibid., s. 8).

Om man ser till kursplanen för musikämnet i grundskolan (Skolverket, 2000) är elevens 
skapande ett centralt begrepp. Formuleringar såsom “...bli aktiv i ämnet genom eget musicerande 
och skapande” (s. 42)   och “Eleven skall individuellt och tillsammans med andra kunna skapa 
musik i elementära former” (Ibid. s. 44) återfinns i texten. Särskilt tydlig blir kanske synen på 
elevens skapande i meningarna 

 I såväl musicerande som skapande ges också successivt utrymme för utvecklingen av en mer personlig och 
 estetisk medvetenhet hos eleverna. Det metriskt och tonalt korrekta  skall, liksom i lyrik, kunna vika för ett 
 friare, mer personligt uttryckssätt” (Ibid., s. 43).  
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Intressant att notera är att ordet “skapande” alltså används på ovanstående sätt i “Läroplan för de 
obligatoriska skolformerna” medan det faktiskt inte nämns alls i “Läroplan för de frivilliga 
skolformerna” (Skolverket, 1994). Det skall dock sägas att flera formuleringar i texten ändå kan 
tolkas som att ett skapande förhållningssätt förordas jämte traditionell undervisning. I kursplanen 
för kärnämneskursen “estetisk verksamhet” på gymnasiet står bland annat att “Skolan skall i sin 
undervisning i estetisk verksamhet sträva efter att eleven blir medveten om de estetiska 
uttryckens roll och användning samt stimuleras till eget skapande” (Gy2000:01, Skolverket, 
2000, s. 49). 

I “Estetiska programmet. Programmål, kursplaner, betygskriterier och 
kommentarer” (Skolverket, 2000) kan vi läsa att “Estetiska programmet syftar till att ge 
grundläggande kunskaper inom kultur och estetik samt att ge möjlighet att allsidigt utveckla 
förmågan till skapande, inlevelse och uttryck” (s. 8).

De kommunala musik- och kulturskolorna har ingen nationell styrning. Det är den enskilda 
kommunen som avgör om och hur verksamheten ska bedrivas. Det närmaste man kommer ett 
övergripande perspektiv på vilka riktlinjer en kultur- eller musikskola ska ha för sin verksamhet 
är Sveriges Musik- och Kulturskoleråds arbete. Rådet är inte ett styrande organ utan en 
intresseorganisation där 85% av Sveriges kommuner är medlemmar. Rådet tillämpar ett 
plattformsdokument där vissa riktlinjer för medlemskommunernas verksamhet presenteras. I 
dokumentet berör man inte begreppet “skapande”<http://www.smok.se/about.asp>.

Ser man däremot till de lokala styrdokumenten för några olika musik- och kulturskolor kan man 
hitta formuleringar såsom:

Musikskolan  utvecklar barns och elevers möjligheter att genom musik och skapande ge upplevelser, 
lärande, gemenskap, glädje och utmaning i förskolan, skolan och på fritiden. Musikskolans kreativa 
verksamhet stärker barnens och elevernas självförtroende och stödjer vägen mot självständighet 
(Karlshamns barn och utb.-nämnd, 2007, s. 2).  

Kulturskolan väcker lust till kreativt skapande, stimulerar fantasin och är en skola för upplevelser och 
färdighetsutveckling inom estetiska ämnen 
<http://www.karlstad.se/kulturskolan/verksamhet.shtml>.

Eleven ska utveckla sin förmåga till  skapande, enskilt och tillsammans med andra 
<http://www.danderyd.se/DanderydTemplates/Page____5374.aspx>.

Inte heller folkhögskolornas verksamhet följer någon central läroplan: det är den enskilda skolan 
som avgör hur undervisningen ska bedrivas. Enskilda skolor bestämmer självständigt vilka 
kurser man anordnar och vilken profil man ska ha på sin skola. De folkrörelser, ideella 
organisationer och landsting eller regioner som har huvudmannaskapet för skolan har därför 
stora möjligheter att sätta sin prägel på verksamheten och arbeta efter egna verksamhetsplaner. 
Folkhögskolorna finansieras genom statsbidrag och landstingsbidrag som utdelas då det kan 
styrkas att vissa kriterier uppfylls <http://www.folkhogskola.nu/page/133/omskolformen.htm>. 
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Musikhögskolorna lyder under den svenska högskoleförordningen. Här regleras vad som krävs 
för olika former av examina. En del i att uppnå en konstnärlig kandidatexamen är till exempel att 
studenten ska:

...visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna 
idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra 
konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar <http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19930100.htm>.

I kursplanen för K1, ett block med kurser vid Musikhögskolan i Malmö, finns formulerat att 
studenten efter genomgången kurs ska ha  “utvecklat sitt instrumentala/vokala konstnärliga och 
personliga uttryck” (Musikhögskolan i Malmö, 2005, s. 27). En liknande formulering, “Att 
stärka den musikaliska identiteten genom att utveckla musicerandet på det egna 
huvudinstrumentet tekniskt, konstnärligt och repertoarmässigt samt att stimulera till samspel och 
kommunikation med musik”, står att läsa som målsättning i kursen “Huvudinstrument med 
ensemble CI:1 J/R” som ges vid Musikhögskolan i Piteå < https://portal.student.ltu.se/stuka/>. 
Som i fallet med Lpf 94 berörs begrepp som kan sättas i samband med skapande i undervisning 
men just ordet “skapande” används inte.

4 Metod

Nedan beskriver vi den den kvalitativa intervjun som metod, motiverar användandet av den och 
presenterar respondenterna. Vidare behandlar vi studiens genomförande, hur vi bearbetat aktuella 
data samt vilka etiska överväganden vi gjort.

4.1 Den kvalitativa intervjun

Det faktum att vi valt att använda oss av intervju som informationsinhämtande metod är 
avhängigt vår studies syfte: “...att undersöka fem musiklärares syn på elevens eget skapande i 
undervisning”. Intervjumetoden har gett oss

  ...de bästa förutsättningarna för att få fram hur den intervjuade tänker och känner. Vi kan ställa 
 följdfrågor för att rätt förstå vad de vill tala om för oss (Kylén, 2004, s. 9).
 
I linje med ovanstående har vi uteslutit undersökningsmetoderna enkät och observation: dessa 
skulle knappast ha gett oss tillräckliga möjligheter “...att komma bakom det yttre skalet” 
(Ibid., s. 9). Vår undersökning bygger på frågor med låg grad av standardisering och 
strukturering (Davidson & Patel, 2003, s. 71). Vi har fasta frågeområden som inte nödvändigtvis 
måste behandlas i en särskild ordning och respondenterna är fria att associera och tolka frågorna 
fritt utifrån sina erfarenheter. En enkätundersökning utifrån dessa premisser vore oerhört 
opraktisk. Johansson & Svedner formulerar sig på följande sätt (1998, s. 39): 

 Enkätmetoden fungerar bäst om man vill veta fakta som ålder, kön, tidigare utbildningar eller 
 yrkeserfarenhet, dvs frågor där det är lätt att formulera fasta svarsalternativ. Däremot är enkäten en mindre 
 bra metod när syftet är att vinna kunskap om synsätt, förhållningssätt, och liknande, dvs breda 
 frågeområden där det är svårt att formulera specifika, väl avgränsade frågor.
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 Att använda oss av observationer för att ta reda på respondenternas tankar om det aktuella 
undersökningsämnet vore självklart inte heller möjligt då tankar knappast låter sig observeras. 
Eftersom vårt mål vidare inte har varit att undersöka omfattningen av musiklärares användande 
av elevens eget skapande som undervisningsmetod, utan lärarnas tankar och resonemang kring 
ämnet,  anser vi det ytterligare motiverat att använda oss av den kvalitativa intervjun som 
undersökningsmetod (Krag Jacobsen, 1993, s. 19).

Den kvalitativa intervjun bygger på att intervjuare och respondent tillsammans bygger upp ett 
meningsfullt och sammanhängande samtal om fenomenet, eller företeelsen om man så vill, som 
man avser att studera. Graden av standardisering är i allmänhet låg vilket i praktiken innebär att 
fasta svarsalternativ inte kan användas. I en kvalitativ intervjusituation är det av stor vikt att 
intervjuaren är väl insatt i respondentens sammanhang och hyser en förståelse för uttryckssätt, 
idiomatiska termer och så vidare. Detta är en av den så kallade hermeneutiska 
forskningsinriktningens grundstenar: förförståelsen är en “naturlig utgångspunkt i 
tolkningsprocessen fram mot förståelse” (Davidson & Patel, 2003 s. 79). Den som intervjuar 
kvalitativt bör “vara medveten om sin medverkan i samtalet och hur olika roller och 
förhållningssätt kan bidra till ett samtal där de olika nyanserna i det som studeras 
framträder” (Ibid., s. 82). Den kvalitativa intervjun ger “sociologiska data utifrån sociala samspel 
och interaktionsprocesser” (Svennning, 2003, s. 86). Kvale (1997, s. 45) skriver om den 
kvalitativa intervjuns koppling till det postmoderna tänkandet:

 Efter sammanbrottet för de universaliserande metaberättelserna ligger tonvikten på det lokala 
 sammanhanget, på den sociala och språkliga konstruktionen av en perspektivistisk verklighet där 
 kunskapen valideras genom praktiken. Det råder öppenhet för den kvalitativa mångfalden, för mångfalden 
 av meningar i lokala sammanhang; kunskapen är perspektivistisk, beroende av forskarens synvinkel och 
 värderingar. Den mänskliga verkligheten uppfattas som samtal och handling, där kunskap blir förmågan att 
 utföra effektiva handlingar. Idag tenderar frågan om en undersökning är vetenskaplig eller ej att ersättas av 
 den mer pragmatiska frågan om undersökningen ger användbar kunskap.

Kvale skriver vidare om huruvida den kvalitativa intervjun ska kategoriseras som objektiv eller 
subjektiv undersökningsmetod (s. 65):

 Eftersom det finns så många skiftande föreställningar om objektivitet, kan den kvalitativa intervjun inte 
 objektivt kategoriseras som vare sig en objektiv eller en subjektiv metod. Objektiviteten hos den kunskap 
 som frambringas genom samspelet i intervjun måste diskuteras med speciell hänsyn tagen till de olika 
 föreställningarna om objektivitet och till ämnet för den konkreta undersökningen.

4.2 Deltagare
Vår undersökningsgrupp består av fem musiklärare av vilka tre är män och två är kvinnor. Vi 
valde ut dessa fem genom att först och främst söka upp lärare som enligt egen utsago använde 
sig av elevens skapande i sin undervisning. Någon formell avgränsning för hur detta skapande 
skulle te sig fanns inte. Vidare låg det i vårt intresse att intervjua en lärare från vart och ett av de 
olika stadier av musikundervisning som är aktuella i Sverige (grundskola, gymnasium, musik- & 
kulturskola, folkhögskola samt musikhögskola). Slutligen avgränsade vi vårt urval ytterligare 
genom att sträva efter en undersökningsgrupp som innehöll minst en lärare med bakgrund inom 
den klassiska västerländska traditionen och lärare med olika antal år i yrket. Så här kom 
undersökningsgruppen att se ut:

Musiklärare 1 är verksam inom grundskolans klassundervisning. Läraren undervisar i 
årskurserna 4-9 och har arbetat i två år. Lärarens huvudinriktning är sång inom jazz/rock-genren.
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Musiklärare 2 har arbetat på gymnasiets estetiska program med musikinriktning i sju år. De 
instrument läraren undervisar i är trumset och elgitarr. I lärarens tjänst ingår även rock/pop-
ensembleundervisning. Musiklärare 2 arbetar även som lärare i trumset på musikhögskolenivå.

Musiklärare 3 har tjugonio års erfarenhet inom yrket och undervisar i elgitarr och 
jazzensemblespel på en kulturskola. Lärare 3 är även verksam på gymnasie- och 
musikhögskolenivå.

Musiklärare 4 har arbetat inom yrket i fjorton år. Läraren undervisar i rock/pop-ensemblespel på 
en folkhögskola. Lärarens huvudinstrument är elbas.

Musiklärare 5 har arbetat som pianolärare på olika nivåer i tjugofem år. Läraren har 
förnärvarande tjänst vid en musikhögskola. 

4.3 Genomförande
Genom att intervjua de fem musiklärarna har vi undersökt deras syn på följande frågeområden:

- elevens eget skapande
- elevens eget skapande i relation till styrdokumenten 
- elevens eget skapande i relation till olika undervisningsformer (enskilt, grupp, lektionslängd 

o.s.v.)
- effekter (både inom- och utommusikaliska) av elevens eget skapande
- respons från olika parter (föräldrar, kolleger, elever) på elevens eget skapande som verktyg i 

undervisningen

Frågeområdena har använts som stöd i intervjuerna som, vilket tidigare nämnts, utförts i form av 
kvalitativa, eller som Jan Trost också benämner dem, “informella” (2005, s. 23),  samtal med låg 
strukturering i respondenternas arbets- eller hemmiljö. Vid intervjutillfällena har respondenten 
och en intervjuare varit närvarande. Dokumentation av intervjuerna har skett genom 
ljudinspelning för att undvika den extra koncentrationsansträngning antecknande innebär (Ibid., 
s. 54). Slutligen har ljudinspelningarna transkriberats. 

4.4 Databearbetning

Analysmetoderna för bearbetning av kvalitativ data är inte fastställda och standardiserade i lika 
hög grad som de som används vid kvantitativ dito. Variationen i tillvägagångssätt är stor. Patel & 
Davidsson (2003, s. 118) uttrycker sig som följer om bredden på tillgängliga metoder:

 Man kan hävda att varje kvalitativt forskningsproblem kräver sin unika variant av metod och att för att bli 
 bra som kvalitativ forskare måste man ha god överblick över hela det kvalitativa forskningsfältet. Detta fält 
 förändras också kontinuerligt vilket kräver ständig reflektion.
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I vår studie har bearbetning av insamlad data skett kvalitativt och löpande under arbetets gång 
(Ibid., s. 119). Eftersom vi är två författare har vi hela tiden haft möjlighet att föra en dialog om 
hur det insamlade intervjumaterialet skulle kunna tolkas. Enligt klassisk hermeneutisk metod har 
vi diskuterat det insamlade materialet övergripande för att sedan närma oss vissa kärnpunkter. 
När vi nått dessa punkter har vi utifrån dem återigen belyst helheten. Detta har mycket 
gemensamt med den hermeneutiska cirkeln eller spiralen (Alvesson & Sköldberg, 1995, s. 115). 
Låt oss tydliggöra processen med ett exempel: Genom att läsa igenom de transkriberade 
intervjuerna har vi sett att fyra av lärarna talar om att vissa elever inte trivs med att undervisas på 
ett skapande sätt. Genom detta har vi gått från helhet till kärnpunkt. Vad beror det då på att vissa 
elever inte trivs med att undervisas på detta sätt? Möjliga svar har vi sökt genom att se vad de 
intervjuade lärarna sagt om saken, vad som står att läsa i aktuell litteratur samt genom att 
återigen diskutera sinsemellan. Därigenom har vi återigen nått helhetsnivån. Genom att växla 
mellan ett helhets- och ett kärnpunktsperspektiv  har vi nått en “...fördjupad förståelse av 
bådadera”  (Ibid., s.116).  Ovanstående databearbetning har till stor del skett enligt vad Kvale 
(1997, s. 184) kallar ad hoc-meningsskapande: 

 Forskaren kan således först läsa igenom intervjuerna och skaffa sig ett allmänt intryck, sedan gå tillbaka till 
 särskilda avsnitt, kanske göra vissa kvantifieringar som att räkna yttranden som anger olika attityder till ett 
 fenomen, göra djupare tolkningar av speciella yttranden, omvandla delar av intervjun till berättelser, 
 utarbeta metaforer för att fånga materialet, försöka visualisera resultatet i flödesdiagram och så vidare.

4.5 Etiska överväganden
I enlighet med tystnadsplikt och konfidentialitet har vi så långt det är möjligt avidentifierat de 
fem musiklärarna (Alvesson & Sköldberg, 1995, s. 107). Endast sådana uppgifter vi ansett vara 
direkt relevanta för studiens utfall och sammanhang har redovisats.

5 Resultat

Nedan redovisas resultatet av våra intervjuer med de fem musiklärarna och avslutas med en 
sammanfattning. Varje intervju redovisas separat.

5.1 Redovisning av intervjuerna

Musiklärare 1
Musiklärare 1 arbetar som tidigare nämnts med klassundervisning i år 4-9. Läraren vill i sin 
undervisning verka för att eleverna ska använda musiken till att skapa. Då eleverna ofta saknar 
verktyget för att skapa är målet att ge dem detta verktyg. Läraren har märkt att många elever inte 
är trygga i skapandesituationer. Detta kopplas till att verktygen saknas. Trots detta ser läraren en 
stark skapande vilja hos eleverna. När eleverna på något sätt lyckas med sitt skapande kan 
läraren uppleva positiv respons från dem. Kollegor och föräldrar ger genomgående positiv 
respons när eleverna framför musik. Läraren ser inte sin lektionssal som en tillfredsställande 
miljö för skapande.   
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Styrdokumentens mål tycker läraren är för högt ställda. Läraren ser snarare till om eleven 
uttrycker något eget än producerar till exempel hela låtar. Detta egna uttryck ser läraren som ett 
skapande i sig.

Elevgruppernas storlek ser läraren som ett hinder för att skapa, de är för stora för att eleverna ska 
känna sig tillräckligt trygga. Den tidsmässiga begränsningen i undervisningen kan vara ett 
problem, men ibland också en “trigger” för skapande då förväntningarna sänks. Läraren anser att 
det vore av värde att kunna arbeta med skapande i längre sjok periodvis. Detta för att skapande 
arbete ofta leder till en känsla av att man vill göra det klart utan avbrott. Avbrott kan också leda 
till att man börjar granska sitt arbete vilket läraren i det här fallet ser som negativt. Ett skapande 
värt namnet är för läraren att arbeta med det under längre tid och sedan reflektera över resultatet.

Musiklärare 2
Gymnasieläraren i vår undersökning nämner som exempel på skapande i sin undervisning 
låtkomposition, improvisation och omarrangering av låtar. Läraren tycker att skapande finns med 
i varje instrumentlektion. Eleverna ska i ensembleundervisningen först och främst spela som 
läraren vill. Först efter det kan man ta tag i att ändra arrangeringsdetaljer. I enskild undervisning 
utgår läraren ofta från en mall eller övning som han utvecklar. Som exempel nämns elevens fria 
användande av en given skala över en ackordföljd. Begreppet “skapande” i styrdokumenten har 
läraren inte reflekterat över och har inte fått någon respons på skapandet varken av kollegor eller 
föräldrar.

Elever kan bli nervösa och osäkra när de för första gången ställs inför att skapa något eget och 
läraren nämner att det ibland verkar som de vill spela i inlärda mönster “nästan som en klassisk 
musiker”. Vissa elever tycker däremot om att skapa och tar tillvara på möjligheten. Ju mer 
eleverna provar sig fram, desto mer hittar de vad de gillar: efter ett tag börjar det låta bättre när 
de får improvisera. Läraren tycker att längre lektioner ger mer utrymme för skapande aktiviteter: 
att gå ifrån mallarna och testa sig fram anser läraren tar mycket tid i anspråk. 

Musiklärare 3
Musiklärare 3, som arbetar på en kulturskola, talar om att improvisation är skapande och att man 
behöver hjälpmedel till detta. Att skapa ett solo på en blues är svårt om man inte har något 
förhållande till den musiken. Man bör ha en “input”. Vi lärare måste förstå den biten och inte 
lämna eleverna åt sitt öde, hävdar lärare 3.

Eleverna kan också skapa genom att läraren låter eleverna utveckla till exempel en 
rytmläsningsövning genom att göra egna variationer. Målet är rytmläsning men eleverna får 
skapa. Läraren presenterar också hur man utifrån en mall kan skapa, till exempel göra en melodi 
till en vanligt förekommande ackordföljd. Läraren betonar medvetenheten om sin styrande roll i 
sammanhanget. Läraren tycker att man egentligen hela tiden skapar i  undervisningen. Att skapa 
och improvisera stärker det egna musicerandet eftersom det kommer inifrån. Detta är en helt 
annan sak än reproducerande pedagogik. Att skapa kan göra en lektion till en “...plattform för att 
mötas på lika villkor”.

I styrdokumenten finns inget konkret skrivet om skapande i den aktuella skolans undervisning, 
man talar istället om ett “uppdrag”. Läraren har inte fått någon särskild respons från föräldrar 
och kollegor vad det gäller skapande. Från elevhåll brukar det fungera så att det är bra om det 
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känns bra. Vad det gäller den tidsmässiga aspekten av undervisningen anser läraren att den inte 
får styra innehållet: man får inte välja bort eget skapande på grund av detta.

En skapande atmosfär i rummet anser läraren är av vikt. Skapande i denna form är för läraren att 
tillsammans med eleven hitta på situationer att musicera utifrån, till exempel att föreställa sig en 
konsert. Man ger förutsättningar. Läraren illustrerar hur man genom härmövningar kan ge eleven 
“små meningar för att ta sig fram i det här nya landet”. För läraren är skapande också att prova 
till exempel nya ackord. 

Musiklärare 4
Folkhögskoleläraren anser att elevens eget skapande är oerhört viktigt i pop-, jazz-, och 
rockmusik. Man kan utifrån sina samlade bakgrundskunskaper göra en tolkning av ett nytt 
instuderingsmaterial, kanske till och med spela det i en helt ny genre. Läraren ser detta som en 
friare form av interpretation än den som förekommer inom till exempel barockmusik. Elever 
med högre kunskapsnivå får göra mycket själv medan nybörjare ofta måste “styras in” mer av 
läraren. I det senare fallet är det snarare läraren som utför ett slags skapande. 

Undervisningen sker utifrån en planering där eget skapande mer och mer betonats under de år 
utbildningen funnits. Detta för att det är en sådan väsentlig del av rockmusiken, både eget 
låtskrivande och musikproduktion. Läraren betonar dock också vikten av att lära sig härma till 
exempel gitarrljud från femtiotalet.

Att skapa musik är generellt lättare i en grupp med mellan sju och tolv elever. Vid enskild 
undervisning kan fokus bli för starkt på individens prestationer, vilket i sin tur kan framkalla 
låsningar och vara jobbigt för eleven. I för stora grupper blir det lätt struligt. Svaga elever kan 
tycka att det är jobbigt med friare, skapande undervisning då de tappar strukturen. De saknar 
verktyg för att veta vad de ska göra.

Det tar mer tid i anspråk att arbeta med skapande men resultatet blir också bättre. Läraren anser 
att om man arbetar på ett skapande, improvisatoriskt och gehörsmässigt sätt lär man sig på ett 
djupare plan. De elever som fått arbeta på ett skapande sätt har ett “lekfullare och friare 
förhållningssätt till musik överhuvudtaget”. Eleverna får grepp om musiken. 

Några utommusikaliska effekter av skapande undervisning har läraren inte lagt märke till. 
Läraren brukar förklara för eleverna hur undervisningen är upplagd och att det kan kännas ovant 
i början, men att resultatet blir bättre i slutändan. Eget skapande innebär också att eleverna måste 
ta eget ansvar. Skapande kan inte tvingas fram, det måste få ta tid och “ta emot”. Lärarens 
uppgift är att vara en “coach” som vägleder eleven. Den respons läraren har fått på denna form 
av undervisning från elevernas föräldrar har varit positiv.

Musiklärare 5
Musikläraren som är aktiv på musikhögskolenivå anser att elevens eget skapande är “oerhört 
viktigt och väsentligt” och att det används för lite. Att  aktualisera hur man hjälper musiklärare 
att ta tag i både sitt eget och barnens skapande är viktigt. Läraren kan inte se en röd tråd 
angående skapande genom de olika skolformernas styrdokument.

Läraren delar upp lärarna inom den individuella musikundervisningen i två kategorier: 
improvisatörer inom afrogenren och “klassiska” som enbart arbetar reproducerande. Även på 
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högskolenivå är lärarna rädda för skapande undervisning, de har inte verktygen för det. Detta 
bekymrar läraren som menar att problemet förekommer i hög grad på alla musikhögskolor. 

Läraren är själv utbildad inom en klassisk, reproducerande tradition och i  sin 
undervisningskarriär har läraren själv fått prova sig fram i att använda elevens skapande som 
metod. På grund av sin obefintliga erfarenhet på området blev läraren till en början skräckslagen 
inför elevernas fantastiska prestationer och “skapandehunger”. Detta resulterade i att läraren 
uppmanade dem att fortsätta skapa på egen hand och inte vågade följa upp detta i 
undervisningen. Efterhand blev läraren dock modigare och vågade integrera skapande i sin 
undervisning, och har under åren samlat på sig ett stort material för denna typ av undervisning. 
Responsen från föräldrarna till de yngre barn som läraren undervisat på ett skapande sätt har 
varit odelat positiv.

Läraren berättar att många reproducerande, notbundna lärare anser att man i tur och ordning 
måste lära sig ett instrument, noter, musikteori samt satslära för att kunna skapa. Detta är fel. Vi 
måste istället inse att barnen redan kan skapa med de enkla verktyg de har. Läraren skulle vilja se 
en “väckelseörelse” med skapande som tema.

Musiklärare måste också få material att arbeta med vid skapande undervisning. Lärarens kolleger 
inom den klassiska traditionen är starkt förankrade i en mästare/lärling-tradition av 
musikundervisning. Kollegorna hävdar att de är skapande i sitt spelande men detta håller inte 
läraren med om. Detta på grund av alla regler som sätts upp vid interpretationen av ett stycke. 

Läraren tycker sig ha sett tre elevkategorier i sin undervisning: de som älskar att bli undervisade 
på ett skapande sätt, de flexibla, som kan ta till sig både skapande och traditionell undervisning 
samt de som tycker det är obehagligt att undervisas på ett skapande sätt. Ibland händer det att de 
elever som ogillar den skapande undervisningsformen kan tillägna sig sådan undervisning 
efterhand och bli otroligt kreativa. Läraren talar om en “magisk knäpp”. Detta under 
förutsättning att läraren då och då gör små inpass med skapandeövningar. Skillnaden som läraren 
sett mellan de två ytterlighetsgrupperna är att den “skapande gruppen” blir mer självgående och 
kan fortsätta spela på egen hand medan den “stela gruppen” har svårt att gå vidare utan lektioner. 
Den skapande och den flexibla elevgruppen kommer till exempel med eget material till lektioner 
och bildar musikgrupper på fritiden. Läraren ser sällan någon teknisk skillnad i pianospelet 
mellan elever som hellre följer en bok strikt än lär sig på ett skapande sätt. Skillnaden ligger 
snarare i att de som följer boken har lärt sig vad som är rätt och fel. Detta hämmar dem. 

Läraren tror på att variera undervisningen mellan gehörsspel, improvisation, egenuttryck och 
notspel. Eleverna bör få lära sig att tolka en notbild friare, de blir då bättre musiker. Läraren 
tycker inte att det skapande arbetet tar mer tid i anspråk. 

Läraren hävdar att musiklärare i allmänhet pratar för mycket under lektioner och fokuserar på 
rätt tonlängd och tonhöjd. Man hinner inte komma till musiken. Man ska spela på lektionerna! 
När elevers eget skapande inte efterfrågats förrän på folk- eller musikhögskolenivå  blir det 
knepigt. Läraren tror på gruppundervisning och tycker om när barn lär av andra barn. Det blir 
ofta mera verkningsfullt. 
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Sammanfattning
I våra intervjuer har vi märkt att de aktuella musiklärarna har en tämligen enhetlig syn på vad 
begreppet “skapande” innebär. De beskriver det med ord såsom “eget uttryck”, “låtkomposition”, 
“omarrangering”, “improvisation”, “tolkning”, och “kreativitet”. Detta stämmer väl överens med 
vår syn på elevens skapande i undervisning. Vidare är det intressant att notera att två av 
musiklärarna pekar på vikten av något slags verktyg eller ”input” för att skapa. Att skapa helt 
förutsättningslöst anses svårt. Fyra av musiklärarna kan urskilja elever som inte trivs med att 
undervisas på ett skapande sätt. Tre av dem har teorier om varför det förhåller sig så. Vi kan 
också konstatera att alla de musiklärare vi intervjuat är bärare av den musikpedagogiska tradition 
som kallas “pluralistisk”: man är öppen för olika genrer och arbetssätt (Hultberg, 1995). 

Fyra av lärarna uttrycker sig kring styrdokumentens betydelse för skapandet. Musiklärare 1 anser 
att styrdokumentens mål är för högt ställda, musiklärare 2 har inte reflekterat över 
styrdokumentens roll och musiklärare 3 arbetar utifrån ett övergripande “uppdrag”. Musik-
lärare 5 ser inte någon röd tråd angående skapande i de olika skolformernas styrdokument.

Musiklärare 1 anser att för stora elevgrupper är ett problem vid skapande undervisning. För 
läraren kan tidsbegränsning vara både positiv och negativ. Musiklärare 2 ser längre lektioner som 
ett sätt att främja skapande undervisning. För musiklärare 3 är det av vikt att tidsbegränsning inte 
påverkar hur mycket man använder sig av skapande i sin undervisning. En elevgrupp med 7-12 
elever anser musiklärare 4 vara optimal för skapande undervisning. Musiklärare 5 pekar på 
fördelarna med att arbeta med skapande undervisning i grupp och anser att onödigt mycket tid 
går åt till att prata under lektionerna.

De musiklärare som tydligast pekar på effekter av elevens skapande är nummer 4 och 5. 
Musiklärare 4 kan se att eleverna får ett “lekfullare och friare förhållningssätt till musik 
överhuvudtaget” och lär sig att ta eget ansvar. Musiklärare 5 märker att eleverna blir mer 
självgående i sitt musicerande.

När det gäller responsen på den skapande undervisningen ser musiklärare 1 att elever som är 
framgångsrika i sitt skapande är mer positiva medan lärarkollegor och föräldrar är genomgående 
positiva till arbetssättet. Musiklärare 2 och 3 har inte fått någon direkt respons på den skapande 
undervisningen medan musiklärare 4 har fått positiv respons från föräldrarnas sida. Musik-
lärare 5 redogör för att responsen från föräldrarna till de yngre barn som denna undervisat på ett 
skapande sätt har varit odelat positiv.

6 Diskussion

I följande text börjar vi med att behandla vad vi funnit vara de mest intressanta resultaten i ljuset 
av teoretiska och erfarenhetsmässiga perspektiv. Därpå följer ett dryftande av de metoder vi 
använt oss av i vår studie. Avslutningsvis diskuteras hur de resultat vi fått fram kan utnyttjas i 
pedagogiska situationer och hur vidare forskning utifrån vår undersökning skulle kunna se ut. 
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6.1 Resultatdiskussion
För musiklärare 1 är skapande att eleverna komponerar eget material eller uttrycker något eget i 
framförandet av en befintlig förlaga. Det senare är mera förekommande i lärarens 
undervisningssituation. Båda dessa synsätt faller inom ramen för hur vi i denna undersökning 
definierar elevens skapande i undervisning. Musiklärare 1:s syn på skapande stämmer överens 
med både Mays (2005, s. 38) och Vygotskijs syn på skapande (citerad i Lindqvist, red. 1999, s 
161). Detta är intressant då deras synsätt skulle kunna beskrivas stå i motsatsförhållande till 
varandra: för May är skapande att kreera något nytt medan Vygotskij ser ett skapande i att 
framföra ett redan existerande konstnärligt material. Intressant är också att musiklärare 1 ger 
intryck av att sträva efter den förstnämnda formen av skapande men känner sig tvungen att så att 
säga “nöja sig” med den sistnämnda. Förutsättningarna för att arbeta med komposition är för 
dåliga: eleverna saknar verktyg, elevgrupperna är för stora, undervisningslokalerna är 
undermåliga och tiden räcker inte till. 

Musiklärare 2:s skapandesyn stämmer också överens med vår. Läraren ser komposition, 
improvisation och omarrangering av ett befintligt material som skapande i sin undervisning. 
Läraren, som inte reflekterat över skapandebegreppet i styrdokumenten, lever alltså genom detta 
ändå upp till delar av det estetiska programmets mål (Skolverket, 2000, s. 8). 

En viktig aspekt i musiklärare 3:s skapande undervisning är att ha en atmosfär i rummet där 
lärare och elev tillsammans iscensätter olika situationer att musicera utifrån. Att se detta som 
skapande är väl förenligt med vår skapandedefinition. Synsättet har också en tydlig koppling till 
gestaltpsykologi (Svejgaard, 1997, s. 186), Woods inlärningssyn (1999, s. 91) och Heidi 
Westerlunds tankar om musikundervisningens förankring i den rådande verkligheten (2004, s. 
44). Kärnan är alltså att använda sig av en helhetssyn för att lära känna de enskilda bitarna. 
Musiklärare 3 ser också improvisation och skapande som en viktig del i undervisning eftersom 
det “kommer inifrån”. Detta kan direkt kopplas till Vygotskijs tankar om barns fria skapande 
(Lindqvist, red. 1999, s. 167).

Musiklärare 4 menar att elevens eget skapande är särskilt viktigt i pop-, jazz-, och rockmusik. Vi 
kan utifrån våra egna erfarenheter hålla med om detta påstående. Som vi tidigare nämnt hamnar 
vi som verksamma musiker inom dessa genrer ovillkorligen i situationer där vi måste använda 
oss av vår skapandeförmåga. Man kan dock fråga sig om inte skapandeförmågan faktiskt är 
viktig oavsett vilken form av musik man utövar. Den form av fri interpretation musiklärare 4 
använder sig av i sin undervisning är också i linje med hur vi definierar skapande i undervisning. 
Arbetssättet har också en koppling till hur folkmusiker i Sverige, och förmodligen också i resten 
av världen, genom tiderna lärt sig låtar: man härmar men tillåts också sätta sin personliga prägel 
på materialet (Schenk, 2000, s. 43). När musiklärare 4 vidare talar om sin roll som en “coach” 
som ger eleven vägledning uttrycks återigen ett pedagogiskt synsätt som delas av Woods 
(Hultberg, 1995, s. 10). 

Elevens skapande är för musiklärare 5 som vi tolkar det främst komposition, improvisation och 
egenuttryck. Alla dessa begrepp är förenliga med vår definition av elevens skapande i 
undervisning. Läraren har sin bakgrund i den klassiska  västerländska traditionen och ger uttryck 
för att elevens skapande främst används inom den afroamerikanska musiktraditionen. Den 
klassiska traditionen ser musiklärare 5 som reproducerande. Synen delas av Hultberg (1995) som 
författat material för att främja användandet av elevens eget skapande inom denna tradition.    
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Den syn som delas av musiklärare 1 och 3, att eleverna måste ges förutsättningar i form av 
verktyg och “input” för att skapa, är mycket intressant. Vi tolkar det som att verktyg och “input” 
innebär  begrepp såsom spelteknik, orientering i den aktuella musikformen samt lärarens 
förebildande. Vygotskij ger uttryck för att dela denna syn när han säger att källan till skapandet 
är tidigare erfarenheter (1995, s. 18). Musikhögskoleläraren å andra sidan förespråkar ett 
skapande som utgår från de enkla verktyg eleven har. Läraren anser att det är fel av lärare inom 
den klassiska traditionen att låta spelteknik, noter, musikteori  och satslära föregå elevens 
skapande. Det läraren verkar eftersträva är ett förhållningssätt som liknar det det traditionella 
sättet att lära ut musik i Sydostasien, där den konstnärliga träningen alltså föregår den tekniska. 
(Bailey, 1997, s. 7) Det är också intressant att notera att det är lärare som företräder just den 
afroamerikanska musiktraditionen som talar om vikten av verktyg och “input” för skapande. Den 
klassiskt utbildade läraren, musikhögskoleläraren, uttrycker istället oro över att det är lärarna 
som saknar verktyg för att handleda skapande. För musiklärare 1 som är verksam i 
klassundervisning i år 4-9 är styrdokumentens högt ställda skapandemål ett problem. Lärarens 
reaktion, att istället se till elevernas egna uttryck i det framförda materialet, speglar den syn på 
elevens skapande som återges i Lpo 94: det personliga uttrycket är viktigare än tonal och metrisk 
korrekthet (Skolverket, 1994, s. 43).

Alla de intervjuade musiklärarna utom lärare 3 talar om att inte alla elever trivs med eget 
skapande i undervisningen. Vad detta kan bero på har tre av dem teorier om. Lärare 1 kopplar det 
till bristen på verktyg medan lärare 2 tolkar det som att eleverna är ovana vid situationen och 
finner sig tillrätta efterhand. Lärare 4 tycker sig se att en del elever inte klarar av den 
strukturlöshet som skapande undervisning kan innebära medan lärare 5 inte anger någon direkt 
orsak till att en del elever finner arbetssättet obehagligt. En möjlig orsak till elevers svårigheter 
att ta till sig ett skapande undervisningssätt skulle enligt oss kunna vara den vikt som i den 
svenska skolan läggs vid undervisning enligt ett konvergent tänkande (Carlström &Hagman, 
1989, s. 227). Eleverna är möjligen så vana att de uppgifter de ställs inför är konvergenta att de 
har svårt att direkt anpassa sig till den skapande undervisningens divergenta karaktär. Att 
musiklärare 2 upplever att en anpassning sker och att lärare 5 pekar på en process där även 
elever som inte alls verkat tillägna sig skapande undervisning plötsligt gör det är hursomhelst 
tankeväckande. De elevkategorier musiklärare 5 talar om, “de stela”, “de flexibla” och “de 
skapande” kan kopplas till de tre kategorier av klassiska västerländska musiker Hultberg sett i 
sin undersökning om uttolkning av notbilder. Dessa motsvarande kategorier benämner Hultberg 
som “reproduktiva”, “växlande” samt “explorativa” (2001, ss. 125-127) 

Vi anser det vara av stor vikt att ta upp lärare 5:s upplevelser av att de elever som kan tillägna sig 
ett skapande arbetssätt blir mer självgående medan de elever som läraren benämner som “den 
stela gruppen” (icke-skapande) ofta stagnerar. Våra egna upplevelser som lärare, elever och 
musiker pekar på samma sak: personer med ett skapande förhållningssätt till musiken utvecklas 
kontinuerligt inom sitt område. Dessa personer verkar ha uppnått en hög grad av inre motivation 
(Imsen, 2000,s. 278).   

Slutligen vill vi peka på den förskjutning gällande vår egen uppfattning om vad som är att 
betrakta som skapande i undervisning som skett under arbetets gång. Efter att ha betraktat 
skapandebegreppet ur så många perspektiv har vi kommit fram till att den kritiska punkt som 
avgör om undervisning skall anses som skapande eller ej, kanske främst är avhängig hur mycket 
eleven ges möjlighet att själv reflektera kring materialet den arbetar med. Utifrån detta antagande 
skulle alltså framförandet av en mycket detaljerad notbild kunna vara skapande så länge 
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uttolkaren aktivt reflekterat och tagit ställning kring notbilden. Om uttolkaren sedan ändå väljer 
att följa notbildens vindlingar slaviskt är inte intressant. Det är den kreativa processen kring 
beslutsfattandet som räknas: elevens egna erfarenheter måste efterfrågas! Därav har vi valt att 
definiera elevens skapande i musikundervisning som 

 elevens utförande utifrån sina samlade kunskaper, känslor och erfarenheter av uppgifter  som bygger på 
 utformandet av ett av läraren i olika grad styrt material. 

Margaret Barretts forskning pekar som tidigare nämnts på att förmågan till estetiskt 
beslutsfattande uppkommer tidigt hos människan (1998, s. 61). I sken av detta anser vi att en 
omvärdering av den traditionella lärarens roll är av betydelse. Eller som kulturskoleläraren i vår 
undersökning uttrycker det: en skapande lektion kan vara “...plattform för att mötas på lika 
villkor”.
    

6.2 Metoddiskussion 
De kriterier vi använt oss av när vi valt ut informanter till vår undersökning skulle med fördel 
kunna ha kompletterats med ytterligare några. Vi har till exempel inte tagit hänsyn till geografisk 
spridning eller vilka instrument lärarna trakterar. Kanske skulle resultatet av denna undersökning 
tett sig annorlunda om så varit fallet.

Kvalitativa, eller informella, intervjuer (Trost 2005, s. 23) med låg strukturering kräver att man 
som forskare kan ta vara på varje nyans och i variation intervjuklimatet för att inte förbise 
viktiga detaljer i informationsflödet. Det är möjligt att vår erfarenhet av att tillämpa den 
kvalitativa intervjun som  informationsinhämtande metod inte är varit tillräckligt stor och därför 
påverkat slutresultatet.

Då analysmetoderna för bearbetning av kvalitativ data som tidigare nämnts inte är fastställda och 
standardiserade i lika hög grad som de som används vid kvantitativ forskning och variationen i 
tillvägagångssätt är stor, (Patel & Davidsson 2003, s. 118) föreligger det även i detta fall en risk 
att vi som forskare med ringa erfarenhet inte valt det optimala tillvägagångssättet.

Eftersom vi intervjuat enbart fem musiklärare kan vi knappast göra några generaliseringar utifrån 
detta. De intervjuade lärarna har berättat om sin egen syn på och upplevelser kring elevens 
skapande i undervisningen. Vi kan i möjligaste mån återge vad de sagt, tolka detta och jämföra 
deras utsagor sinsemellan. Men: vi kan alltså inte utgå från att lärarnas tankar kring skapande 
skulle kunna tillskrivas några andra musiklärare överhuvudtaget. En sådan studie skulle kräva ett 
mycket större undersökningsmaterial (Trost, 2005, s. 121). Vi är också väl medvetna om att vår 
egen syn på elevens skapande kan ha färgat hur vi tolkat det insamlade materialet. 

Det är slutligen möjligt att vi oavsiktligt  påverkat respondenterna genom hur vi uttryckt oss i 
kontakten med dessa. Begreppet “självuppfyllande profetior” kan mycket väl gjort sig gällande. 
Genom att till exempel ställa en fråga av typen “Hur ser du på begreppet ‘skapande’ i 
styrdokumenten?” har vi förmodligen påverkat respondenten att göra ett flertal antaganden som 
utöver deras ärliga, eller sanna om man så vill, syn styr det svar vi får. 
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6.3 Pedagogiska implikationer
Utifrån vår undersökning, tidigare forskning och egna erfarenheter drar vi slutsatsen att ett 
skapande undervisningssätt enligt vår definition kan vara till fördel för elevens utveckling. Till 
vilken grad undervisningssättet ska tillämpas bör som vi ser det främst styras av elevens respons. 
Märker man som lärare att eleven är öppen för skapande undervisning ser vi inget negativt med 
att låta en ganska stor del av tiden användas till detta. Så länge undervisningens mål uppnås är 
allt gott och väl. Det faktum att två av de intervjuade musiklärarna sett att elever ibland 
tillgodogör sig skapande undervisning först efter en tid anser vi dock vara en bra anledning att 
oavsett elevens respons åtminstone göra inpass av skapande i sin undervisning. Den positiva 
utveckling detta kan leda till hos eleven är av stor vikt. Dessutom är det ju så att lärare inom 
vissa skolformer genom styrning faktiskt är ålagda att ha ett skapande förhållningssätt i 
undervisningen.
De intervjuade musiklärarna presenterar ett flertal sätt på vilka de arbetar, eller önskar arbeta, 
med skapande i undervisning. Musiklärare 1 vill exempelvis fokusera på enbart skapande 
undervisning under en längre period; lärare 3 talar om iscensättandet av verkliga musikaliska 
situationer under lektionerna; lärare 4 ser sig själv som en “coach” som vägleder eleverna i 
skapandet och lärare 5 vill få eleverna att skapa utifrån de enkla speltekniska och teoretiska 
förutsättningar de redan inledningsvis besitter. Dessa arbetssätt anser vi vara av stort pedagogiskt 
intresse. Vi anser vidare att det är av vikt att ta tillvara på en yrkesgrupps beprövade 
tillvägagångssätt även då forskning kanske inte alltid är grunden till dessa. I vårt framtida arbete 
som musiklärare avser vi att prova och reflektera kring ovan nämnda pedagogiska tillämpningar.  

6.4 Fortsatt forskning
Under detta arbetes tillblivelse har vi fortlöpande hittat intressanta detaljer som skulle kunna 
utgöra grunden för fortsatt forskning. Redan på planeringsstadiet diskuterade vi hur man skulle 
kunna utforma en undersökning som tog reda på elevers upplevelser av skapande i undervisning. 
Att därefter jämföra lärares och elevers utsagor vore ytterst intressant.

En undersökning liknande den här, men med ett större antal respondenter, skulle också vara 
intressant såtillvida att den statistiska relevansen skulle vara större och att man utifrån detta 
skulle kunna dra fler generella slutsatser. 

Vad det gäller utarbetandet av metoder för skapande undervisning  anser vi att sådan forskning 
bör bedrivas enligt modellen för aktionsforskning. Ett tätt samarbete mellan forskare och 
undervisande lärare borde vara det effektivaste sättet att utforma väl fungerande 
undervisningsmetoder. Sådan forskning ser vi som den mest intressanta uppföljningen till denna 
undersökning.
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