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Sammanfattning  
I denna studie har några stråklärare intervjuats om ämnet eget skapande och kreativitet. Syftet 

med studien var att undersöka några stråklärares upplevelser angående sin egen undervisning 

vad gäller skapande moment, samt hur lärarna erfor elevernas inställningar i moment av eget 

skapande. Studien förhöll sig därför till det fenomenologiska perspektivet, då hänsyn till upp-

levelser och levt liv kunde tas. Tidigare forskning pekade på många fördelar med kreativitet 

och skapande i musikundervisning men belyste också en problematik kring lärares ovana att 

undervisa i eget skapande. Vidare menade forskningen att barn betraktar sitt musikskapande på 

ett annat sätt än vuxna. För att få fram ett resultat intervjuades fyra stråklärare. Genom video-

inspelning kunde viktiga aspekter som annars gått förlorade belysas. I resultatet framkom att 

lärarna upplevde moment i eget skapande på olika sätt. Gemensamt nämndes komposition, im-

provisation och känslor som moment i vilket lärarna kunde undervisa i eget skapande och kre-

ativitet. Vidare upplevde studiens respondenter att de fått en strikt musikundervisning som barn 

och att detta sedan påverkat deras individuella lärarstilar. Gemensamt belyste studiens respon-

denter några moment av eget skapande och pekade på att elevernas inställningar till dessa mo-

ment beror på olika saker. Studiens respondenter erfor att yngre elever lättare tog till sig mo-

ment i eget skapande, emedan äldre elever upplevdes inte vilja sticka ut genom skapande mo-

ment. Studiens respondenter menade att bland annat regelbunden undervisning i komposition 

skapade en säkerhet hos eleverna. I diskussionen framkom dock att eleverna gynnades av lek 

och att få ha roligt i sitt musikskapande. Vidare fanns också fler positiva inställningar hos ele-

verna när lärarna satte upp ramar för skapande moment, då eleverna slapp hitta på helt fritt. 

 

Nyckelord: Eget skapande, kreativitet, fenomenologi, musikskapande, intervjuer 
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Abstract  
In this study some string teachers have been interviewed on the topic of own creation and cre-

ativity. The purpose with the study was to examine some string teachers experiences in their 

own education on the topic of creative phases, but also how the teachers experience the students 

spirits in moments of own creation. The study was conducted with a phenomenological ap-

proach, because this allowed for consideration to be taken to different experiences and lived 

life. Previous studies indicated that many benefits derivate from creativity and own creation in 

music education but also illustrated a complex problematic approach to teacher’s unfamiliarity 

to teach in these phases. However, previous studies indicate that children view their music cre-

ations in different way than adults. To achieve a result in this study, four interviews were con-

ducted. Through video-recording important aspects that would otherwise be lost could be illus-

trated. In the result teachers experienced that they understand phases of own creation in differ-

ent ways. The teachers collectively identified composition, improvisation and feelings as a 

method of teaching own creation and creativity. Going on, the study’s respondents experienced 

they had been given a strict music education in their childhood and that this was one of the 

factors to influence their individual teaching styles. Together the study´s respondents illustrated 

some phases of own creation but pointed out that the spirits of the students derivate from dif-

ferent factors. The study´s respondents experiences that younger students had an easier time to 

learn own creation, meanwhile, the older students are perceived to have a hard time sticking 

out in creative work. The study´s respondents meant that continuous teaching in composition 

making created a sense of security within the students. In the discussion results indicated that 

the students benefited from play and having fun in their music creation. There were also more 

positive attitudes amongst the students when the teachers designed activities with boundaries 

and rules.  

 

Keywords: Own creation, creativity, phenomenology, music creation, interviews 
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1 Inledning  
Följande kapitel presenterar det valda intresseområdet för uppsatsen. Därefter presenteras stu-

diens problemområde samt arbetets disposition. 

1.1 Inledande text 
När jag skulle hitta ett ämne att undersöka i mitt Självständiga arbete 1 i årskurs tre på musik-

lärarprogrammet visste jag först inte vad jag skulle skriva. Jag funderade långt och länge tills 

någon nämnde komposition som självstudie. Där och då visste jag plötsligt vad jag skulle un-

dersöka då just komposition som skapande fenomen alltid tyckts gäcka mig. Jag valde därför 

att undersöka hur min egna lärprocess samt hur min skapandeprocess i skapandet av ett klassiskt 

stycke för soloviolin såg ut. När jag var barn och elev i kulturskola reflekterade jag inte alls 

över att det faktiskt komponeras klassisk musik än idag. Att komponera ett klassiskt stycke var 

därför något jag aldrig gjort förut då jag inte fått möjligheten att skapa en egen komposition 

förrän jag började studera på musikhögskolan. Skapandeprocessen genom min självstudie var 

därför både svår men också lärorik på ett sätt jag inte först hade kunnat tro. Min självstudie 

väckte dock många obesvarade frågor och jag har således ett fortsatt personligt intresse av att 

undersöka just olika processer och upplevelser av eget skapande djupare. Jag kommer därför 

undersöka närmare hur några stråklärare erfar eget skapande som lärande fenomen i musikun-

dervisning på några musik- och kulturskolor för att få en djupare inblick i hur stråkundervisning 

faktiskt kan gå till utifrån ett musikskapande perspektiv.  

1.2 Problemområde  
Föreliggande studie kommer förhoppningsvis ge en inblick i hur studiens respondenter ser på 

moment i eget skapande. Som lärare på musik- eller kulturskola finns ofta begränsat med tid 

till både individuella lektioner samt ensembler. Elever med musik som fritidsintresse kan trots 

att de valt att spela ett instrument strunta i att spela läxan hemma eller att inte dyka upp på 

konsertdagen utan att det påverkar betyg eller skolresultat som i grundskola och gymnasiet. Så 

hur påverkar detta lärarnas valda moment i undervisningen? Jag upplever att stråklärare på 

grund av tidsbrist och bekvämlighet väljer att strunta i undervisning med skapande moment. 

Detta på grund av att dessa moment upplevs ta tid ifrån till exempel viktig speltid av ett visst 

stycke, konsertprogrammet som ska förberedas eller på grund av att lärare tror att eleverna 

tycker det är för svårt med skapande moment. Som elev i kulturskola var stycken och moment 

redan utvalda åt mig och då undervisningen såg ut på detta sätt visste jag heller inte att andra 

saker kunde behandlas under lektionstid. Som barn gör vi som vuxna säger för det är det vi har 

lärt oss och jag tänkte därför aldrig steget längre i min egen lärprocess. 

 

Detta arbete blir extra viktigt för mig då jag genom mitt jobb som cellolärarvikarie får möta 

elever där jag fått möjligheten att presentera skapande moment i undervisningen. Det jag tycker 

mig märka med dessa moment är att eleverna får en nyfunnen självkänsla och att de litar mer 

på sina egna förmågor. Eleverna blir också mer självgående och kan själva styra lektionen i viss 

mån. Självklart handlar dessa skapande moment inte om att bara skriva egna låtar utan kan 

inkludera olika sätt att spela ett stycke genom att till exempel spela med olika känslor, såsom 

glad, trött, arg eller ledsen. Jag är därför nyfiken på att ta reda på hur lärare erfar moment av 

eget skapande och om de själva använder sig av kreativitet i undervisningen. Jag är också in-

tresserad av att höra deras motivation till varför de använder sig, eller inte använder sig av 

skapande moment i undervisningen och om de möjligtvis upptäckt några återkommande pro-

blem eller reaktioner som uppstått i liknande moment. 
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1.3 Arbetets disposition 
I inledningskapitlet presenteras en inledande text där det valda intresseområde för denna studie 

beskrivs. Därefter presenteras studiens problemområde samt arbetets disposition. I kapitel 2 

presenteras en områdesorientering över relevanta aspekter inom det valda området. Dessa pre-

senteras genom musikdidaktiska perspektiv på skapande i musik, kulturella skillnader i musik-

utövande, tidigare forskning med relevans för området samt studiens problemformulering, syfte 

och forskningsfrågor. I kapitel 3 presenteras studiens valda teoretiska utgångspunkter. Först 

beskrivs studiens vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv på konstruktionism och inter-

pretativism, därefter följer en beskrivning av studiens vetenskapsfilosofiska perspektiv feno-

menologi och livsvärld. I kapitel 4 presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val 

av metod. Här redogörs också för studiens design beträffande urval av informanter, studiens 

genomförande samt dess trovärdighet och giltighet. I kapitel 5 presenteras studiens resultat ut-

ifrån utförda intervjuer samt studiens vetenskapliga perspektiv. Resultatet presenteras genom 

tre teman: Stråklärarnas uppfattningar av eget skapande och kreativitet i undervisningen, 

Stråklärarnas levda erfarenheter samt Svårigheter med skapande moment i undervisningen. I 

kapitel 6 belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. Därefter förs en diskus-

sion över studiens valda metod. Slutligen diskuteras arbetets betydelse och värde för yrkesom-

rådet samt behovet av framtida forsknings- och utvecklingsarbeten.  
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2 Områdesorientering 
I detta kapitel presenteras relevanta aspekter inom det valda området, genom musikdidaktiska 

perspektiv på skapande i musik, kulturella skillnader i musikutövande, tidigare forskning med 

relevans för området samt studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. 

2.1 Perspektiv på området 
Följande kapitel redovisar relevant litteratur över området eget skapande och kreativitet. Föl-

jande kapitel kommer att redovisas: Musikdidaktiska perspektiv på skapande i musik samt 

Kulturella skillnader i musikutövande. 

2.1.1 Musikdidaktiska perspektiv på skapande i musik 

Schenck (2000) beskriver lärandet i musik som ett språk i ständig utveckling. Som människa i 

en pågående evolution påverkas vi av nya intryck hela tiden. I utlärandet av musik spelar härm-

ning en central roll i att föra musiktraditioner vidare. Schenck menar dock att det finns en risk 

för att imitation får en alltför stor roll i våra musikaliska liv och menar att människan som ras 

skulle dö ut om vi harvade på i samma gamla mönster utan att söka nya möjligheter och sträva 

efter utveckling i samhället. Schenck menar därför att musiken förts framåt i takt med att nya 

influenser och idéer påverkat musiker som i sin tur satt sin egen prägel på musiken. Han liknar 

detta vid barnets härmning genom att lära sig krypa, gå och prata. Härmningen är här vitalt i 

barnets utveckling, men det är viljan och den egna lusten som får barnet att vilja experimentera. 

Bonde (2009) skriver dock om musikalisk kreativitet och komposition som inte bara beroende 

av inspiration och idéer utan menar att kompositionsprocessen också är beroende av hantverks-

mässigt kunnande och intuition. Hillered (2009) menar å andra sidan att en av de absolut vik-

tigaste sakerna att komma ihåg med låtskriveriet är att allt som skrivs inte skall bli en så kallad 

”dunderhit”. Det viktiga menar hon är processen och att vi som kreativa vuxna kan hitta tillbaka 

till barnets fria förmåga att låta sig svepas med i inspirationen och skaparlusten. Hillered skriver 

om barnet som spontana kreatörer, de skapar för att de vill uttrycka sina känslor och trallar 

gärna på en melodi utan att lägga en värdering i om det är bra eller dåligt. Schenck (2000) för 

en liknande diskussion och menar att användandet av improvisation i musikundervisning är en 

pedagogisk och musikalisk skatt. Trots att förmågan till improvisation är en mänsklig egenskap 

när vi till exempel för ett samtal, exkluderas improvisation ofta från sång- och instrumentun-

dervisningen. Schenck uttrycker en förvåning över att improvisation som skapande fenomen 

inte används mer i musikundervisning då det kan bidra med så mycket bra. Genom att låta barn 

improvisera och skriva egen musik lär de känna sina instrument och utvecklar dessutom en 

förmåga att kunna tänka utanför ramarna. Schenck menar att det dock finns några saker som är 

viktiga att förhålla sig till i undervisning av improvisation, såsom tillit och trygghet i gruppen 

om det undervisas i grupp, ramar i vilket improvisationen får röra sig inom alltså till exempel 

några utvalda toner, en känsla etcetera, samt vetskapen att allt är tillåtet inom improvisation 

även om ramarna skulle råka överskridas.  

 

Dessa aspekter som tagits upp ger intressanta inblickar i det kreativa arbetet med barn och 

vuxna. Som flera av dessa källor angivit är eget skapande en komplex process. Å ena sidan 

krävs ett kunnande på sitt instrument, å andra sidan lär vi känna våra instrument genom att 

utforska med eget skapande. Som vuxen är det dessutom lätt att fastna i utopiska tankar om hur 

musik skall vara. 

 

Bjørkvold (1991) ger en intressant inblick från en gymnasieskola där en lärare uttryckt sig på 

följande sätt om musik: ”Vi har inte tid med sånt kreativt krafs. Ni är i skolan för att lära er. 

Sånt där får ni syssla med på fritiden!” (s.158). Bjørkvold menar att detta citat är talande för 
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fördomar gentemot skapande och musiska ämnen. Barns och ungas kreativitet överses alltså på 

grund av förutfattade meningar om vad musik och musikskapande innebär. Hillered (2009) 

uttrycker liknande tankegångar då hon menar att det kritiska tänkandet hos vuxna blivit en 

blixtsnabb reaktion. Detta menar Hillered skapar en osäkerhet i musikalisk kreativitet och spon-

tanitet. Som vuxna människor har vi fått lära oss granska våra handlingar och förfina sådant vi 

är bra på och i det kreativa arbetet stapplar vi därför fram på grund av att kreativitet inte har 

några fasta regler. Hillered menar att den första inspirationen, råmaterialet, måste få komma ut 

och kräver således att den spelas in eller skrivs ned för att i efterhand kunna bearbetas till en 

melodi eller liknande. Barns kreativitet menar Hillered hämmas av skolan där mätbara värden 

introduceras genom rätt och fel, bra och dåligt, fakta och fantasi och så vidare. Å andra sidan 

menar Hanken och Johansen (2013) att musikundervisningen har förflyttats. De menar att det 

finns fler och fler informella inlärningsresurser där vi lär oss mer om och genom musik. Kun-

skap kan tillskansas på internet genom så kallade ”tutorials” eller instruktionsvideor, vem som 

helst kan ladda upp sin musik på internet och vem som helst kan hitta den. Mängden informat-

ion gör därför att musikaliska ideal förskjuts och sprids mycket lättare än innan internets tid. 

Detta skapar också ett mer globaliserat sätt att musicera då olika musiska ideal kan tillämpas 

var som helst i världen. 

 

Dessa aspekter pekar på en tudelad process i vad undervisning av musik innebär inom skolvä-

sendet. Musikundervisningen i både grundskola och musik- och kulturskola kan antas påverkas 

av denna process. Å ena sidan menar Bjørkvold (1991) att det finns lärare som uttryckligen 

menar att musik inte hör hemma inom skolväsendet, å andra sidan menar Hanken och Johansen 

(2013) att skolans regler gjort oss som skapande människor alltför medvetna om vad som anses 

”rätt” och ”fel”, samtidigt som musikutövandet mer och mer förflyttas från en faktisk skola till 

att bli digitaliserad där vem som helst med ett intresse kommer åt källor för inspiration. 

2.1.2 Kulturella skillnader i musikutövande 

Bonde (2009) skriver om icke-västliga kulturers sätt att lära ut musik. Bonde menar att vi i den 

västerländska konstmusiken genom kulturskolor och konservatorier upprätthåller ett visst sätt 

att undervisa genom den så kallade mästarläran. Han jämför den västerländska kulturen med 

andra kulturer i världen där den multimodala kollektiva utlärningen istället har en central roll i 

samhället. Bonde väljer att kalla detta för en decentraliserad mästarlära då musiken inte är målet 

i sig utan lärs ut genom att ”vara med” och används som ett sätt att sammansvetsa samhället. 

Bjørkvold (1991) har i sin tur jämfört norska, ryska och nordamerikanska barn i deras sätt att 

använda sig av spontansång. Spontansången som kreativt skapande fenomen menar han är en 

kulturell process. Det är alltså något som naturligt tillhör barndomen och växer ifrån oss ju äldre 

vi blir. Han menar dock att det finns skäl att tro att det finns universella drag i alla musiska 

kulturer som inbegriper socialisering, identitetsutveckling, kommunikationsutveckling, kun-

skapsutveckling och mänsklig tillväxt. Dessa faktorer gäller även över generationsgränser i alla 

kulturer och är inte avsett för endast barn.  

2.2 Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras relevant forskning inom området musikskapande. Kapitlet är där-

för indelat i underrubrikerna Forskning om barns musikskapande, Forskning om eget skapande 

genom komposition, Forskning om gemensam musikkomposition och Kreativt arbete som me-

tod under skoltid. 

2.2.1 Forskning om barns musikskapande 

Saar (1999) har i sin studie undersökt lärandeprocessen hos några utvalda unga musiker. Syftet 

med studien var att beskriva och analysera hur musiker uppfattar musik från ett icke-dualistiskt 
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perspektiv. Under en två-årsperiod följde Saar 13 ungdomar under deras respektive musikstu-

dier. Instrumental- och sånglektioner, ensemblesituationer och egen övning dokumenterades 

genom fältobservationer, intervjuer samt stimulerad återkallelse (ljud- och bildupptagning). 

Saar menar i sin studie att en musiklektion ur ett analytiskt syfte kan skilja sig åt beroende på 

om det sker en pedagogisk aktivitet eller en musikalisk. Saar liknar detta vid en fotbollsträning 

där själva matchen kanske inte är det egentliga huvudsakliga målet. Vidare liknas det med att 

göra musik och att rikta sig till själva processen i lärandet och spelandet men att dessa inte 

behöver ske samverkande. Saar menar vidare att själva instrumentet behöver erfaras som en 

förlängning av kroppen där den lärande eleven i sin tur måste rikta sitt medvetande mot delta-

gandet av en musikalisk helhet för att lärandeprocessen ska bli optimal. I studien identifieras 

även tre olika teman eller dimensioner. Den kontextuella dimensionen fokuserar på musikens 

struktur och sammanhang, den evaluativa dimensionen fokuserar på relationen mellan spel och 

ideal, samt den temporala dimensionen som fokuserar på musikens förankring i tid.  

 

Nilsson (2002) har i en studie med några lågstadiebarn lyft frågan om kreativitet och hur vi som 

lärare kan främja fritt musikskapande. Syftet med studien var att kvalitativt beskriva och ana-

lysera skapandeprocessen när barn skapar musik med en dator och synthesizer samt även att 

öka förståelsen för den meningsfullhet som skapas av barnen i arbetet med musikskapandet. 

Nilsson blandar olika vetenskaps- och kunskapsteoretiska val genom studien och väljer därför 

att kalla sin teori för ekokulturell. Detta möjliggör för Nilsson att kombinera olika teorier för 

att få en djupare inblick i barns musikskapande. För att få ett så precist resultat som möjligt 

valde Nilsson att utföra intervjuer kombinerat med att föra löpande anteckningar under obser-

vationstillfällen. Han menar att det var ytterst viktigt att genomföra intervjuerna med barnen 

själv, då kroppsspråk, tystnad och stämningar i rummet förmedlar minst lika mycket som tal. 

Nilssons studie kan tolkas använda sig av en fallstudie, då han observerar en lågstadieklass och 

dess olika individer när de skapar musik. Som tidigare nämnts använder sig Nilsson av inter-

vjuer samt fältanteckningar som han också valt att kalla dagboksanteckningar. I resultatet me-

nar Nilsson att de digitala verktygen underlättade för barnens musikskapande och pekade på att 

barnen satt på stor potential. Han menar vidare att barnen uppfattade musikskapandet som vär-

defullt och att de i sitt musikskapande gynnades av att få fatta egna beslut, att få leka men också 

ha kul. 

2.2.2 Forskning om eget skapande genom komposition 

Hedås (2013) skriver om eget skapande i musik genom komposition. Syftet med studien var att 

belysa hur musik kan relatera till och förändras genom sådant som inte tolkas som musik. Åter-

kommande teman i arbetet med komposition är rörelse, tid, minne, rum och identitet. Hedås 

menar att kompositionen befinner sig i ständig rörelse beroende på grundmusikaliska principer 

samt på tankar och synsätt. Hedås menar också att musiken i den kompositoriska processen 

måste omförhandlas för att kunna föras framåt. Det hela liknas vid att all musik är samman-

kopplad och relationerna till annan musik, annan konst och annat liv kommer att ha en påverkan 

i hur vi som kompositörer komponerar och skapar. Detta synsätt att se på musikskapande ger 

en djupare inblick i hur den skapande människan påverkas av tidigare erfarenheter.  

 

Hultqvist (2013) har också undersökt hur komposition kan användas och förstås i musicerande. 

Under en tioårsperiod undersökte Hultqvist sitt eget komponerande. Syftet med studien var att 

undersöka hur musik uppfattas och om denna uppfattning har någon koppling till hur vi som 

musiker har lärt oss specifika ljud och om detta i sin tur kan kopplas till olika generella typer 

av dynamiska processer i naturen. Hultqvist menar att musik ofta skapas när idéer vidareut-

vecklas från en tidigare idé snarare än en helt ny. Vidare menar Hultqvist att det pedagogiska 

värdet av en analys av en egen komposition kan ha stort värde då det gäller att bemästra tekniker 
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och kompositionskonsten. Å andra sidan väcks många frågor om hur och varför vi skapar på 

ett visst sätt. I sina analyser har Hultqvist kommit fram till att såväl fysiologiska och psykolo-

giska grunder läggs genom naturliga processer i hur vi uppfattar skilda kompositionella strate-

gier. Dessa sker både medvetet och förmedvetet. Vidare finns statistiska mekanismer som både 

direkt och metaforiskt påverkar skapandeprocessen och vår uppfattning av den.  

 

Hagerman (2016) har i sin avhandling istället undersökt hur tre musikhögskolestudenter tar sig 

an komposition som skapande fenomen. Syftet med studien var att beskriva utvecklingsproces-

sen i komponerandet av partiturbaserad musik som ämnades framföras av en blandad ensemble 

bestående av blås-, stråk- och slagverksinstrument. Hagerman menar att det i tidigare forskning 

har skett en drastisk ökning av kompositionsstudier. Detta menar han har medfört att diskuss-

ioner om vilka förkunskaper som krävs för att komponera har lyfts. Hagerman lyfter här fram 

att komposition som lärande moment inom skolan därför måste ha lagom höga krav på sig för 

att eleverna skall kunna nå kunskapsmålen. I studien lyfter Hagerman forskning som pekar på 

vikten av återkoppling för studiens respondenter. Enligt Hagerman pekar tidigare forskning på 

att elever svarar bättre på komposition som skapande moment om de får möjlighet till återkopp-

ling under utvecklingsprocessen. Hagerman fann att studiens respondenter komponerade på lite 

olika sätt, trots att de alla studerar för samma lärare, har samma utbildningskontext samt kom-

ponerar musik för liknande ensembler. Genom processen tog samtliga respondenter hjälp av så 

kallade ”stöttor” som hjälpte dem att kategorisera de olika delarna inom kompositionen. Vid 

upprepade tillfällen visar också studiens respondenter på en pågående lärprocess genom att re-

videra den redan komponerade musiken. Hagerman framhåller också i studien att samtliga in-

formanter känner sig nöjda när de får lyssna på det färdiga resultatet. Vidare lyfter han också 

fram att unga kompositörer gärna tänker utanför ramarna vad gäller begränsningar i verktyg 

och representationssystem.  

2.2.3 Forskning om gemensam musikkomposition 

Hogenes, van Oers, Diekstra och Sklad (2016) har i en kvantitativ forskningsstudie undersökt 

barns sätt att komponera som en klassrumsaktivitet. Syftet med studien var att bidra till förstå-

elsen av effekterna som musikundervisning och komposition kan ha på barn i femte- och sjätte 

klass. Genom att utföra mätbara undersökningar på en experimentgrupp och jämföra med en 

kontrollgrupp som inte genomfört övningar i musik, kom studiens författare fram till det fanns 

vissa skillnader. Även om studien inte pekade på bättre akademiska resultat hos experiment-

gruppen jämfört med kontrollgruppen, så pekade ändå resultaten på att experimentgruppen hade 

fått en bättre läsförståelse och ett större engagemang i musikundervisningen än i kontrollgrup-

pen. Forskarna i studien menar därför att musikundervisning och gemensam musikkomposition 

som klassrumsaktivitet gynnar undervisningen i grundskolor. I relation till föreliggande uppsats 

kan detta perspektiv vara intressant för att jämföra respondenternas upplevelser av komposition. 

 

Hopkins (2014) redogör istället för en studie om gemensamma kompositioner i en stråkorkes-

ter. Syftet med denna studie var att undersöka hur elever i gymnasiet samarbetar vid gemensam 

komposition i en stråkorkester. Hopkins använder sig av den kvantitativa forskningsmetoden 

och redovisar ganska genomgående studiens resultat. Studien genomfördes därför delvis på ett 

positivistiskt sätt genom en stor insamling av data, där de komponerande tillfällena spelades in 

med videokamera. Därefter transkriberades dessa tillfällen för att få reda på hur lång tid till 

exempel en viss grupp lade på att komponera under ett tillfälle. Studien använde sig av en slags 

komparativ design då elevgrupperna jämfördes med varandra i hur väl de samarbetade, samt 

hur väl deras komposition lät. Efter de komponerande tillfällena sammanställdes poäng till varje 

elevgrupp där högre poäng gavs till grupper med bättre samarbetsförmåga. Studien har ett de-

duktivt perspektiv då den redan i början har generella teorier om musikskapande för att sedan 
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observera och därefter komma fram till ett resultat. Analyssättet utgår direkt ifrån den tydliga 

transkriberade datan som framkommit, alltså vad som framgått under projektets gång. Hopkins 

drar därefter slutsatser utifrån denna data.  

 

Andersson (2012) har istället undersökt hur interaktiva kompositioner i grupp fungerar. Syftet 

med studien var att undersöka om och hur komposition genom datorbaserad interaktiv musik 

ser ut med utgångspunkt att den ska vara musikaliskt tillfredställande för en interaktiv mål-

grupp. Genom att skapa rum eller landskap som uppmuntrar till gemensam komposition har 

studien kunnat undersöka om och hur musikaliskt tillfredsställande musik kunnat skapas. Mål-

gruppen var därför slumpartad då deltagarna själva var tvungna att uppsöka de interaktiva rum-

men och bestod därför av unga, gamla, musiker, etcetera. Andersson har i sin studie kommit 

fram till att musiken i en gemensam komposition kan upplevas som tillfredsställande. Dock 

framhäver han också att liksom i traditionell musikkomposition måste deltagarna i studien ak-

tivt välja vilka musikaliska och estetiska principer de vill använda inom kompositionen. Detta 

försvårar i sin tur också processen i musikskapande för den som inte aktivt håller på med musik. 

 

Vidare menar även Kanellopoulos (2010) i en essä att musikalisk kreativitet kan gynnas av 

gruppsamarbete. Syftet med essän var att försöka erbjuda ett alternativt sätt att se på musikalisk 

kreativitet som social och politisk form av praxis. Kanellopoulos kommer fram till att kreativitet 

genom improvisation och komposition leder till ett slags kvitto på kreativ potential för alla 

människor.  

2.2.4 Kreativt arbete som metod under skoltid 

Deemer (2016) har i en forskningsartikel begrundat utvecklingen i vilket ungdomar befinner 

sig i idag. Deemer menar att behovet av att lära ut komposition i grundskolan i Nordamerika är 

vitalt. Med dagens teknik finns inga gränser för vilken musik som kan skapas med hjälp av 

datorprogram. Notprogram, ljudprogram, delningstjänster och lyssningsprogram har skapat en 

enorm mångfald av musikskapare. Deemer menar att musiklärare därför måste möta efterfrågan 

av musikskapande i klassrummet. Här menar dock Deemer att det finns ett problem, lärarna har 

själva ingen erfarenhet i komposition eller skapande moment. Detta då det finns förutfattade 

meningar om hur en komposition skall låta. Å andra sidan erbjuds ibland tillfällen för elever att 

komponera och skapa under lektionstid, men Deemer menar att dessa kompositioner endast 

görs utifrån att härma en redan bestämd stil eller genre. Skapandeprocessen hos eleven syftar 

därför inte alls på eget upptäckande eller att hitta sin egen skaparröst. Lösningen på problemet 

menar Deemer är att låta musikhögskolestudenter komponera och utvärdera sina egna och 

klasskamraters verk regelbundet. Genom att även spela upp och dirigera egenskrivna kompo-

sitioner stärks den egna förmågan till kreativt arbete. Deemer menar att dessa studenter i sin tur 

kommer att implementera komposition och kreativt arbete lättare i sina framtida yrkesroller.  

 

Poutiainen (2012) har undersökt hur lärarstudenter i Finland, däribland stråkstudenter från Si-

beliusakademin, utvecklar sina improvisationsförmågor i musik med hjälp av handledda öv-

ningar. Poutiainen menar att det finns många fördelar med improvisation och hänvisar till forsk-

ning som pekar på att sammanbindningarna i hjärnan ökar vid regelbundet improviserande. 

Vidare menar Poutiainen att dagens musikundervisning och undervisning över lag inte stödjer 

kreativiteten inom oss utan föredrar att istället begränsa oss till kontrollerade situationer av 

lärande där kreativiteten hämmas.  

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
En stråklärare på kulturskola möter varje vecka ett stort antal elever ofta i både ensemble men 

också under enskilda lektioner. De individuella lektionstiderna är i många fall inte längre än 20 
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minuter, så hur jobbar lärare egentligen med moment som eget skapande? Finns det över huvud 

taget något utrymme för att jobba med elevers olika skapandeprocesser och erfarandet av detta? 

Med detta arbete ämnar jag undersöka hur lärare upplever både sin egen undervisning i skap-

ande moment men också hur lärare erfar elevernas lärandeprocesser i moment som eget skap-

ande.   

 

Syftet med min studie är att undersöka några stråklärares upplevelser angående sin egen under-

visning vad gäller skapande moment, samt hur lärarna erfar elevernas inställningar i moment 

av eget skapande. Mina forskningsfrågor är följaktligen: 

 

1. Hur erfar läraren sin egen stråkundervisning i samband med eget skapande och kreati-

vitet? 

2. Hur erfar läraren elevernas inställningar i samband med eget skapande och kreativitet i 

stråkundervisning?  
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3 Teoretiska utgångspunkter  
I följande kapitel presenteras studiens valda teoretiska utgångspunkter. Först beskrivs studiens 

vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv på konstruktionism och interpretativism, däref-

ter följer en beskrivning av studiens vetenskapsfilosofiska perspektiv fenomenologi och livs-

värld. 

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
I föreliggande studie har jag valt att utgå från det konstruktionistiska samt det interpretativist-

iska perspektivet. Bryman (2018) förklarar perspektivet konstruktionism som ett synsätt i vilket 

den sociala verkligheten består av mänskliga konstruktioner. Liksom interpretativismen har den 

en ontologisk ståndpunkt, men dessa skiljer sig en aning åt då interpretativismen befinner sig i 

ständig revidering.  Forskare menar att vi i konstruktionismen måste ifrågasätta även forskarens 

ståndpunkter och tolkningar i genomförda studier då sociala företeelser är beroende av och 

skapas genom socialt samspel och därför är socialt konstruerade. För att kunna utföra ett tro-

värdigt arbete måste forskare därför ställa sig kritiska till egna värderingar och erfarandet av 

intervjuer för att inte förringa eller överskugga viktiga upptäckter i arbetet. Därför blir kon-

struktionismen ett viktigt förhållningssätt i vilket de intervjuade stråklärarna skall granskas. 

Bryman (2018) menar att interpretativismen istället är ett tolkningsperspektiv och försöker be-

lysa den subjektiva innebörden av social handling. Interpretativismen tar därför hänsyn till 

skillnaden mellan människor och naturvetenskapen som länge dominerade tidigare forskning 

genom att betrakta och studera sociala sammanhang utifrån ett utifrånperspektiv. Samhällsve-

tenskapen utgår därför från att människor och människors handlingar är meningsfulla. Alltså 

att människors handlingar har en betydelse för dem själva. Forskare försöker därför förstå och 

tolka andras tolkningar av deras levda verklighet. Detta innebär att den samhällsvetenskapliga 

forskningen skiljer sig åt mot naturvetenskapen då samhällsvetenskapen istället fokuserar mer 

på människan och dess institutioner som helhet. Interpretativismen stämmer därför in på före-

liggande studies syfte och forskningsfrågor, då hänsyn till stråklärarnas känslor och uttryckta 

svar måste få skina igenom arbetet. Bryman (2018) menar dock att forskare påverkas på samma 

sätt som studiens respondenter vilket försvårar arbetet med att transkribera och dra slutsatser 

då viktiga aspekter i arbetet kan överses på grund av vad forskaren väljer att lyfta fram.  

3.2 Fenomenologi 

Eftersom interpretativismen ligger som vetenskaps- och kunskapsteoretisk grund för arbetet 

kommer denna studie använda sig av ett fenomenologiskt perspektiv som utgångspunkt. Då 

interpretativismen förordar tolkning och förståelse av upplevda handlingar passar fenomenolo-

gin in som perspektiv på arbetet. Bengtsson (2005) skriver att ordet fenomenologi betyder ”det 

som visar sig” och härstammar från grekiskan. Detta förutsätter dock att relationen mellan sub-

jekt och objekt där objektet visar sig för subjektet har någon att visa sig för. Läran om fenome-

nologi handlar därför om hur ett objekt visar sig för ett subjekt. Bryman (2018) beskriver feno-

menologin som en teori i vilket en människas upplevelse av världen står i fokus. Alla människor 

påverkas av sin omgivning, både av samhälleliga förväntningar, sociala relationer, minnen et-

cetera, och detta spelar därför en stor roll för hur människan ser på och upplever sin omvärld. 

Groenwald (2004) utgår från Husserls synsätt på fenomenologin. Trots att fenomenologin kan 

spåras till fler filosofer är det ofta Husserl som ses som en av de viktigaste personerna inom 

fenomenologin. Husserl ifrågasatte tron att objekt i den yttre levda världen existerar opåverkat 

av subjekt. Han menade alltså att ett objekt kan ha olika betydelse för olika personer beroende 

på det levda livet hos subjektet. Bengtsson (2005) menar dock att synen på fenomenologi som 

perspektiv aldrig varit ett monolitiskt block utan att det alltid funnits motsättningar och varia-

tioner inom olika fenomenologiska synsätt. Bengtsson menar också att det finns en risk i att tro 
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att metoder anger färdiga regler och överensstämmer för alla människor. Det finns således en 

överhängande reduktionistisk risk att begränsa synsättet på fenomenologi.  

 

Fenomenologi som perspektiv lämpar sig därför till denna studie som undersöker hur stråklä-

rare arbetar med och erfar eget skapande i musikundervisning. Genom att använda ett fenome-

nologiskt perspektiv tillåts tidigare upplevelser, uppfattningar om eget skapande som skapande 

fenomen och så vidare, att diskuteras i ett bredare spektrum. På grund av det fenomenologiska 

perspektivet skiljer sig antagligen upplevelserna av eget skapande ganska brett mellan respon-

denterna men kan ändå ringa in studiens syfte och besvara frågeställningarna. 

3.3 Livsvärld 

Bengtsson (2005) beskriver ett fenomenologiskt tema som kallas livsvärld. Bengtsson redovisar 

utifrån Husserls tankar kring livsvärlden, som menade att de vetenskapliga ämnena befinner sig 

i kris. Genom sin objektivism förlorar vetenskapen sin betydelse för människorna och deras liv. 

Rena faktavetenskaper menar Husserl har gjort världen främmande för människan men också 

vetenskapen. Vidare menas att objektivismen förstår världen som objektiv-absolut där världen 

fungerar och finns som värld i sig själv, emedan livsvärlden istället är subjektiv-relativ. Med 

detta menar Husserl att livsvärlden som värld alltid upplevs i förhållande till ett subjekt, alltså 

att någon har en uppfattning om det som omger subjektet. Genom detta får livsvärlden ett när-

mare förhållande till människorna och en så kallad ursprunglig evidens eftersom alla tankar 

också prövas i livsvärlden. Vidare menar Bengtsson (2005) att livsvärlden alltid är närvarande 

i en människas liv då världen vi lever i är en mänskligt konstruerad värld där den sociala välden 

och mänskligt skapade föremål påverkar det vardagliga livet. Genom att läran om livet går från 

människa till människa är livsvärlden också en historisk värld. Livsvärlden är på grund av sin 

individualitet därför olika hos alla människor. Erfarenheter och tankar hos en människa kan inte 

appliceras på en annan då alla subjekt exponerats för olika saker under levt liv. 

 

Vidare menar Bengtsson (2005) att föremål och tankar i livsvärlden aldrig tillhör bara sig själv. 

Ett föremål eller objekt som iakttas av ett subjekt är omgivet av andra föremål och dessa har i 

sin tur koppling till ytterligare föremål. I livsvärlden finns det därför inte enskilda föremål. 

Bengtsson liknar det vid att röra sig i ett rum, ett subjekt kan uppleva nya saker och händelser, 

men den yttre horisonten är mer eller mindre öppen. Genom att röra sig i ett rum förskjuts 

horisonten. Om subjektet däremot ser ett nytt föremål kan människan ändå dra liknande paral-

leller till tidigare erhållna kunskaper. På så sätt menar Bengtsson att ett subjekt kan uppfatta att 

det som betraktas är ett bruksföremål. Som betraktande subjekt kanske det inte går att fastställa 

att det är ett objekt som används för en viss bestämd syssla men det är ändå något bekant obe-

kant över föremålet. I relation till denna studie blir det därför viktigt att förstå att respondenterna 

i denna studie har olika erfarenheter i och om eget skapande och kreativitet. Likväl som de 

kanske också uppfattar dessa moment som helt spridda saker på grund av skilda erfarenheter 

och levt liv. 

3.4 Motsättningar inom fenomenologin 
Bengtsson (2005) fortsätter sitt resonemang kring livsvärlden och menar att det inte finns några 

enskilda ting eller händelser. Istället bildas hänvisningssammanhang i vilket människan appli-

cerar levda erfarenheter på det som sker. Gill (2014) redovisar Giorgis fenomenologiska metod. 

Giorgi menar att intervjuer som utförs måste spegla respondenten. I egenskap av forskare som 

undersöker musiklärare måste alltså forskaren leva sig in i yrket som musiklärare. Bryman 

(2018) menar dock att filosofer måste sätta sina egna förutfattade meningar åt sidan vilket kan 

bli problematiska i en undersökande studie. Här finns därför en motsättning mellan Gill och 

Bryman då de utgår ifrån forskaren utifrån olika perspektiv. Genom att försöka leva sig in i 



 17 

rollen som musiklärare kan stereotypa drag eller förutfattade meningar hos forskaren yttra sig 

och hindra att den genomförda studien kommer fram till något konkret. 

 

Genom att använda mig av det fenomenologiska perspektivet och livsvärlden liksom i min 

första studie, kan detta arbete vara en intressant förlängning av min första undersökning. Min 

föregående studie belyste min egen skapandeprocess och de omvärderingar som var tvungna 

att tas för att kunna föra arbetet framåt. På grund av att kompositionen grundade sig på endast 

min egen förmåga att tonsätta en redan befintlig dikt, blev skapandeprocessen både svår och 

lärorik, men resulterade i något jag inte ens kunnat drömma om. Utifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv på lärande, kan jag undersöka eget skapande och kreativitet i stråkundervisning lite 

annorlunda. Eftersom den fenomenologiska teorin är nära kopplad till det upplevda känslolivet 

och saker som sker här och nu, men även har koppling till en individs alla tidigare upplevelser, 

kan denna studie bli en djupdykning i hur lärare använder sig av eget skapande och hur de 

möjligtvis främjar eller hämmar en upptäckande förmåga hos sina elever.  
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4 Metod  
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod. Här redo-

görs också för studiens design beträffande urval av informanter, studiens genomförande samt 

dess trovärdighet och giltighet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
I följande avsnitt presenteras de vetenskapsteoretiska grunderna som ligger till grund inför fö-

religgande studie följt av valda metoder. 

4.1.1 Val av forskningsansats 

Bryman (2018) beskriver den kvalitativa forskningsmetoden som en metod som lägger större 

vikt vid ord än på kvantitativa data liksom i den kvantitativa metoden. Den kvantitativa meto-

den lägger till skillnad från den kvalitativa metoden vikt på att samla in numeriska data via 

enkäter eller strukturerade intervjuer, som sedan kvantifieras. Den kvalitativa forskningsme-

toden handlar istället om att förstå människors handlingar och deras sociala verklighet. Bryman 

pekar på att den viktigaste skillnaden mellan den kvalitativa och kvantitativa metoden är att den 

kvantitativa metoden och naturvetenskapen som undersöker bland annat atomer, molekyler, 

gaser etcetera inte tillskriver mening till sin omgivning. Alltså att de i egenskap av objekt inte 

kan tillskriva känslor och upplevelser jämfört med studier av subjekt. Den kvalitativa forsk-

ningen och samhällsvetenskapen menar att människan tillskriver mening till allt som händer 

och sker i dess omedelbara närhet. Vidare menar Bryman att den kvalitativa forskningsmetoden 

därför kan vara induktiv. Detta innebär alltså att generaliserbara slutsatser dras efter observe-

rade resultat. Bryman menar att det betyder att forskare ibland kan ge insiktsfulla empiriska 

generaliseringar utifrån forskning, men ofta inte kan dra så många teoretiska slutsatser. Ef-

tersom denna studie undersöker hur stråklärare erfar moment i eget skapande och kreativitet i 

sin undervisning, blir forskningsansatsen i föreliggande arbete av kvalitativ karaktär. Det in-

duktiva synsättet är också förenligt med denna studies kvalitativa forskningsansats. Eftersom 

den induktiva teorin förknippas starkt med kvalitativ forskning är detta en passande teori att ta 

hänsyn till då denna fenomenologiska studie antagligen inte kommer kunna ge ett facit på hur 

lärare kan arbeta med eget skapande i musikundervisning men samtidigt kan ge intressanta 

inblickar i hur vissa lärare erfar moment i eget skapande och kreativitet som skapande fenomen. 

4.1.2 Val av forskningsmetod 

Inom den kvalitativa forskningsmetoden är intervju en vanlig metod för insamling av data (Bry-

man, 2018). Kvale och Brinkmann (2017) menar att den kvalitativa forskningsintervjun ämnar 

försöka belysa undersökningspersonernas synvinkel på världen och deras erfarenheter i levd 

värld. Wallén (1996) menar att standardiserade frågor i en intervju inte fungerar så bra i sökan-

det efter svar. Istället menar han att frågor måste kunna anpassas efter varje informant och 

följdfrågor måste få ta en aktiv roll i en kvalitativ intervju. Wallén kallar dessa intervjuer för 

djupintervjuer, och menar vidare att egna känslor och upplevelser påverkar både forskare och 

informant i tolkandet av frågor och svar. Bryman (2018) kallar istället dessa intervjuer för se-

mistrukturerade intervjuer. Frågorna i intervjun fungerar då snarare som ett frågeschema där 

frågornas ordning varierar beroende på informanten. Liksom Wallén menar Bryman att följd-

frågor är viktiga i den kvalitativa intervjun för att på så sätt nå studiens syfte och frågeställ-

ningar. Vidare presenterar Bryman den ostrukturerade intervjun som en metod där informanten 

får tala fritt och forskaren fungerar som lyssnare. Motsatsen till detta är istället den strukture-

rade intervjun, där förutbestämda frågor ställs utan följdfrågor för att på så sätt kunna få fram 

kvantifierbara data inom den kvantitativa forskningsmetoden. 
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Bjørndal (2005) skriver att den kvalitativa forskningsintervjun har en fördel över en yttre ob-

servation från till exempel en videoinspelning, då den erbjuder möjligheter att upptäcka detaljer 

som annars skulle blivit förbisedda utanför intervjun. Vidare menar Bjørndal att en intervju är 

kanske det bästa sättet att få ta del av en annan persons tankar och upplevelser och ta den andres 

perspektiv. Bjørndal menar dock också att det finns självklara nackdelar med kvalitativa inter-

vjuer då förberedelsetid, genomförande och bearbetning av data är tidskrävande. Detta medför 

i sin tur att en forskare ofta bara har möjlighet att intervjua ett fåtal personer.  

 

Eftersom syftet med föreliggande studie är att försöka belysa hur några stråklärare uppfattar 

moment i eget skapande och kreativitet i sin respektive undervisning blir den semistrukturerade 

intervjun ett passande förhållningssätt i vilket jag som forskare får röra mig i. Om detta arbete 

istället förhöll sig till den ostrukturerade intervjun skulle studiens syfte och forskningsfrågor 

antagligen inte gå att belysa och besvara. Samtidigt vore en strukturerad intervju alltför snäv 

och skulle antagligen förbise viktiga aspekter av informanternas uppfattningar av deras under-

visning. Därför blir den semistrukturerade intervjumetoden passande då jag som forskare kan 

vara med och vägleda samtalet men samtidigt kan låta informanterna tala relativt fritt. Genom 

att intervjua endast ett fåtal lärare kan studien också bli en spegling av hur stråklärare erfar eget 

skapande och kreativitet i sin undervisning. Om studien riktade sig till allt för många respon-

denter skulle den transkriberade datan kunna ge ett för stort dataunderlag och vara svår att ringa 

in till de två forskningsfrågorna. 

4.1.3 Val av analysmetod 

För detta arbete tänker jag använda mig av en så kallad tematisk analys. Bryman (2018) menar 

att den tematiska analysen liksom i grundad teori, kritisk diskursanalys, kvalitativ innehållsa-

nalys etcetera också söker efter gemensamma teman mellan respondenter. Bryman menar dock 

att det inte finns någon färdig bild av vad tematisk analys innebär i praktiken utan skiljer sig åt 

mellan forskare. Braun och Clarke (2006) menar att forskare inom den kvalitativa metoden 

borde lära sig den tematiska analysen som analysmetod i studier först. Detta menar de grundar 

sig på att den tematiska analysen innehåller många grundläggande kunskaper som används i 

även andra analysmetoder inom den kvalitativa intervjun. Braun och Clarke definierar den te-

matiska analysen som en metod i vilket identifikation, analys och återkommande mönster och 

teman identifieras och belyses. På grund av oklarheterna i vad som definieras som tematisk 

analys är mycket forskning benämnt som något annat än tematisk analys trots att den i grunden 

ändå är tematisk. Detta menar de kan vara en av orsakerna till varför forskare anser det svårt 

att sätta fingret på vad som faktiskt är tematisk analys. Vidare framhåller de att forskare bör 

redogöra för de tillvägagångssätt de använt i sin analys för att på så sätt möjliggöra utvärderande 

och granskande arbete av forskningen. Eftersom den tematiska analysen inte är teoretiskt bun-

den till ett visst perspektiv passar sig denna analys för den föreliggande studien. Detta möjliggör 

för mig som forskare att kunna anpassa den tematiska analysen till det fenomenologiska per-

spektivet.  

 

För att kunna utföra en tematisk analys över det insamlade materialet har löpande anteckningar 

över svar eller saker som betraktats i intervjuerna med stråklärarna som deltar i undersökningen 

förts. Genom att kombinera detta med videoinspelning har jag som forskare tillåtits anteckna 

till exempel ”Intressant diskussion om elevers lärprocesser 14 min och 27 sek in i filmen”. 

Bjørndal (2005) skriver om videoobservationer som en bilfärd. När vi kör på en trafikerad väg 

hinner vi inte registrera allt som händer i periferin. Han menar att vi konserverar ögonblick och 

konversationer så att vi vid ett senare tillfälle kan gå tillbaka och se om det finns en aspekt i 

konversationen som vi först inte lade märke till. Genom videoobservation kan därför fler 

aspekter av intervjun hinna läggas märke till och således få ett mer rättvisande resultat.  
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4.2 Design av studien 
I detta avsnitt redogörs för studiens urval av informanter, studiens genomförande samt dess 

trovärdighet och giltighet. 

4.2.1 Urval av respondenter 

Studiens fyra respondenter är alla verksamma som stråklärare inom musik- och kulturskolan. 

Detta innebär att de också har en pedagogisk utbildning ifrån Musikhögskola med respektive 

huvudinstrument. De intervjuade stråklärarna består av två lärare som undervisar i violin och 

altfiol, en cellolärare samt en kontrabaslärare. Samtliga lärare undervisar också i minst en en-

semble i någon form. För att undersöka hur stråklärare använder sig av kreativitet och eget 

skapande och hur de erfar dessa moment ville jag ha lärare med längre yrkeserfarenhet. Detta 

på grund av att dessa lärare möjligtvis hunnit skaffa sig ett djupare yrkeskunnande. Dessa lärare 

skulle också på grund av sin långa yrkesverksamhet kunnat genomgå en eller flera revideringar 

av sin egen undervisning. Detta har medfört att de intervjuade lärarna alla är ungefär 50 år eller 

äldre och alla har varit verksamma som stråklärare i ungefär 30 år eller mer.  

 

De intervjuade stråklärarna kontaktades via en direkt muntlig förfrågan eller via textmed-

delande där de erbjöds att delta helt frivilligt. Därefter följde en kort beskrivning av studiens 

mål och vad intervjun skulle handla om. Stråklärarna fick också i förfrågan veta att intervjuerna 

skulle vara helt anonyma och att de kunde dra tillbaka sitt samtycke till att delta i studien när 

som helst. I övrigt är alla fyra stråklärare verksamma i Värmland och är av båda könen. För att 

göra respondenterna anonyma och försöka tillämpa ett neutralt förhållningssätt till kön på re-

spondenterna är de i resultatet framställda utan namn, och kallas istället till exempel ”Lärare 

A”. Studiens informanter har inte givits sina studienamn utefter någon gradering, utan gavs 

dessa namn helt slumpartat. 

4.2.2 Datainsamling 

De utförda intervjuerna utfördes på respondenternas respektive arbetsplats, eller på Musikhög-

skolan Ingesund. Detta för att de skulle känna sig mer ”hemma” under intervjun. Informanterna 

fick innan intervjun mer djupgående information om studien och dess syfte. De fick även i 

samband med detta möjligheten att ställa frågor om de kände sig osäkra på vad som förväntades 

av dem. Därefter fick de skriva på ett kontrakt (bilaga 1) där de gav sitt samtycke till att delta i 

studien där de också informerades igen om att de när som helst kan dra tillbaka sitt samtycke. 

Intervjuerna spelades därefter in med videoinspelning där informanterna var de som syntes mest 

på bild. Varje intervju tog mellan 45 och 70 minuter att genomföra. Bjørndal (2005) menar att 

forskare genom videoinspelning tillåts ”konservera” ögonblick som annars skulle ha gått förlo-

rade. Detta menar Bjørndal ger en stor fördel jämfört med att till exempel anteckna en intervju. 

Detta då en videoinspelning bevarar ögonblicksbilder där forskaren tillåts gå tillbaka och ob-

servera intervjun ett oändligt antal gånger. Genom videoinspelning har jag därför tillåtits gå 

tillbaka och betrakta intervjuerna igen. På så sätt har jag kunnat betrakta gestik, tonläge på röst, 

få klarhet i något som kanske var otydligt i stunden och så vidare. Alla dessa aspekter är på 

grund av studiens fenomenologiska perspektiv viktiga för hur jag som forskare skall tolka re-

spondenternas svar i genomförd intervju.  

 

Under intervjuerna ställdes frågor om eget skapande och kreativitet som skapande fenomen 

utifrån några stödfrågor som finns bifogade som intervjuguide i detta arbete (bilaga 2). Frågorna 

var utformade med studiens syfte och forskningsfrågor i åtanke. Intervjuguiden fungerade 

också som stöd för samtalet och bidrog till att rikta fokus på studiens syfte och frågeställningar. 

Som intervjuare lät jag informanterna tala fritt så mycket som möjligt men följde emellanåt upp 

med följdfrågor. Syftet med följdfrågorna var att fördjupa respondenternas resonemang eller 
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åsikter kring intressanta aspekter som kunde vara intressanta för studien. Följdfrågor ställdes 

också för att undvika eventuella missförstånd. Ordningen på frågorna i intervjuguiden variera-

des dock till viss del på grund av samtalets struktur, och vissa frågor utelämnades helt på grund 

av dålig relevans för specifika respondenter. 

 

Innan intervjuerna med studiens respondenter hade jag förberett mig på frågor om vad eget 

skapande och kreativitet innebär. På grund av detta hade jag själv formulerat en för mig relevant 

definition av ämnet. Men då min uppfattning av vad eget skapande innebär för mig kan påverka 

studiens tillfrågade lärare blev det extra viktigt för mig att behålla min objektivitet och ställa 

frågor som gjorde att de tillfrågade lärarna inte lät sig påverkas av ledande information från 

mig som utförde studien för att på så sätt få ett så rättvisande och objektivt resultat som möjligt. 

Jag tog dock hjälp av NE (2018) som definierar kreativitet på följande sätt: 

 
kreativitet (bildning till latin creʹo ’skapa’, ’frambringa’),förmåga till nyskapande, 

till frigörelse från etablerade perspektiv. Kreativitet handlar om att skapa något 

nytt. 

 

I intervjusituationerna uppstod dock ingen vidare diskussion om vad som räknas in i dessa mo-

ment, utan studiens respondenter hade egna uppfattningar om vad detta betyder för dem. 

4.2.3 Bearbetning och analys 

När studiens intervjuer var genomförda gjordes en transkribering. Videofilmerna spelades då 

upp och pausades med jämna mellanrum för att jag skulle hinna skriva ned allt som sades. 

Tidpunkter och generella teman skrevs också ned med jämna mellanrum, för att snabbt kunna 

gå tillbaka i dokumentet och lokalisera ett specifikt tema. Viss redigering utfördes för läsbar-

hetens skull. Upprepningar, harklingar och mumlande ljud har därför utelämnats från tran-

skriptionen. Under intervjuerna noterades ibland anteckningar i ett separat skrivhäfte, där tid 

och några ord om temat som diskuteras skrevs ned. Detta för att på så sätt kunna hitta tillbaka 

till dessa tillfällen senare i transkriberingsfasen, eller för att kunna ställa följdfrågor till det 

diskuterade temat. Vid tillfällen då respondenterna gjort gester, miner eller visade något med 

sitt kroppsspråk har detta noterats. Insamlade data bearbetades sedan utifrån en tematisk analys. 

Analysen är uppdelad i sex separata faser under vilket analysprocessen fortskred. 

 

• I den första fasen bekantar sig forskare med materialet genom att lyssna igenom de in-

spelade intervjuerna och läsa igenom transkriberingarna.  

• I den andra fasen kodades dokumentet. Detta innebar att intervjuerna silades ner till de 

mest elementära enheterna som kunde identifieras. Dessa skrevs som ut som korta be-

skrivande ord då och då i transkriberingarna. Exempel på dessa koder är ”tid” och ”bak-

grund”. 

• I den tredje fasen sorterades dessa koder med hjälp av en mindmap (bilaga 3). Detta 

synliggjorde ett sammanhang mellan koderna och gav vidare upphov till potentiella te-

man.  

• I den fjärde fasen överblickades koderna i varje tema. Detta för att söka efter enhetliga 

mönster eller för att bedöma om temat behövde omarbetas. 

• I den femte fasen förfinades synliggjorda teman ytterligare och lästes igenom med stu-

diens syfte och forskningsfrågor i åtanke.  

• I den sjätte fasen skrevs studiens resultat ned utifrån bearbetade data för att på ett så 

rättvisande sätt kunna besvara syfte och forskningsfrågor. 
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Dessa faser är enligt Braun och Clarke (2006) de steg som är de allra mest elementära i tematisk 

analys. De påpekar att alla dessa faser inte är obligatoriska eller att de har tagit fram regler för 

hur transkriberat material skall behandlas. Ändock menar de att denna metod tillåter för fors-

kare att röra sig fram och tillbaka mellan faserna. Processen är därför inte linjärt förankrad i 

forskningsprocessen utan kan tillämpas på olika sätt i olika studier.  

 

Studiens intervjufrågor användes som ett sätt att ringa in studiens ämnesområde. Genom att 

applicera den tematiska analysen på utförda intervjuer kunde ett öppet förhållningssätt till det 

insamlade materialet upprätthållas. Då föreliggande studie har en induktiv karaktär är den te-

matiska analysen också lämplig då insamlade data förväntas framkalla antaganden utan en fär-

digformulerad hypotes i förhand.  

4.2.4  Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2017) har sammanställt lämpliga regler och riktlinjer inom forskning. Detta 

för att dagens forskning skall kunna vara etiskt försvarbara och inte bryta mot några mänskliga 

rättigheter. Enligt Vetenskapsrådet är det viktigt att i samband med forskning skydda de delta-

gande informanterna. Anonymitet är därför viktigt för att förebygga skador eller kränkningar i 

samband med att de medverkar i forskning. Vetenskapsrådet menar även att hänsyn också be-

höver tas till särskilda lagar och riktlinjer eftersom forskning involverar människor i samhället. 

Forskningen skall därför kunna bidra till en ökad förståelse eller förbättring i samhället genom 

till exempel hälsa, miljö eller livskvalitet etcetera. Vetenskapsrådet kallar detta för ett forsk-

ningskrav. Sammantaget menar de att forskare måste vara ärliga i sin forskning, forskare måste 

medvetet kunna granska och redovisa utgångspunkterna för sin studie, metod och resultat måste 

visas, kommersiellt intresse eller liknande måste skina igenom om det finns något sådant, and-

ras forskning måste krediteras till dem, forskningen måste vara organiserad genom till exempel 

dokumentation eller arkivering, forskare ska sträva efter att ingen skada ska drabba människor, 

djur eller miljö samt att forskare måste vara rättvisa i sin bedömning av andras forskning. Bry-

man (2018) menar dessutom att alla uppgifter rörande respondenterna måste behandlas med 

största konfidentialitet. Detta innebär att personuppgifter såsom namn måste fingeras. I den 

föreliggande studien har som tidigare nämnts respondenterna avidentifierats genom att heta till 

exempel ”Lärare A”. Videoinspelningar samt anteckningar har även förvarats på ett sätt som 

gör att obehöriga ej kunnat ta del av materialet. 

4.2.5 Tillförlitlighet och äkthet 

Bryman (2018) skriver om den kvalitativa forskningens reliabilitet och validitet och om det 

över huvud taget är möjligt att validera forskningen utifrån detta. Bryman menar att forskare i 

fråga om validitet söker efter mätbara resultat och att frågan om validitet därför inte är av största 

betydelse i kvalitativ forskning. Ändock kan arbetet ses utifrån om det är användbart för stråk-

lärare som verkar idag eller studenter som snart kommer ut i arbetslivet, då denna studie kan ge 

en fingervisning om hur verksamheten på musik- och kulturskolor bedrivs i samband med eget 

skapande och kreativitet. Bryman (2018) menar istället att begreppen tillförlitlighet och äkthet 

används inom kvalitativ forskning. Enligt Bryman handlar tillförlitlighet om att bedöma om 

forskningsprocessen gått till på ett ärligt och transparent sätt. Vidare menar Bryman att beskriv-

ningarna av den sociala verkligheten måste vara trovärdiga. För att arbetet skall vara så tillför-

litligt och äkta som möjligt poängteras också att det i studien skall vara uppenbart att forskaren 

inte försökt styra respondenterna genom ledande frågor eller egna uttrycka värderingar för att 

på så sätt påverka resultatet.  
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5 Resultat 
I följande kapitel presenteras studiens resultat utifrån utförda intervjuer samt studiens veten-

skapliga perspektiv. Resultatet presenteras genom tre teman: Stråklärarnas uppfattningar av 

eget skapande och kreativitet i undervisningen, Stråklärarnas levda erfarenheter samt Svårig-

heter med skapande moment i undervisningen 

5.1 Stråklärarnas uppfattningar av eget skapande och 
kreativitet i undervisningen 
I detta tema följer en redovisning av de intervjuade stråklärarnas olika uppfattningar av begrep-

pen eget skapande och kreativitet. De teman som presenteras har delats in i underkategorierna 

Komposition, Improvisation samt Känslor. 

5.1.1 Komposition 

I de genomförda intervjuerna skiner ett tydligt genomgående tema igenom hos samtliga respon-

denter. Detta tema är komposition, och vid frågan om vad för skapande moment som återfinns 

i stråklärarnas respektive undervisning nämns komposition först hos samtliga. Lärare A som är 

violin- och altfiollärare framhåller att hen i skapande moment alltid brukar börja med en ”1, 2, 

3-låt” (läraren syftar här på vänsterhandens fingrar som spelar på instrumentet) där eleverna får 

prova på att skriva musik. För att få eleverna att våga komponera menar Lärare A att de alltid 

får hjälp med första frasen. Därefter framhäver Lärare A att lärare och elev turas om att kom-

ponera varannan fras. Vid frågan om hur eleverna uppfattar detta första komponerande moment 

framhåller Lärare A att det är lättare för eleverna att komma igång med komponerandet om de 

turas om att skriva musiken tillsammans. Vidare menar hen att eleverna tycker att det är kul att 

få skapa en egen låt. Följande citat visar på detta: 
 

(…) speciellt i början tycker de ju att det är kul att få göra sin egen första låt! (…) 

Jag kan ju ge en ackordföljd också ibland så får de hitta på någonting efter den. Ja 

det tycker de är kul! De tycker nog det, de är nöjda! Oftast så tänker de ju att de inte 

kan det i början och det är klart att när de är klara med sin första låt så ser man ju det 

på dem att de är stolta. (Lärare A) 

 

Lärare A visar här tydligt att hen associerar komposition till skapande moment och framhäver 

att eleverna visar uppskattning till att få komponera. Här framhåller Lärare A dock att det finns 

en skillnad i att undervisa i komposition i olika åldrar. Hen menar att äldre elever oftare har en 

bild om hur kompositionen borde bli och att detta hindrar skapandeprocessen. Lärare A fram-

håller att de yngre eleverna därför har en mer öppen inställning till att komponera då det är 

något helt nytt för dem. Hen menar att de yngre elevernas inställning till musik inte hunnit 

påverkas så mycket av yttre omständigheter än. 

 

Lärare C som jobbar som cellolärare framhåller däremot att hen inte jobbar så mycket med 

komposition som skapande moment. Lärare C menar att det beror på att det ska hinnas med så 

mycket i undervisningen och då blir sådana moment lidande. Ändock ger hen exempel på en 

elev som regelbundet komponerar egna låtar och tar med till lektionen. Lärare C menar att 

denna elev uttrycker en längtan efter att komponera och vill skriva mycket musik. Vid frågan 

om vad elevens uppfattning är om hur det är att komponera svarar Lärare C: ”Han tycker att 

det är jättekul, och vi har ju spelat på konsert för två celli. Så det är ju jättekul, absolut!”. I detta 

citat pratar Lärare C om en duett som eleven skrivit som de spelat tillsammans på konsert. I 

intervjun framkommer att eleven uttryckt ett tydligt gillande för att framföra sitt verk. Vidare 

menar dock Lärare C att hen hoppas att eleven i framtiden kan börja på komposition istället, 

för att på så sätt få mer ”kött på benen” som läraren uttrycker det. Lärare C ger dock exempel 
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på komposition som ett sätt att även sätta text på stycken. Hen uppfattar att eleverna uppskattar 

dessa moment och att stycket blir roligt på ett annat sätt. Lärare C jämför detta med äldre elever 

som hen uppfattar som att de söker efter något mer. Lärare C betonar att de äldre eleverna inte 

bara vill ha roligt, utan strävar efter att stycket ska låta på ett visst sätt vilket kan hämma dem i 

skapandeprocessen.  

 

Liksom lärare C har även Lärare D, som jobbar som violin- och altfiollärare, också en specifik 

elev i åtanke när hen reflekterar över komposition som skapande moment. Lärare D framhåller 

att hen inte undervisar så mycket i komposition men att det i en fiolbok som läraren använder 

sig av i undervisningen finns en låt där eleverna får i uppgift att komponera. Vid närmare re-

flektion av den specifika eleven som komponerar mycket uttrycker Lärare D en djupare tanke-

gång om varför just denna elev komponerar i den grad han gör genom följande citat: 

 
Han är nog ganska fascinerad av just skrivandet. Han kan inte noterna egentligen 

men han har ju lärt sig rytmerna genom våra ”mozzarella (sextondelar)” och ”skinka 

(åttondelar)” och så vidare. Så ibland har han svårt att kunna spela det han faktiskt 

har skrivit. Jag uppfattar att det blir en slags bild för honom (…). Men han tycker att 

det är roligt. Han tycker att det är jätteroligt! (Lärare D) 

 

Med denna formulering menar lärare D att eleven kanske uppfattar komponerandet på ett annat 

sätt än vad de andra eleverna gör. Läraren framhåller senare i intervjun att eleven också ritar 

mycket på sin fritid och ovanstående citat kan därför vara en förklaring till lärarens teori om att 

eleven ser kompositionen som en bild framför sig.  

 

Lärare A framhåller också vikten av att se en helhet framför sig och ger ett annat exempel från 

sin undervisning där en äldre elev ville skriva en egen folkmusiklåt. För att kunna komponera 

en egen vals tog Lärare A fram en befintlig vals, ändrade tonart på den och sedan fick eleven 

byta ut tonerna. Lärare A redovisar resultatet med följande citat: 
 

Då hade vi formen klar och det var lättare för henne med allting egentligen. (…) Och 

hon som fick göra en egen vals utifrån en annan vals blev väldigt nöjd för hon fick 

med sig på köpet att hon förstod lite mer om teori, tonart, ”Varför blir det såhär när 

jag gör den här tonen nu?” och så vidare. (Lärare A) 

 

Lärare A menar att eleven tack vare att eleven hade notbilden framför sig kunde se den ur ett 

helhetsperspektiv, vilket i sin tur medförde att hon fick större förståelse för komponerandet som 

skapande fenomen.  

 

Lärare B, som jobbar som kontrabaslärare, har dock ett lite annorlunda sätt att undervisa i kom-

position som skapande fenomen. Lärare B framhåller att hen alltid låter alla sina elever skapa 

musik i datorprogram istället för sina instrument. Lärare B menar att genom att jobba i Garage-

band, som är ett verktyg för digitalt musikskapande, och presentera uppgiften att skriva en låt 

som inte är på elevernas huvudinstrument tillåter för eleverna att ha ett mer öppet förhållnings-

sätt till låten. Eleverna spelar då in musik mycket på grund av slumpen vilket kan utläsas ur 

följande citat: 

 
Man spelar in trumkomp som de får välja själv, precis hur de vill. Vi har kvantiserat 

för att det ska bli lätt och det låter jättebra. Och sen är det liksom helt fritt. ”Här är 

ett ackord, kan vi ta ett ackord som du lägger i första takten? Ta vilket du vill” och 

så bara väljer de ett och så spelar vi in det. Och sen nästa takt, nästa ackord som de 

har valt är alltså helt utslumpat. Sen vet ju jag vilka toner det är i ackorden och så 
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säger jag att ”Bastonerna du har valt i de här ackorden är de här”, de spelar vi in och 

sen är det liksom ”Okej, en melodi till det här då?”. (Lärare B) 

 

Först efter att allt förarbete är inspelat med hjälp av dator får eleverna därefter komponera en 

melodi. Även melodin spelas in på datorn. Lärare B menar här att det hjälper eleverna att skrida 

till handling och inte fundera så mycket. Lärare B kopplar sedan kompositionen till en notbild 

som eleverna kan följa och spela på med sin kontrabas. Eleven får då spela sin egenkompone-

rade basstämma som baseras på de ackord som eleven skrivit i låten. Syftet med komposition 

menar Lärare B inte bara är att få skriva låtar utan kopplar det till att eleverna får något konkret 

att titta och lyssna på. Genom att få se och höra hur musiken blir menar hen att känslan hos 

eleven blir någon helt annan. Detta visar Lärare B genom följande citat: 

 
Så skapandet har ju flera ändamål, dels så är det så här att känslan jag vill åt är att 

dels när man hade slöjd och man gjorde någonting som man kunde vrida och vända 

på och känna ”Jag har gjort det”, så är det ju litegrann här också. De kan få med det 

på noter, de kan få med en inspelning hem. (Lärare B) 

 

Lärare B menar alltså att det är viktigt med ”jag-kan-känslan” och associerar det med att få 

något konkret att se och ta på för att kunna förstå. Resultatet blir här att eleverna vågar testa 

eftersom det inte läggs någon värdering i hur de spelar på sina instrument. Lärare B framhåller 

att detta har en positiv inverkan på deras utveckling. Liksom Lärare A menar Lärare B också 

att yngre elever har lättare att ”få det att lossna”. Hen menar då att regelbunde komponerande 

får eleverna att våga testa. Lärare B menar också att många av hens gamla elever som blivit 

vuxna, idag är ”låtmakare” på både hobby- och proffsnivå. Lärare B betonar att eleverna skrev 

musiken och att läraren hejade på. Hen uppfattar det som att eleverna bara vill ha kul och passar 

då på att göra komposition till ett roligt moment. Följande citat understryker detta: 

 
När man är liten finns ju inga prestationskrav. Speciellt inte om man inte har några 

förkunskaper eller förutfattade meningar om hur sin egen låt ska låta, utan man vill 

bara ha kul! (Lärare B) 

 

Lärare B betonar här skillnaden i attityden till musik beroende på vilken ålder eleven har. Lärare 

B menar att det absolut viktigaste för ett barn är att få leka vilket också resulterat i att musik-

undervisningen formulerats som en lek. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att studiens respondenter gemensamt identifierat komposition 

som ett moment i eget skapande i vilket elevernas olika inställningar varierar. Elevernas läran-

deprocesser menar respondenterna kan se olika ut beroende på hur komposition som skapande 

moment presenteras. Studiens respondenter erfar att skapande moment är uppskattade hos ele-

verna. Emellertid menar lärarna också att elevernas olika inställningar till musiken förändras 

genom att få se musiken på ett annat sätt, genom att till exempel ändra toner, eller genom att 

leka, få något konkret att hålla i och så vidare. 

5.1.2 Improvisation 

Vidare framhåller de intervjuade stråklärarna allihop att de uppfattar improvisation som ett mo-

ment som tillhör eget skapande och kreativitet i undervisningen. Lärare C framhåller att hen 

själv inte undervisar i improvisation och därför inte kan uttala sig så mycket om det som skap-

ande moment. Å andra sidan menar Lärare C att vi på grund av den klassiska genren är så 

notbundna, och att det därför mynnat ut i att hen inte improviserar alls i sin undervisning. Lärare 

C spekulerar kring improvisation genom följande citat: 
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Det är ju egentligen konstigt, för på barockens tid så improviserade man ju jätte-

mycket. Men jag tänker att det också hänger ihop med skivinspelningar och att 

man kan lyssna och gå tillbaka. Och då får det ju inte vara fel. Spelar man en ka-

dens så spelar man ju en redan skriven kadens vilket är väldigt konstigt för förr i 

tiden improviserade man ju istället! (Lärare C) 

 

Lärare C pekar här på problematiska aspekter i sin undervisning och framhåller att det egentli-

gen är konstigt att det inte improviseras mer. Resultatet blir att improvisation inte ingår rent 

spelmässigt i denna lärares undervisning. 

 

Lärare D framhåller en liknande inställning både hos sig själv och sina elever. Hen upplever att 

eleverna känner sig osäkra eftersom de inte vet vad som förväntas och vilka ramar som finns. 

Lärare D menar att eleverna reagerar mycket bättre på moment där det är givet vad som skall 

spelas istället för att hitta på. Detta illustrerar läraren med citatet ”Jamen, säg vad jag ska spela” 

som en elev uttryckt sig. Här finns dock en osäkerhet även hos läraren som liksom Lärare C 

verkar hålla sig borta från improvisationen även i privat musicerande. Båda lärare framhåller 

dock att de kan improvisera moment utifrån vad som behövs för en elev i stunden. Lärare D 

upplever dock att om eleverna får ramar att förhålla sig till också får lättare att börja någonstans. 

Hen upplever att de blir mer trygga om de får instruktioner om att börja med bara en ton och 

två olika rytmer. Därefter läggs fler och fler toner och rytmer på desto säkrare eleven känner 

sig. Lärare D betonar dock att improvisation inte är till för alla elever. Detta uttrycks genom 

följande citat: 

 
Men man kan ju inte tvinga dem. Jag tror det är viktigt att man inte kan tvinga elever 

eller provocera fram något. Det måste ju ändå komma som en liten önskan eller i alla 

fall att man vågar lite grann. (Lärare D) 

 

Lärare D framhåller här att improvisation inte skall tvingas på alla elever. Hen menar att det 

kan vara direkt kontraproduktivt om eleven själv inte har en önskan att få prova. På grund av 

detta menar Lärare D att det är viktigt att börja smått med improvisation. Lärare D menar att 

syftet inte är att eleverna skall improvisera långa svåra fraser.  

 

Lärare B använder dock regelbundet improvisation i sin undervisning. Liksom Lärare D pekar 

Lärare B på att improvisation kan vara svårt för eleverna när det inte finns några ramar. Hen 

menar att eleverna många gånger fastnar vid antalet valmöjligheter vilket hindrar dem att fatta 

beslut. Lärare B menar också att det med improvisation är viktigt att försöka leka fram ett re-

sultat för att även här avdramatisera och ta allvaret från momentet. Dock visar Lärare B också 

på elevernas olika personligheter genom följande citat: 

 
Men i improvisation, där ska vi veta att det inte passar alla. ”Jaha, varför ska jag 

spela som jag vill? (…) Vad ska det vara bra för?”. Och så måste det få vara också. 

Jag menar, vi är ju alla olika. Så där är jag aldrig stönig. De som jag märker tycker 

att ”Jamen vad kul, kan vi inte improvisera igen?” får improvisera igen. (Lärare B) 

 

Lärare B menar att meningen med improvisation är att eleverna ska få en ungefärlig kunskap 

om vart färden bär, trots att melodin är improviserad. Detta uttrycks genom följande citat: ”Ah, 

jag går dit och då blir det ungefär som jag vill. Och då är det en seger när man liksom går till 

en bergstopp som man vet finns där”. För Lärare B blir det på så vis också ett verktyg i vilket 

eleverna kan utforska sina instrument och hitta nya vägar. Vidare framhåller Lärare B att alla 

inte har behovet av improvisation. Detta menar Lärare B beror på hur vi är som personer. Vissa 

elever gillar improvisation, andra inte. 
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Lärare A har liksom Lärare C och Lärare D, inte så stora erfarenheter i att undervisa i improvi-

sation. Hen pekar dock på ett liknande resonemang som hos lärare B. Lärare A menar därför 

att eleverna har svårt att komma på något om hen inte ger eleverna ramar att förhålla sig till. 

Detta redovisas genom följande citat: 

 
Det går inte att ha mer än fem toner, det är knappt de klarar det. Jag upplever att 

man måste sätta ramarna för det blir för mycket att välja på annars. Så jag tänker 

att improvisation, spela på en ton, lägg till en till, lägg till en till på olika rytmer. 

(Lärare A) 

 

Lärare A visar här ett tydligt upplägg för att få eleverna att lyckas med improvisation, men 

belyser samtidigt problematiken med att undervisa i det. Vidare menar Lärare A att det ibland 

uppkommer diskussioner om antalet toner som får användas. Lärare A menar då att hen inte 

tillåter en diskussion, utan eleverna får följa instruktionerna tills hen bedömer att de är redo för 

fler instruktioner. Lärare A uppfattar att eleverna efter en stund märker fördelen med denna 

teknik och känner sig mer självsäkra än när de bara får improvisera helt fritt. 

 

I relation till denna studies syfte och forskningsfrågor verkar uppfattningen av improvisation 

variera hos studiens respondenter. Å ena sidan erfar respondenterna att improvisation är svårt 

att undervisa i då de själva har få faktiska erfarenheter i ämnet. Samtidigt framhäver lärarna att 

improvisation inte är ett moment i undervisningen som passar alla elever. Sammantaget menar 

de att improvisation fungerar som allra bäst när eleverna har vissa uppsatta ramar för improvi-

sationen. Även här nämns lek som en viktig taktik för att få eleverna att våga skapa musik och 

avdramatisera moment i improvisation. Elevernas inställningar upplevs också som varierande, 

och en stråklärare framhåller att det är direkt kontraproduktivt att tvinga elever till improvisat-

ion. En annan stråklärare framhåller att elevernas inställningar till moment i improvisation som 

eget skapande och kreativitet kan variera då eleverna ofta vill spela fler toner än vad som in-

strueras. Å andra sidan menar studiens respondenter också att inställningarna blir mer positiva 

om eleverna märker att de behärskar improvisationen med färre toner och i efterhand får fler 

toner att förhålla sig till. 

5.1.3 Känslor 

I samtliga intervjuer framkom också att känslor spelade stor roll i undervisningen i eget skap-

ande och kreativitet. Lärare A framhåller att eleverna genom att sätta känslor på sitt stycke kan 

lära sig mycket mer om musiken. Hen drar också paralleller till att lära sig det musikaliska 

språket. Alltså hur noterna skall tolkas, vad orden eller instruktionerna betyder och om dessa är 

relevanta. Lärare A menar också att eleverna ibland kan bestämma sig för att ett stycke inte alls 

ska spelas på sättet som det står i noterna. Hen menar då att eleverna ibland associerar till helt 

andra känslor eller till och med vill byta ut vissa toner för att ”det låter bättre såhär”. Lärare A 

framhåller att relationen till känslorna är viktiga för eleverna då de på så sätt kommer underfund 

med vad de själva vill när de musicerar. 

 

Lärare B menar också att eleverna inte alltid behöver vara trogna notbilden. Hen ger exempel 

på när eleverna kommit en bit och lärt sig musikaliska termer som står nedskrivna i noterna. De 

behöver då inte alltid spela exakt som det står, utan Lärare B instruerar att eleverna kan vrida 

och vända på notbilden för att den ska stämma överens med elevens föreställning av stycket. 

Tillsammans kommer de därför fram till vad det är som gör att det till exempel låter ledset eller 

som ballonger som flyger och så vidare. Därefter menar Lärare B att de experimenterar fram 

hur det kan låta om de väljer helt andra känslor. Lärare B framhåller att kontrasterna i musiken 

ibland är viktigare än vad som står i noterna. 
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Lärare C menar också att känslor är en viktig del i eget skapande och kreativitet i undervis-

ningen. Hen menar dock att det finns en tydlig skillnad i uttryck mellan elever beroende på om 

de är mer ”dramatiska” eller ”lite mer jämna” som Lärare C uttrycker det. Hen betonar också 

att eleverna inför till exempel en konsert alltid får öva på att förmedla något till publiken. Detta 

på grund av att Lärare C upplever att eleverna på så sätt får bort lite av sin nervositet till att 

uppträda. Detta visas genom följande citat: 

 
Man ska förmedla någonting. Det är inte jag som person som är viktig utan det är 

musiken och det är något man ska förmedla till publiken så att de ska få uppleva 

något. Det tänker jag att det tar bort lite av nervositeten istället för att tänka ”Nu är 

det jag som ska spela och jag ska synas och höras”. Utan det är någonting annat, 

större. (Lärare C) 

 

Lärare C redovisar här en tydlig strävan efter att eleverna skall känna sig bekväma med sitt 

musicerande och att inte lägga något egenvärde i hur ”bra” de presterar på konsert. Lärare C 

menar att eleverna kan känna sig nöjda eller missnöjda med sina prestationer men att det inte 

är det som definierar deras värde, vilket hen också förmedlar till sina elever. 

 

Lärare D menar också att känslor är en form av skapande moment, men pekar på att yngre barn 

har lättare att försöka uttrycka något än de äldre eleverna. Vid frågor om hur ett stycke låter 

eller hur eleverna tycker att det ska spelas betonar Lärare D att de yngre eleverna vågar komma 

med förslag och försöker spela på ett sätt som representerar denna idé emedan de äldre eleverna 

stretar emot. Detta menar Lärare D beror på att äldre elever försöker passa in i den sociala 

mallen och rådande normer. Lärare D menar dock att eleverna efter att ha passerat en viss gräns 

i tonåren eller till och med blivit vuxna vågar testa mer och försöka uttrycka något med sin 

musik. Detta menar hen beror på att de till slut lyckats ta sig ur den osäkerheten som hägrar 

över ens musikaliska utveckling i tonåren. 

 

Sammanfattningsvis menar alltså lärarna att moment i eget skapande och kreativitet även inne-

fattar känslor. Om än på lite olika vis. En lärare menar att eleverna måste tillåtas bestämma 

själva hur de vill musicera. Alltså om eleven tycker att musiken låter bättre på ett annat sätt än 

vad som instrueras, så måste läraren respektera det. En annan lärare framhåller att hen låter 

eleverna vrida och vända på notbilden för att få fram sitt egna personliga uttryck. Här spelar 

känsloförmedling en stor roll och eleverna måste själva förstå varför ett stycke till exempel låter 

ledset. En annan lärare menar å andra sidan att känslorna istället kan vara en metod för vilket 

den egna nervositeten sätts åt sidan. Då blir känslorna istället ett verktyg vilket lärarna instrue-

rar skall nå en tänkt publik. En annan lärare pekar istället på elevernas inställningar som varie-

rande beroende på ålder, och upplever sig ana att elever i tonåren är särskilt motsträviga då de 

själva inte vill sticka ut. Yngre elever och vuxna elever upplevs istället ha lättare att relatera till 

känslor och upplevs mer positivt inställda till känslor som moment i eget skapande och kreati-

vitet. 

5.2 Stråklärarnas levda erfarenheter 
I följande tema presenteras de intervjuade stråklärarnas tidigare erfarenheter. Dessa presenteras 

som ett samband till lärarnas uppfattningar till eget skapande och kreativitet som skapande fe-

nomen i undervisningen.  
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Samtliga av de intervjuade stråklärarna har en omfattande musikalisk karriär ifrån tidig ålder. 

En musicerande familj och mycket eget spelande är gemensamt för studiens respondenter. Lä-

rare D upplever sig själv som traditionellt notbunden i sitt eget musicerande. Eftersom det bland 

stråkmusiker är vanligast att spela inom den klassiska genren, menar Lärare D att skapande 

moment såsom improvisation och komposition inte funnits i hens egen skolgång. Detta uttrycks 

genom följande citat: 

 
Jag har inte fått improvisera som barn och ungdom själv, det var liksom inte något 

vi gjorde. Jag spelade inte ens folkmusik. Det var lite ”fult”. Det var det… Så jag 

menar improvisationen, den existerade liksom inte. (Lärare D) 

 

Utifrån Lärare D:s levda erfarenheter fanns inget utrymme för annan musik än den klassiska. 

Men skapande moment var även de obefintliga. Lärare D upplever att det är på grund av att hen 

själv inte fått prova på sådana moment som barn som gjort att hen inte undervisar så ingående 

i dessa moment idag. Osäkerheten menar Lärare D försvinner mer och mer vartefter åren går. 

Men känslan av osäkerhet upplever hen fortfarande vara ett problem i sin undervisning.  

 

Lärare C har liksom Lärare D heller inte fått prova på att musicera genom komposition eller 

improvisation eller andra skapande moment under sin uppväxt. Hen uttrycker det som att cel-

loundervisningen skulle vara på ett visst sätt och att det aldrig rörde sig utanför de uppsatta 

ramarna. Detta har även hos Lärare C uttryckt sig genom att hen blir osäker i sin egen under-

visning med skapande moment. Lärare C upplever att känslan av trygghet vid notbaserad musik 

sitter djupt rotat hos sig själv och menar att hen alltid vill ”spela som det står” i noterna. Hen 

upplever dock en längtan till att kunna improvisera och komponera. Följande citat visar på den 

upplevda problematiken: 

 
Jag borde nog träna mer på att spela fult och falskt. All musik är ju inte vacker. Utan 

musik har ju så himla många uttryck. Och då kan ju det också vara begränsande att 

det alltid måste vara rent och vackert och så. (Lärare C) 

 

Detta citat tyder på att Lärare C känner sig begränsad av både sin notbundenhet men också av 

en strävan efter att det alltid ska bli vacker musik av sitt musicerande. Lärare C upplever att 

hen strävar efter att lära sina elever grunderna i cellospelet, så att de senare själva ska kunna 

spela vad de vill.  

 

Även Lärare B vittnar om avsaknad av skapande moment i sin egen skolgång. Lärare B upple-

ver att det berodde på att den generationens musiklärare inte var så bekväma i sådana moment. 

Hen menar att de klassiska musikerna var väldigt klassiska emedan de som spelade jazz var 

väldigt jazziga. Lärare C pekar här på en genreproblematik. Liksom lärare D upplever Lärare 

B att andra genrer inte alls tillhörde deras egen musikundervisning utan sågs som något fult. 

Lärare B berättar om ett tillfälle när hen komponerat egen musik och lärarens reaktion genom 

följande resultat: 

 
Och det vet jag en gång som jag inte hade övat på mitt Mozart-stycke (…) Så när jag 

kom till lektionen och berättade att jag inte hade övat utan att jag hade skrivit två 

låtar som jag tyckte om så fick jag en utskällning. Och då tänkte jag att den signalen 

ska jag inte ta till någon gång. För signalen blir ju att Mozart är viktigare än du! 

(Lärare B) 

 

Lärare B återger här ett tydligt exempel från sin barndom som utmynnat i bland annat flitigt 

komponerande och improviserande. Istället för att göra lika som sin lärare verkar Lärare B 
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uppleva detta ögonblick som en viktig milsten för sin inställning i sin egen undervisning. Mot-

sättningen till sin egen skolning visar Lärare B genom följande citat: 

 
Det kan jag säga är en skillnad från när jag växte upp. Det var väldigt ”Såhär ska det 

vara!”. Så man kan säga att mitt sätt att undervisa är en reaktion mot det. För det är 

så tråkigt om alla spelar på samma sätt till slut! Personlighet är viktigt! (Lärare B) 

 

Lärare B menar att avsaknaden av skapande moment och reglerna kring hur musiken skulle låta 

fick Lärare B att gå emot detta. Som verksam lärare uppfattar hen därför sig själv som helt 

annorlunda än sina egna lärare. 

 

Lärare A uttrycker liksom de andra lärarna att det fanns en avsaknad av skapande och kreativa 

moment i den ena skolgången. Detta upplever Lärare A som att det har färgat av sig på det egna 

innehållet i undervisningen. Det egna skapandet har även i vuxen ålder inte varit så omfattande 

vilket Lärare A upplever beror på sin notbundenhet. Hen betonar dock att hen visst har kompo-

nerat, men då genom små låtar, barnvisor eller arrangemang. Lärare A uttrycker liksom de andra 

lärarna att det beror på den klassiska skolningen vilket kan utläsas ur följande citat: 

 
Kanske för att vi är så vana att allting är tillrättalagt hela tiden. Jag är ju ändå en 

gehörsmusiker sådär men jag är ändock klassiskt skolad. Det är inte naturligt för oss 

för vi har inte fått gjort det själva. (…) Och man kanske inte är riktigt bekväm för att 

man inte har fått gjort det tillräckligt mycket. (Lärare A) 

 

Denna reflektion tyder på att Lärare A uppfattar sin egen inställning som en direkt orsak till att 

hen inte känner sig bekväm i skapande moment. Liksom Lärare C och Lärare D pekar Lärare 

A på en problematik i att undervisa i ett ämne som hen själv känner sig osäker i.  

 

Sammanfattningsvis verkar lärarna ha liknande tidigare upplevelser till eget skapande och kre-

ativitet som skapande fenomen i sina respektive musikkarriärer. Tre av lärarna uttrycker att de 

på grund av bristande kunskaper i området undviker alltför ingående moment i eget skapande 

och kreativitet. De menar att den personliga notbundenheten och på grund av att den mesta 

repertoaren för stråkinstrument redan är tillrättalagt har resulterat i att de lägger mer fokus på 

att spela musik som de känner sig säkra på. En av lärarna menar istället att hens undervisning 

är en direkt motreaktion på sin egen skolgång och har således försökt inkorporera skapande 

moment i sin undervisning. 

5.3 Svårigheter med skapande moment i undervisningen 
I följande tema presenteras några aspekter av svårigheterna med att undervisa i skapande mo-

ment. Dessa presenteras genom underkapitlen Tid samt Sociala normer och värderingar. 

5.3.1 Tid 

Lärare C förklarar avsaknaden av skapande moment i sin undervisning dels på grund av tids-

brist. Hen upplever att eftersom de flesta elever endast har tjugo minuters lektionstid i veckan 

finns en inre stress hos sin själv. Lärare C ger därför upphov till följande citat: 

 
Det som är svårt tycker jag, det är ju att man nästan alltid har för lite tid (…). Då 

måste man bestämma att nu tar vi tid för det här så får det andra vänta. Och det är 

det jag har lite svårt för. Och jag tänker att de måste lära sig tillräckligt mycket för 

att kunna lära sig spela cello. (Lärare C) 
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Lärare C redovisar här en tydlig upplevelse att skapande moment tar för mycket och för lång 

tid för att egentligen få ta plats i undervisningen. Precis som Lärare C nämnde förut återkommer 

hen till att hen vill lära eleverna spela cello så grundligt som möjligt först, innan de själva kan 

välja att söka sig till skapande moment. Lärare C upplever att kunskaper om stråkarter, repertoar 

samt teknik och så vidare är en så viktig del i undervisningen i cellospel att hen uttrycker en 

direkt ovilja att gå ifrån dessa moment. Hen ser ett större värde i att kunna spela instrumentet 

ordentligt. 

 

Vid frågan om Lärare A komponerar någon egen musik privat återkommer även här tidsa-

spekten. Lärare A uttrycker att eget komponerande inte är viktigt för hen och att komposition 

inte prioriteras för att hen lägger tid på annat istället. Vidare nämner även Lärare A bristen på 

lektionstid. Hen upplever att eleverna också behöver blir sedda på sina individuella lektioner 

och få utrymmet att berätta om hur dagen har varit och hur de mår innan lektionen drar igång. 

Lärare A upplever därför att de skapande momenten är alldeles för tidskrävande. Följande citat 

tyder på detta: 

 
Det känns ju som att man har de här futtiga 20 minuterna och det är så lite tid. Och 

det är ju så med allt. (…) Man behöver ju tid när man ska skapa därför att det är en 

process. (Lärare A) 

 

Detta citat pekar på en tydlig problematik hos Lärare A. Eftersom hen upplever att skapande 

moment behöver mer tid till att hinna bearbetas under lektionstid, så upplever hen att de istället 

inte alls hinns med.  

 

Lärare B lyfter istället upp tid ur ett långsiktigt perspektiv. Hen menar att det övriga stråklärar-

kollegiet har elever som kommit längre i utvecklingen på samma tid. Lärare B betonar här att 

hens elever istället för att fokusera på att musicera i grupp med andra från början, istället har 

fått lägga tid på att leka. Det hela menar Lärare B beror på att deras utveckling så småningom 

kommer komma ikapp och att kontrabasstämmorna i till exempel en orkester inte är lika svåra 

som en violinstämma. Lärare B menar att de andra eleverna kan mer i fråga om noter och not-

bildsavläsning, men att det å andra sidan inte gör något eftersom eleverna i alla fall kan musi-

cera tillsammans.  

 

Liksom Lärare A och Lärare C, upplever Lärare D att lektionstiden är ett hinder för skapande 

moment. Lärare D uttrycker att lärare idag är ganska pressade, även på musik- och kulturskolor. 

Tiden blir därför ett problem då lektionstiden inte kan räcka till alla sorters moment. Hen ut-

trycker att det är mycket lättare för läraren själv att använda sig av redan befintligt material. 

Lärare D upplever att hen då kan välja lektionsmaterial som hen själv anser är bra för eleverna. 

 

Sammanfattningsvis är tidsaspekten i relation till eget skapande och kreativitet i undervisningen 

en viktig komponent för att förstå studiens respondenters upplevelser av sin egen undervisning. 

På grund av det pressade schemat menar lärarna att skapande moment inte hinns med i så stor 

utsträckning som de skulle vilja. Detta på grund av att de tar för mycket tid då kreativiteten hos 

eleverna måste få mogna, men också på grund av att dessa moment tar tid ifrån annan viktig 

övning av till exempel teknikspel, eller för att prata om elevernas skoldag och så vidare.  

5.3.2 Sociala normer och värderingar 

Vidare upplevs sociala normer och värderingar som ett problem av de intervjuade stråklärarna. 

Lärare D upplever att ju äldre eleverna blir och hamnar i tonåren desto mer kämpar emot i 
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skapande moment. Lärare D menar att eleverna inte vill sticka ut och gå emot strömmen utan 

vill hellre spela exakt som alla andra. Lärare A ger uttryck för detta i följande citat: 

 
Jag tror att det har att göra med utvecklingen som barn och unga går igenom. Man 

vill vara lika alla andra (…). Det finns givetvis någon procent som går mot ström-

men. Men de flesta ska vara som alla andra och klä sig som alla andra. (…) Men att 

de i den här perioden när det är som känsligast, då ska man kanske låta det vara så. 

(Lärare D) 

 

Detta citat tyder på att Lärare D behandlar sina elever med respekt för deras integritet. Hen 

menar att eleverna på grund av sin osäkerhet inte behöver utsättas för skapande moment i under-

visningen på grund av att de känner sig sårbara.  

 

Lärare C uttrycker istället en värdering hos sig själv som en av orsakerna till att skapande mo-

ment inte får ta så stor plats i undervisningen. Detta kan utläsas av följande citat: 

 
Jag tänker att uppgiften som cellolärare är inte att få ut en massa symfoniorkester-

musiker och så utan man ska ha glädje av sin musik och kunna göra vad man vill 

med det. Det viktigaste är inte att man blir en yrkesmusiker. (Lärare C) 

 

Detta citat ger uttryck för en inställning hos Lärare C som hindrar hen från att undervisa i skap-

ande moment då hen anser att det tillhör en annan sorts grad av musicerande. Som Lärare C 

nämnde förut strävar hen efter att eleverna ska komma så långt som möjligt på sina instrument 

innan de slutar hos läraren. Lärare C menar att eleverna själva självklart får söka sig till skap-

ande moment såsom komposition och så vidare, men framhåller att hen hellre ser eleverna göra 

det på andra kurser på sin arbetsplats eller efter sin studiegång hos läraren. 

 

Lärare B uttrycker istället en oro för normerna i musikundervisning i ett större perspektiv. Hen 

upplever att vi som lärare lätt ser förbi eleven istället för att sätta elevens önskan i första rum-

met. Detta yttrar sig genom följande citat: 

 
Det är så lätt att man tänker på det här stället att man ska utbilda med bredd för att 

vara nyttig i något slags samhällsperspektiv eller ett samhällsmusikaliskt perspektiv 

där du och jag befinner oss. Vi ska kunna göra det här, vara med i den här orkestern, 

kunna kompa den här låten, improvisera på den här delen, och det förväntas ju av 

oss. Men barnen, vi kan ju inte välja att de ska vara som vi! De kan ju välja att ”jag 

vill bara spela på den här nivån! Eller jag vill bara spela i den här tonarten” och det 

är okej faktiskt. Man behöver inte döda folk med progression! (Lärare B) 

 

Lärare B ger här uttryck för en problematik som hen menar många lärare glömmer bort. Lä-

rare B upplever att lärare i sin strävan efter att försöka förse sina elever med allt som kan hin-

nas med glömmer bort att fråga eleverna vad de själva vill. Lärare B betonar dock att pro-

gression är bra om eleven själv är bekväm med det. 

 

Lärare A upplever istället att det finns en brist på förebilder, vilket också kan vara en orsak till 

att det inte utförs fler moment i eget skapande. Hen menar att eleverna inte har en aning att det 

finns musiker som spelar klassisk musik och därför inte söker upp källor som kan inspirera dem 

i sitt spel. Lärare A menar att hen själv aldrig haft någon violinist som förebild och menar att 

detta kan vara en anledning till att eleverna inte heller har det.  

 



 33 

Sammanfattningsvis ser studiens informanter på normer på lite olika vis. Å ena sidan lyfts ett 

samhällsperspektiv där ungdomar måste passa in i en snäv mall, å andra sidan lyfts också pro-

blematiken kring att lärare ofta inte vet vad eleverna vill med sitt musicerande. Bristen på fö-

rebilder menar en lärare kan vara en av orsakerna till att det inte utförs fler kreativa moment i 

undervisningen då eleverna själva inte ser upp till någon som de vill efterlikna. I relation till 

studiens syfte och forskningsfrågor kan här en attityd hos de intervjuade stråklärarna urskiljas. 

Stråklärarnas uppfattningar om den egna undervisningen i samband med sociala normer och 

värderingar verkar dock bottna i att det finns en förutfattad mening om vad som skall ingå i 

stråkundervisningen. I några av stråklärarnas fall är det, som tidigare nämnts, viktigare med att 

hinna spela igenom repertoar och teknik. Vilket också Lärare B:s resonemang verkar vittna om 

då hen menar att progression inte alltid är den bästa vägen. På grund av elevernas sårbarhet i 

tonåren verkar det finnas en uppfattning om att eleverna inte behöver utsättas för skapande 

moment. 

5.4 Sammanfattning och slutsatser 
I detta resultatkapitel presenteras fyra stråklärares förhållningssätt till eget skapande och krea-

tivitet som lärande fenomen. I det första temat Stråklärarnas uppfattningar av eget skapande 

och kreativitet i undervisningen, har det framgått att de intervjuade stråklärarna i denna studie 

har lite olika inställningar och erfarenheter av eget skapande och kreativitet som lärande feno-

men. Samtliga lärare har givit exempel på skapande moment som de applicerar i sin undervis-

ning. Lärare A, Lärare C och Lärare D betonar dock att de ofta känner sig osäkra i undervis-

ningen av skapande moment. Lärare B uppvisar däremot inte denna inställning till skapande 

moment utan har inkorporerat denna sortens undervisning som ett regelbundet återkommande 

tema. Gemensamt har samtliga stråklärare identifierat komposition, improvisation och känslor 

som moment i eget skapande. I temat Stråklärarnas levda erfarenheter pekar de dock på att 

den klassiska skolningen från deras egen respektive uppväxt har gjort det problematiskt med 

skapande moment i deras egen undervisning. Lärare A, Lärare C och Lärare D upplever att den 

klassiska skolningen var så dominerande i deras egen uppväxt att fokus låg på att spela rätt och 

att spela efter noter. Detta menar de alla tre har medfört att de idag har svårt för att lära ut 

musikskapande moment eftersom de själva inte fick prova på det. Lärare B å andra sidan beto-

nar också att den klassiska skolningen inte tillåtit några utsvävningar men att hens egen under-

visning är en sorts motreaktion på detta. I det tredje och sista temat Svårigheter med skapande 

moment i undervisningen har studiens respondenter identifierat tid som ett problem, men på lite 

olika sätt. Vidare har också sociala normer och värderingar identifierats som några problem i 

vilket stråklärarna känner sig hindrade från att undervisa i eget skapande och kreativitet. 

 

Sammanfattningsvis kan slutsatser dras om elevernas attityder till moment i eget skapande och 

kreativitet utifrån studiens respondenter. Stråklärarna menar att de med hjälp av olika strategier 

kan hjälpa eleverna att till exempel påbörja en komposition. Respondenterna framhåller att ele-

verna visar uppskattning för skapande moment, men att vissa moment såsom improvisation inte 

passar alla elever. Elevernas inställningar till skapande moment skiljer sig därför åt beroende 

på vilka förhållningssätt som finns. De olika lärarna har också på grund av sina respektive er-

farenheter eller bristen på erfarenheter olika inställningar till hur skapande moment får yttra sig 

i undervisningen. 

 

Sammanfattningsvis kan de viktigaste upptäckterna presenteras genom följande punkter: 

 

• Eget skapande och kreativitet gynnas av lek. 

• Eleverna uppfattas uppskatta till exempel komposition när de får något konkret att för-

hålla sig till eller genom att få med sig en fysisk notbild av det som komponerats. 
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• Improvisation uppfattas inte passa alla elever. 

• Yngre elever har lättare att ta till sig skapande moment i undervisningen. 

• Äldre elever upplevs försöka ”för mycket” eller ingenting alls i skapande moment, då 

de försöker passa in i olika slags normer. 

• Känslor är en viktig del av eget skapande och kreativitet men inkorporeras i undervis-

ningen på lite olika sätt. 

• De intervjuade stråklärarna menar att de själva inte fått ta del av skapande moment i den 

egna uppväxten och därför inte undervisar i skapande moment i så stor utsträckning. 

• Tidsaspekten är ett problem i undervisningen. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. Därefter förs en 

diskussion över studiens valda metod. Slutligen diskuteras arbetets betydelse och värde för yr-

kesområdet samt behovet av framtida forsknings- och utvecklingsarbeten.  

6.1 Resultatdiskussion  
I följande avsnitt presenterar en diskussion över studiens resultat i samband med tidigare 

forskning och annan redovisad litteratur 

 

I de utförda intervjuerna med studiens respondenter framkom att stråklärarna hade olika reso-

nemang kring vad som ingick i moment i eget skapande och kreativitet. På grund av stråklärar-

nas olika inställningar till ämnet kan det sägas vara ett centralt resultat för studien. Utifrån det 

fenomenologiska perspektivet och livsvärldsperspektivet menar Bengtsson (2005) att varje 

människa uppfattar allt som sker på olika sätt. Genom att återkoppla till tidigare levt liv går 

människan igenom individuella hänvisningssammanhang. Såsom framkommit i studien har 

stråklärarnas individuella uppfattningar om skapande moment som lärande fenomen sett olika 

ut även om många gemensamma upplevelser belysts. Gemensamt har studiens respondenter 

dock identifierat några moment som de anser tillhör eget skapande och kreativitet.  

 

I resultatet framkom att de intervjuade stråklärarna upplevde att den individuella upplevelsen 

av eget skapande och kreativitet kunde förstås utifrån egna erfarenheter. Trots att samtliga lä-

rare har en pedagogisk utbildning upplever de att den egna uppväxten påverkat deras undervis-

ningsstil idag. Gemensamt för de fyra respondenterna var att alla fått en strikt klassisk skolning, 

där de inte fått prova på att till exempel komponera ett stycke. Liksom Deemer (2016) påpekar 

i sin studie, verkar musiklärare ha knapphändig eller obefintlig utbildning i skapande moment 

i musik. Deemer menar att detta resulterar i att musiklärare därför undviker skapande moment. 

I denna studie framkom att de intervjuade stråklärarna på grund av sina respektive bakgrunder 

därför drog sig för att undervisa i just skapande moment. Flera av dem påpekade dessutom att 

de kände sig mer bekväma i den notbunda musiken då musiken där redan är tillrättalagd av 

någon annan.  

 

I resultatet framhävde studiens respondenter dessutom att genrer utanför den klassiska genren 

inte alls fick ta plats i deras musicerande som barn och ungdomar. Bjørkvold (1991) menar 

också att förutfattade meningar om vad undervisning i musik innebär utgör ett hinder för lärare 

att tänka utanför ramarna. Denna ståndpunkt framkommer också hos studiens respondenter. På 

grund av egna åsikter om vad som skall ”hinnas med” i undervisningen menar studiens respon-

denter att skapande moment ofta inte prioriteras. Dessa bortses på grund av att stråklärarna 

upplever att eleverna måste få med sig så mycket som möjligt under deras tid i musik- och 

kulturskola. Teknikspel och repertoar är några av dessa element som nämns som studiens re-

spondenter anser vara viktiga inom stråkundervisning.  

 

Komposition tillhör emellertid ett av de moment som studiens respondenter erfar hör till eget 

skapande och kreativitet inom stråkundervisning. Samtliga lärare vittnar om att de ibland eller 

ofta undervisar i någon form av komposition. Dessa moment upplevdes kunde innehålla rena 

kompositioner av låtar, textförfattning och så vidare. De yngre eleverna menar de intervjuade 

stråklärarna kanske har en trevande attityd i början, men upplevs få en skillnad i inställning när 

de sedan skrivit sin första låt. I studien erfar lärarna att eleverna känner sig nöjda och stolta när 

de fått skriva sin första låt. De äldre eleverna upplevs istället som att de söker efter något mer 

med sin musik. Hos äldre elever upplevs därför inställningarna till musiken som ett problem av 
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de intervjuade stråklärarna. I studien framgick också att strategier för att skriva en egen låt 

också användes i omskrivandet av en redan befintlig låt. På så sätt kunde eleverna omvärdera 

och förstå sitt eget stycke på ett annat sätt. Studien pekar på att eleverna fått med sig en större 

förståelse för även andra musikkunskaper på köpet genom denna metod. Resultatet antyder 

därför att elevernas inställningar till komposition som skapande moment förändras beroende på 

vilka aspekter i komposition som undervisas. Som redovisats tidigare, menar Schenck (2000) 

att elever genom skapande moment även får med sig värdefulla kunskaper i och om sitt instru-

ment. Dessa kunskaper bidrar i sin tur till att eleven får en större förståelse för sitt instrument 

som helhet.  

 

Studiens respondenter menar vidare att de upplever att de utvecklat strategier för undervisning 

av eget skapande och kreativitet. I studien framkom att regelbundet komponerande och impro-

viserande hjälpte elever att känna ”jag-kan-känslan” och att eleverna därför vågade skapa mu-

sik. Eleverna uttrycks ha blivit så självgående i sitt skapande att flera senare i livet gått vidare 

till att bli ”låtmakare”. Liksom Poutiainen (2012) som utformat strategier i vilket musikstuden-

ter uppmanas öva på improvisation, har denna studie pekat på liknande resultat. Enligt Poutiai-

nen (2012) skapar dessa övningar en annan självsäkerhet som gynnar den egna kreativiteten. 

De strategier som används för att främja skapande som lärande fenomen överensstämmer därför 

hos denna studies respondenter. I studiens resultat framkom också att eleverna blev mer och 

mer självsäkra ju mer musik de fick skapa. Bonde (2009) pekar på att komposition kräver ett 

hantverksmässigt kunnande och intuition för att resultatet eleverna vill åt skall bli riktigt fram-

gångsrikt. Å andra sidan menar denna studies respondenter att eleverna verkar gynnas av att 

inte ha någon speciell eftertanke med den skapade musiken då de i vissa fall kan fastna i arbetet 

om de vill för mycket. Äldre elever upplevs lätt vilja för mycket eller ingenting alls. I studien 

framgick att de äldre eleverna strävade efter en annan förståelse för musiken som skapas. Men 

å andra sidan framgick också att äldre elever också upplevs försöka passa in mer i samhällsnor-

men. Att sticka ut eller gå mot strömmen upplevs därför som problematiskt i eget skapande och 

kreativitet hos de äldre eleverna. 

 

Vidare framkom i resultatet att yngre barn hade lättare att förstå instruktioner i att spela med 

olika känslor. De yngre eleverna kunde själva komma med förslag på hur stycken skulle spelas 

eller hur text skulle kunna förmedla låtarna. Hillered (2009) menar att barn är naturliga utfors-

kare och inte lägger en värdering i det som skapas. Detta kan därför vara en möjlig förklaring 

till varför yngre barn har lättare att genomföra skapande moment i undervisningen. Hedås 

(2013) menar att omvärderande strategier behövs i kreativt arbete för att komma vidare med 

musiken. Känslor spelar därför stor roll för hur kreativt arbete kan föras framåt, vilket också 

framgått i denna studie. Vidare framgick i studien att känsloförmedling till en tänkt publik var 

viktigt i fråga om kreativt arbete. Lärarna menade att detta hjälpte eleverna att ta bort självvär-

deringen från sitt spel, så att elevens värde inte definierades av elevens prestationer.  

 

I studien framkom även resultat som pekade på att lek gynnar det kreativa skapandet. Liksom 

Nilsson (2002) menar att lek gynnar lärande i musik, framhöll denna studiens respondenter att 

lek var ett viktigt verktyg för att nå eleverna. Lärarna menade att eleverna i samband med lek 

och där eleverna inte behövde komponera på sitt huvudinstrument verkade finna stor glädje i 

musikskapande aktiviteter. Elevernas lärprocesser gynnades dessutom av strategier i vilket da-

torprogrammerad musik skapades, då eleverna inte behövde lägga en större tankeprocess varför 

de gjorde vissa val. Genom att låta eleverna skapa musik genom datorprogram upplevde lärarna 

att eleverna fick en annan relation till musiken då det i första hand inte behövde spelas på ele-

vernas huvudinstrument. Vidare framgick att eleverna också upplevde musikskapande genom 

datorprogrammerad musik som rolig då de fick något konkret att se och höra. Genom att få se 
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en utskriven notbild på den komponerade musiken, samt att höra den genom CD-skiva, menar 

studiens respondenter att det tillåter för eleverna att känna ”Jag har gjort det”. Liksom Hager-

man (2016) menar att det är viktigt med återkoppling för att en komposition skall kunna föras 

framåt, verkar det här finnas en liknande koppling då eleverna visar uppskattning när de får 

höra sina kompositioner. Att skapa ett positivt livsvärldsfokus hos eleverna verkar därför vara 

centralt i dessa datoriserade övningar. Denna känsla framgår som viktig hos eleverna och att 

låta eleverna slumpa ut musiken framgick därför som en medveten strategi i studien. Nilsson 

(2002) pekar på liknande resultat i sin studie, där barn fått komponera musik genom datorpro-

gram. En av de slutsatser Nilsson kommer fram till är att barn gynnas av att fatta egna beslut, 

ha kul och att få leka. Liksom Hillered (2009) menar att all musik inte ska bli en ”dunderhit”, 

menade studiens lärare att musikskapande utan prestationskrav tillät för eleverna att bara skapa 

och ha kul. Hillered (2009) pekade också på att till exempel vuxna borde hitta tillbaka till bar-

nets skaparlust då de inte har lärt sig att värdera sina verk ur ett kritiskt perspektiv. Denna 

studies respondenter pekar på en liknande inställning då de upplever att arbetet med eget skap-

ande som enklare med yngre elever. 

 

Improvisation verkar däremot vara ett moment i vilket elever inte gynnas av sin ålder. Studiens 

respondenter upplever istället att fasta ramar för elevernas improviserande medger ett tryggare 

klimat. Eleverna uttrycks efterfråga ramar för vilket improvisationen får röra sig i, samtidigt 

som vissa elever också vill ha till exempel fler toner att jobba med. I studiens resultat framgår 

dock att eleverna till slut känner sig mer bekväma med färre toner och rytmer och att eleverna 

i fråga om hur trygga de är med improvisation, får fler instruktioner när de känner sig mer 

trygga. Elevernas inställningar skiljer sig därför åt en aning beroende på vilken ingångsupple-

velse de har till uppgiften. 

 

I denna studie framgick dock att samtliga respondenter upplever avsaknad eller problematik till 

tid i skapande moment. I studien framgick att respondenterna upplevde att eleverna behöver 

mer tid i skapande moment då dessa moment måste mogna på ett annat sätt än annan undervis-

ning. Stråklärarna framtonar att dessa moment därför tar tid ifrån annan viktig undervisning 

och en prioriteringsfråga uppdagas. Lärarna uppfattar också därför gemensamt att tidsaspekten 

är ett problem i fråga om lektionsinnehåll. Hillered (2009) menar att skolvärlden tidigt lär barn 

mätbara värden såsom bra och dåligt samt fakta och fantasi. Utifrån denna ståndpunkt mellan 

dessa motsatspar verkar studiens respondenter uppleva en skillnad i prioritering av lektionsin-

nehåll beroende på om det är faktabaserad eller fantasibaserat. Här verkar också finnas en skill-

nad mellan instrumentlärarna beroende på val av huvudinstrument hos eleverna. Lärare B som 

undervisar i kontrabas framhäver en annan sorts relation till tid, då hens elever upplevs leka 

mer under lektionstid. Samtidigt menar Lärare B att kontrabaseleverna så småningom kommer 

ikapp övriga instrument, då kontrabasstämmorna är enklare skrivna än övriga stämmor. Å andra 

sidan menar Hagerman (2016) att elever som har samma lärare, musicerar i liknande samman-

hang och så vidare, ändå skapar musik på helt olika sätt. Med det sagt verkar det i det stora hela 

finnas en tydlig avsaknad av tid hos samtliga respondenter. Å ena sidan finns ej tillräckligt med 

lektionstid, å andra sidan vill lärarna hinna spela igenom sådant som de anser att eleverna be-

höver för att kunna bli fria musiker. 

6.2 Metoddiskussion  
I denna studie har eget skapande och kreativitet som lärande fenomen utforskats genom inter-

vjuer med fyra stråklärare. Forskningsansatsen som använts i denna studie har varit kvalitativ 

och induktiv och har samtidigt utförts ur ett fenomenologiskt perspektiv med hänsyn till livs-

världen. För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor har semistrukturerade intervjuer 

använts för att på så sätt låta studiens respondenter prata relativt fritt om eget skapande och 
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kreativitet i undervisningen. Genom att utgå från en intervjuguide kunde dock intervjun styras 

tillbaka på rätt spår om respondenterna kom ifrån studiens ämne. För att påverka responden-

terna så lite som möjligt med personliga åsikter från mig som forskare, har min ambition varit 

att förhålla mig så neutral som möjligt i intervjusituationerna. Detta menar Bryman (2018) är 

av yttersta vikt för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Intervjuguiden var därför också 

utformad efter studiens syfte och forskningsfrågor. På grund av intervjuguiden har intervjuerna 

därför inte varit helt fria för respondenterna att resonera i. Med tanke på detta är det svårt att 

säga exakt hur intervjuerna sett ut om jag låtit informanterna resonera helt fritt kring eget skap-

ande och kreativitet, men trots de relativt fria frågorna i intervjuguiden uppkom många diskuss-

ioner som jag först inte hade räknat med. Bryman (2018) menar att det som forskare är lätt att 

färga av sig sina förutfattade meningar på informanterna. Det är möjligt att jag till viss grad 

ställt ledande frågor genom de semistrukturerade intervjuerna då vissa respondenter inte gav 

lika djupgående svar som andra. Det är dock svårt att avgöra i vilket grad detta i så fall skulle 

ha skett. Denna påverkan fanns dock med i studiens beräkningar och jag som forskare var i 

förhand medveten om min roll och det ansvar jag hade i intervjuerna.  

 

Genom att utgå ifrån en kvalitativ fenomenologisk forskningsstudie istället för en kvantitativ, 

har jag kunnat undersöka hur studiens informanter erfar eget skapande och kreativitet genom 

deras egna erfarenheter ur respektive livsvärld. Om studien istället hade varit strikt kvantitativ 

hade studien å andra sidan kunnat presentera generaliserbara data från en större källa av infor-

manter. Studiens målgrupp hade då kunnat vidgats och hade möjliggjort för ett mer öppet för-

hållningssätt till eget skapande och kreativitet som skapande fenomen. Å andra sidan har denna 

studie möjliggjort en djupdykning hos några få lärare. Syftet med studien var att undersöka 

några stråklärares upplevelser, vilket hade varit svårt i en kvantitativ studie då inga möjligheter 

till intressanta följdfrågor eller förklaringar av upplevelser hade kunnat genomföras. I det av-

seendet var en kvalitativ forskningsansats av största betydelse för att få fram studiens resultat. 

 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en surfplatta. Jag personligen upplevde inget pro-

blem med att videofilma de utförda intervjuerna, men varje respondent verkade lite nervös i 

börjar av intervjuerna. Samtliga informanter sneglade lite mot surfplattan i början av intervjun, 

men uppfattades slappna av när de fått berätta lite kort om sin bakgrund för att sen börja inter-

vjun. För att fastställa att intervjuerna spelades in som de skulle, såg jag till att snegla på surf-

plattan då och då för att se att det fortfarande rullade på som vanligt. Anledningen till att inter-

vjuerna bara spelades in på ett sätt berodde på att jag hade en brist på teknisk utrustning. För 

säkerhets skull hade det som forskare varit skönt att veta att åtminstone en ljudinspelning fanns 

av varje videofilm också. På så sätt skulle eventuella missöden kunna undvikas, även om ett 

sådant inte inträffade under denna studie. Under samtalen skrev jag också regelbundet ner tider 

och berörda teman som diskuterades. Samtliga informanter var införstådda med att detta inne-

bar att jag sneglade på surfplattan. 

 

Föreliggande studie kan anses vara tillförlitlig och äkta då alla steg som utförts i forsknings-

processen noggrant har beskrivits och redovisats i ett försök att göra arbetet så tydligt och trans-

parent som möjligt. Studiens informanter har vidare valts ut utifrån studiens syfte och forsk-

ningsfrågor för att generera så tillförlitliga data som möjligt. Vidare har studien heller inte utgett 

sig för att kunna dra några allmängiltiga slutsatser utan försöker istället beskriva informanternas 

upplevelser av eget skapande och kreativitet som lärande fenomen. För att göra studien så till-

förlitlig som möjligt har beskrivningar av informanternas levda verklighet försökts beskrivas 

så noggrant som möjligt. Detta har gjorts utan förutfattade meningar för att inte förblindas av 

egna åsikter eller förutfattade meningar. Genom att ha utformat en intervjuguide i förväg kan 

ytterligare en grad av äkthet tillskrivas till denna studie. Detta eftersom jag som forskare kunde 
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komma tillbaka till studiens syfte och frågeställningar genom frågor som formulerats kring äm-

net.  

6.3 Arbetets betydelse 
Denna studie kan ge en liten men ändock så viktig inblick i hur stråkundervisningen kan se ut 

idag. Studien är på grund av sitt begränsade underlag inget facit för hur det ser ut på musik- och 

kulturskolorna runt om i landet. Ändock har den för mig varit viktig då jag fått svar på en del 

av de frågor jag hade efter avslutandet av mitt självständiga arbete i årskurs tre på Musikhögs-

kolan Ingesund. Inför min framtida yrkesroll som stråklärare upplever jag att mitt val av inne-

håll i undervisningen kan få stora konsekvenser för hur framtida elevers lärandeprocesser och 

attityder kommer att se ut. Liksom de intervjuade stråklärarna inte har stött på så mycket skap-

ande moment under sin egen skolgång, har jag heller inte fått delta i skapande moment. Detta 

har jag på senare år försökt åtgärda genom att tvinga mig själv att skapa musik vilket har med-

fört att jag har börjat uppleva en annan sorts trygghet i mig själv. Genom att ta udden ur nervo-

siteten kring skapande har jag som musiker kunnat växa även i min roll som lärare. Genom min 

studie har jag fått en större förståelse för hur verksamheter i musik kan bedrivas. Arbetet kan 

därför också vara av betydelse för lärare som söker svar på varför och hur stråkundervisning 

bedrivs i samband med skapande moment. Arbetet kan också vara betydelsefullt för andra som 

liksom jag snart kommer att vara verksamma musiklärare. Dessa kan se detta arbete som en 

hjälp på vägen för att inte fastna i sina egna lärares fotspår. Det är ändock viktigt att komma 

ihåg att det finns mycket utopisk litteratur inom området, men förutsättningarna för kreativt 

arbete på landets musik- och kulturskolor ser såklart olika ut.  

 

Förhoppningsvis kan detta arbete inspirera fler att använda sig av eget skapande och kreativitet 

i både stråkundervisning och annan musikundervisning. Jag hoppas också att arbetet kan öppna 

upp för diskussion kring ämnet och inspirera till utveckling inom området. Som studiens re-

spondenter pekar på, har barnen endast en önskan om att få ha kul. I diskussionen om kreativitet 

och val av innehåll i elevernas undervisning väljer jag att citera lärare B ytterligare en gång till:  
 

”För signalen blir ju att Mozart är viktigare än du!” (Lärare B) 

6.4 Fortsatt forskning 
Detta arbete besvarade dock inte bara frågor utan väckte även nya till liv. Eftersom studien 

endast riktade sig till stråklärare med främst klassisk inriktning skulle en förlängning av detta 

arbete kunna sträcka sig till fler instrumentgrupper samt fler genrer. Jag hade en förhoppning 

om att även kunna intervjua stråklärare som undervisade främst inom folkmusiktraditionen, 

men då intervjuandet drog ut på tiden hanns detta tyvärr inte med. Inför framtida forskning vore 

det därför intressant att intervjua stråklärare som kanske undervisar främst utifrån folkmusik 

eller jazz. På så sätt skulle studiens resultat kunna breddas och fördjupas.  

 

Med tanke på arbetets omfattning har jag också varit tvungen att begränsa antalet respondenter 

i studien. Även intervjuerna har till viss del varit tvungna att begränsas i fråga om tid och antal. 

Om fler intervjuer gjorts med samma lärare kanske andra aspekter av arbetet kunnat belysas då 

de också skulle ha fått tillfälle att reflektera djupare över studiens syfte. Ett större arbete med 

samma tema och fler respondenter skulle därför vara en möjlig vidareutveckling. Även video-

observerade lektioner skulle kunna vara ett intressant och bra komplement till denna studie, då 

jag inte med största säkerhet kan fastställa att det stråklärarna återberättat och diskuterat med 

mig överensstämmer med deras levda verklighet.  



 40 

7 Referenser 
Andersson, A.-P. (2012). Interaktiv musikkomposition. Göteborg: Ineko 

 

Bengtsson, J. (2005) Med livsvärlden som grund. Lund: Studentlitteratur 

 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitativ Research 

in Psychology, 3(2), 77- 101.  

 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber 

 
Bjørkvold, J.-R. (1991). Den musiska människan – Barnet, sången och lekfullheten genom li-

vets faser. Kristianstad: Kristianstads Boktryckeri 

 

Bjørndal, C.R.P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i 

undervisning och handledning. Stockholm: Liber förlag  

 

Bonde, L. O. (2011). Musik og menneske – introduktion til musikpsykologi. Fredriksberg: 

Samfundslitteratur 

 

Deemer, R. (2016, mars). Reimagining the Role of Composition in Music Teacher Education. 

Educators Journal, 3.  

Tillgänglig: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0027432115626253 

 

Diekstra, R.F.W., Hogenes, M., Sklad, M. van Oers, B. (2016, februari). The effects of music 

composition as a classroom activity on engagement in music education and academic and 

music achievement: A quasiexperimental study. International Journal of Music Educa-

tion, 1. Tillgänglig: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0255761415584296 

 

Kardorff, E.V. & Steinke, I. (red.). A companion to qualitative research. London: SAGE Pub-

lications. Tillgänglig: http://libris.kb.se/bib/14454253  

 

Gill, M. J. (2014). The Possibilities of Phenomenology for Organizitional Research. Oxford: 

Sage Publications. 

 

Groenewald, T. (2004). A Phenomenological Research Design Illustrated. Florida: University 

of South Africa 

 

Hagerman, F. (2016). ”Det är ur görandet tankarna föds” – från idé till komposition: En studie 

av kompositionsprocesser i högre musikutbildning. Stockholm: Royal College of Music 

 

Hanken, I., M. Johansen, G. (2013). Musikkundervisningens didaktikk. Latvia: Livonia Print 

SIA 

 

Hedås, K. (2013). Linjer. Musikens rörelser – komposition i förändring. Göteborg: Art Moni-

tor 

 

Hillered, E. (2013). Lathund för låtskrivare. Göteborg: Singing Songwriting Studio. 

 

Hopkins, M. T. (2015). Collaborative Composing in High School String Chamber Music En-

sembles. Journal of Research in Music Education: Sage Publications, 4. Tillgänglig: 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0027432115626253
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0255761415584296
http://libris.kb.se/bib/14454253


 41 

https://www-jstor-org.bibproxy.kau.se/stable/43900267?seq=1#metadata_info_tab_con-

tents 

 

Hultqvist, A. (2013). Komposition. Trädgården – som förgrenar sig. Göteborg: Ineko 

 

Kanellopoulos, P.A. (2012). Envisioning Autonomy through Improvising and Composing: 

Castoriadis visiting creative music education practice. Educational Philosophy and The-

ory, 2. Tillgänglig: https://www-tandfonline-com.bib-

proxy.kau.se/doi/abs/10.1111/j.1469-5812.2010.00638.x 

 

Kvale, S., Brinkmann, S. (2017). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nilsson, B. (2002). Jag kan göra hundra låtar – Barns musikskapande med digitala verktyg. 

Lund: Media-Tryck 

 

Nationalencyklopedin. (2018). Kreativitet. Hämtad 2018-05-08, från https://www.ne.se/upp-

slagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kreativitet 

 

Puotiainen, A. (2012). Stay Creative! - Maintaining Individual Potential through Music Edu-

cation. Helsingfors: Elsevier. Tillgänglig: https://www-sciencedirect-com.bib-

proxy.kau.se/science/article/pii/S1877042812023245?via%3Dihub 

 

Saar, T. (1999). Musikens dimensioner – en studie av unga musikers lärande. Göteborg: Acta 

Universitatis Gothoburgensis. 

 

Schenck, R. (2000). Spelrum – en metodikbok för sång- och instrumentallektioner. Göteborg: 

Bo Ejeby Förlag 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Tillgänglig: https://publikationer.vr.se/pro-

dukt/god-forskningssed/ 

 

Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 

 

 

  

https://www-jstor-org.bibproxy.kau.se/stable/43900267?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www-jstor-org.bibproxy.kau.se/stable/43900267?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www-tandfonline-com.bibproxy.kau.se/doi/abs/10.1111/j.1469-5812.2010.00638.x
https://www-tandfonline-com.bibproxy.kau.se/doi/abs/10.1111/j.1469-5812.2010.00638.x
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kreativitet
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kreativitet
https://www-sciencedirect-com.bibproxy.kau.se/science/article/pii/S1877042812023245?via%3Dihub
https://www-sciencedirect-com.bibproxy.kau.se/science/article/pii/S1877042812023245?via%3Dihub


 42 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

1. Generell bakgrund 

a. Hur länge har du spelat? 

b. Hur länge har du undervisat? 

c. Undervisar du utifrån någon specifik skola? 

2. Undervisar du i någon form av eget skapande i din stråkundervisning? 

3. Hur/på vilket sätt erfar du din undervisning i eget skapande? 

a. Hur uppfattar du eget skapande eller kreativitet? 

4. Upplever du att ditt sätt att undervisa förändras genom skapande moment? 

a. Kan du ge ett konkret exempel på hur du erfarit en förändring hos dig själv? 

5. Har eget skapande eller kreativitet påverkat dig i ditt eget musicerande? 

a. Varför tror du att det har påverkat dig på detta sätt? 

b. Vilka aspekter tror du har påverkat hur du erfar eget skapande? 

6. Hur upplever du att eleverna erfar eget skapande? 

a. Vilken sorts eget skapande använder du i din undervisning? 

b. Vilken inverkan har eget skapande på dina elever? 

c. Har eleverna själva uttryckt muntliga tankar om eget skapande och i så fall vad? 

d. Varför tror du att de upplever eget skapande på detta sätt? 

7. Trygghet? 

8. Skillnad i ålder? 

9. Hur erfar du att eleverna känner sig trygga? 

10. Normer?  
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 Bilaga 3 


