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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att ge insikt, förståelse och uppslag på hur man kan tolka momentet 
musikskapande i grundskolan utifrån Skolverkets kursplan i Musik i Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 – Lgr11. Genom att med kvalitativ 
metod intervjua fyra verksamma musiklärare i grundskolan, har jag ämnat ge en klarläg-
gande inblick i hur de reflekterar kring detta moment i sitt yrke. Den centrala fråge-
ställningen i undersökningen lyder som följande: hur tolkar musiklärare momentet 
musikskapande i kursplanen i Musik? Intervjumaterialet har jag analyserat med inspiration 
från hermeneutiskt och fenomenografiskt forskningsperspektiv sprunget ur en humanistisk 
vetenskaplig grundsyn. Resultatet av mitt arbete visar bland annat på fyra olika fram-
trädande tolkningar av musikskapande i grundskolan: 1) musikskapande som låtskrivande 
komposition; 2) musikskapande som gestaltande kommunikation; 3) musikskapande som 
musicerande interaktion; 4) och musikskapande som digital produktion. Fyra tolkningar 
som enligt tidigare studier i ämnet, och Skolverkets definition av begreppet musik-
skapande; tycks vara tämligen skäliga och befogade interpretationer av momentet musik-
skapande i grundskolan 2015. 

Abstract 

This study aims to provide insight, comprehension and ideas of how to interpret the ele-
ment of music-creating according to the current curriculum in Music in Swedish primary 
school – Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 – Lgr11. 
With a focus in qualitative method, I have interviewed four active music teachers in hope 
of giving a somewhat clarifying insight to how they reflect around the element of music-
creating in primary school. My main question in this study read as follows: how do primary 
school music teachers interpret the element of music-creating in the curriculum in Music? I 
have analyzed the interview material with inspiration and help from a hermeneutic and 
fenomenographic perspective sprung out of a humanistic scientific point of view. The 
result of this study seems to indicate four prominent interpretations of music-creating in 
primary school: 1) music-creating as songwriting composition; 2) music-creating as sha-
ping communication; 3) music-creating as musicking interaction; 4) and music-creating as 
digital production. Four different interpretations that, according to earlier research in the 
subject and by Skolverket’s definition of the term music-creating; all seem to be fair and 
legit interpretations of the element of music-creating in Swedish primary school 2015. 
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1. Inledning 

Sedan jag var tretton år gammal har jag skapat min egen musik. Än idag arton år 
senare är musikskapande1 2 min stora glädje och passion i livet. När jag nyligen på 
vårterminens tröskel stod inför valet att välja tema för mitt självständiga arbete så 
var valet således självklart – något om musikskapande skulle det i alla fall bli! 

Musikskapande har för mig sedan tonåren varit som en livsstil, ett uttryck och en 
identitet (Folkestad, 2002). Jag har aldrig betraktat mig själv som en musiker per 
definition, utan mer som en självständig musikskapare med låtskrivandet i fokus. 
Ett bidragande element till denna självbild har sannolikt varit att jag i grunden är 
självlärd i musik – det var inte för än i tjugoårsåldern som jag började studerade 
musikproduktion på Kulturama. Fram tills dess hade jag alltid varit min egen 
musiklärare och musikskapande var likt mitt egna befriade rum (Kupferberg, 
2008). 

I min ungdom vägrade jag att ta instrumentlektioner och ämnet Musik3 i skolan 
lärde mig just ingenting. Det hade ingenting att göra med min egen musik så som 
jag upplevde det. Min sång och mitt spel fungerade mer som medel för att nå mina 
egna musikskapande mål. 

Jag började tidigt intressera mig för musikskapandets kreativa process. Vad kunde 
jag själv göra för att bli en bättre musikskapare? Jag läste böcker i ämnet och i och 
med min utbildning på Kulturama fick jag lektioner i ämnen som till exempel 
songwriting, musikproduktion och arrangering. Efter en tid tog jag även beslutet att 
studera musik- och medieproduktion på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och 
fick således i fyra års tid ännu mer undervisning i musikskapande i alla dess 
former.  

Trots all min utbildning känner jag än idag att jag aldrig fått någon direkt under-
visning i ämnets kärna. Ingen har ju faktiskt lärt mig hur jag skapar musik, eller? 
Jag har sen tonåren själv sett till att skaffa mig den kunskap som jag saknat och 
övat på det jag tycker jag varit sämre på. Man skulle därmed kunna hävda att jag 
praktiserat enligt John Deweys filosofiska tankar ”learning by doing” (Dewey, 
1897/2004). Genom min utbildning har jag dock erhållit verktyg, studerat hur 
andra skapar musik och fått höra vad andra tycker om min musik. Betyder det att 
jag fått undervisning i hur jag skapar musik? 

Ofta när jag spelar upp en egen låt för folk omkring mig frågar de förundrat: ”HUR 
gör du?!”. De kan bara inte förstå hur jag ”bara kan komma på en text och melodi i 
huvudet?!”. De talar om musikskapande som något magiskt och att jag måste ha en 
speciell talang eller gåva för att kunna göra det jag gör. Är det verkligen så att 
musikskapande är något som endast är förunnat några utvalda få? Jag har alltid 

                                                
1 Genomgående i löptexten använder jag mig av detta begrepp, gällande även för 
t.ex. komposition, songwriting, låtskriveri etc. (se kapitel 4, Bakgrund). 
2 I löptexten markerar jag olika sorters begrepp i kursiv stil när de uppträder för 
första gången. Jag använder mig återkommande av kursiv stil när jag i vissa avsnitt 
ämnar reda ut olika begrepp i löptexten. 
3 I löptexten har jag genomgående markerat ämnen i grundskolan med stor bokstav. 
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ställt mig kritisk till detta magiska perspektiv4 av musikskapande. Min övertygade 
åsikt är att alla kan skapa5 och utöva musik, oavsett bakgrund eller förutsättningar.6 

Idag är jag musiklärare och står inför det aktningsvärda men svåra uppdraget att 
lära barn och elever ämnet Musik i grundskolan. Hittills har jag dock ingen större 
erfarenhet av att undervisa i just momentet musikskapande. Trots att detta moment 
står klart och tydligt angett i kursplanen i Musik7 (Skolverket, 2011a) så har jag 
dragit mig för att undervisa i detta moment. Jag tycker helt enkelt det är för 
komplicerat och problematiskt att praktisera i grundskolan. Speciellt om det sker i 
en helklass på cirka 25 elever utan särskilt utvecklade musikaliska förkunskaper (se 
Ericsson & Lindgren, 2010). Kan det vara så att även andra musiklärare undviker 
att undervisa i detta moment och kan det bero på grund av bristande kunskap, 
resurser eller förutsättningar (Åkesson Röding, 2008)? Enligt Sandberg (1996) ana-
des tidigt en tendens till att musiklärare istället planerar sin undervisning enligt 
elevernas önskemål ” … med en grundintention av lust och engagemang i stundens 
utövande” (s. 182). I Sandbergs studie (1996) och i Nationella utvärderingen av 
grundskolan 2003 (Skolverket, 2004, s. 57) framkommer även ett fenomen där 
musikläraren är likt ”sin egen läroplan”. 

Den enda gången jag medvetet praktiserat detta moment var i tre stycken årskurs 
tre-klasser på lågstadiet. Vi skrev om texten till tre poplåtar och det hela slutade 
med att jag skrev klart det mesta själv för att vi skulle hinna med projektet i tid (se 
Ericsson & Lindgren, 2010). Var detta verkligen en givande undervisning i musik-
skapande?  

Musikskapande är en vansklig praktik där det till skillnad mot till exempel att lära 
sig spela piano verkar saknas en utarbetad metodik för att lära sig hur man faktiskt 
gör. Kan det vara så att det råder brist på en utarbetad metodik och undervisning i 
momentet musikskapande i grundskolan? Trots att jag har skapat musik i hela min 
musikaliska levnadsbana, trots att jag är avancerat kunnig i olika kompositions/-
tekniker och -verktyg, trots att jag brinner för ämnet sen tonåren och trots att jag 
har en hög konstnärlig och pedagogisk utbildning, så famlar jag i mörkret när det 
kommer till att undervisa i detta moment. Vad beror detta på? Jag borde ju vara 
som klippt och skuren till detta uppdrag?  

För att försöka bringa lite mer klarhet i dessa ovanstående funderingar så valde jag 
i mitt självständiga arbete att undersöka och belysa just momentet musikskapande i 
grundskolan. 
                                                
4 Kempe och West (2010, s. 163-164) ger en intressant skildring av detta magiska 
perspektiv på musikskapande. 
5 http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/trender/talang-ar-overskattat_6563987.svd 
6  Skolverket (2011b) berör detta enligt följande: ”En vanligt förekommande 
uppfattning är att musik är ett begåvningsämne i högre utsträckning än andra 
skolämnen och att det bara är särskilt musikaliska personer som kan och bör spela 
instrument. Detta är ett synsätt som de ansvariga i kursplaneprocessen har tagit 
bestämt avstånd från. Kursplanen utgår från att alla kan utveckla fördjupade 
musikaliska kunskaper om de bara får möjligheter” (Skolverket, 2011b, s. 7-8). 
7 I löptexten refererar jag genomgående på detta sätt till kursplanen i Musik. Med 
denna förkortade referens menar jag alltid: Kursplanen i ämnet Musik i Läroplanen 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011a). Se 
kap. 12, Referenser. 
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2. Syfte 

Detta arbete syftar till att ge mer insikt, förståelse och uppslag på hur man kan 
tolka momentet musikskapande i grundskolan utifrån kursplanen i Musik (Skol-
verket, 2011a).  

Studien syftar även till att ge en klarläggande inblick i hur fyra verksamma musik-
lärare reflekterar kring detta moment i sitt arbete i grundskolan. Min förhoppning 
är därmed att med mitt arbete belysa eventuella öppningar för musiklärare att 
praktisera undervisning i detta moment i grundskolan. 

3. Frågeställning 

Efter ovanstående inledning och syfte vill jag nu under denna rubrik formulera min 
centrala frågeställning i mitt självständiga arbete.  

Den lyder som följande: 

• Hur tolkar musiklärare momentet musikskapande i kursplanen i Musik 
(Skolverket, 2011)? 
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4. Bakgrund 

I detta kapitel ämnar jag belysa begreppet musikskapande och ge en något tydlig-
görande inblick i dess allmänna betydelse i bakgrund mot uppslagsverk, litteratur 
och tidigare forskning i ämnet. 

Slutligen vill jag redogöra för hur musikskapande skildras och framställs i den 
aktuella kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a), och dessutom i det medföljande 
kommentarmaterialet till kursplanen i Musik (Skolverket, 2011b). 

4.1. Begreppet musikskapande 
I följande avsnitt vill jag, med hjälp av ett urval av litteratur, forskning och upp-
slagsverk, bringa en aning klarhet i det till synes mångtydiga begreppet musik-
skapande. Detta för att begreppet i sig verkar vara synnerligen mångfacetterat, 
svårtytt och problematiskt. I sammansatt form verkar det saknas en allmänt accep-
terad och heltäckande definition av begreppet. Detta i sig är en mycket intressant 
utgångspunkt med avseende till min självständiga studies syften och centrala fråge-
ställning. 

Språkrådets språkvårdare Maria Bylin (personlig kommunikation, 20 april 2015) 
skriver i hennes mailsvar gällande definitionen av begreppet musikskapande: 

I de flesta ordböcker står "musikskapande" inte med, eftersom det är en så pass 
ovanlig sammansättning. Svenskan kan ju bilda oändligt många sammansättningar, 
och skulle ordböckerna ta med alla skulle de aldrig komma till trycket. Men jag tror 
kanske inte att en ordboksdefinition skulle ge dig så mycket, kanske bara ”att göra 
musikaliska verk” eller ”utöva musikalisk verksamhet”. Det är ju en sådan definition 
vars avgränsning ändå beror på vad man lägger i begreppen ”skapa” och ”musik”. 

I detta svar föreslås definitionerna: ”att göra musikaliska verk”, eller ”utöva musi-
kalisk verksamhet”. Två till synes helt olika praktiker i ämnet Musik. Dock betonar 
Bylin (personlig kommunikation, 20 april 2015) att problematiken kring en defi-
nition av detta begrepp ligger i själva sammansättningen av ordet och ” … vad man 
lägger i begreppen ”skapa” och ”musik".  

Själva ordet är sammansatt av två självständiga ord; substantiven musik och ska-
pande; vilka tillsammans bildar det sammansatta ordet musikskapande. För att få 
reda på mer om dess innebörd och betydelse så kan en början vara att dekonstruera 
ordet till de två självständiga orden: musik och skapande. 

4.1.1. Ordet musik 
Enligt Bohlin (u.å.) härstammar ordet musik från latinets mu’sica och grekiskans 
mousike’ och förklaras enligt följande: ”Kulturyttring som inte låter sig infångas 
under någon generellt accepterad, heltäckande definition; allmänt kan dock musik 
sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud, men begreppet kan också inkludera 
omständigheterna kring musiken, dvs. musiklivet”.8  

Kempe och West (2010) beskriver musik som ett fenomen och benämner det som: 
” … ett sätt att gestalta ljudande sekvenser i något medium, antingen med kroppen 

                                                
8 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/musik 
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eller med hjälp av någon yttre artefakt som t.ex. en trumma eller något annat in-
strument” (2010, s. 17). Vidare beskriver de musik som ett kommunikativt redskap 
och att: 

Musik är märkligt nog svårt att definiera, men ofta menar man att musik är specifika 
system av ljud som genom människans varseblivning och tolkning uppfattas som 
betydelsebärande eller meningsfulla på något sätt, till skillnad från kaotiska upp-
levelser av enstaka ljud som inte hänger ihop. Vad man uppfattar som musik, till 
skillnad från ljud, är beroende av såväl de kulturella som de individuella erfarenheter 
man har fått genom livet. (Kempe & West, 2010, s. 20) 

De drar även vidare slutsatsen att musik därmed kan ses som sociala konventioner 
för hur detta klingande material kan tolkas i relation till den sociala hierarkin 
(Kempe & West, 2010, s. 21). 

Stålhammar (2009) betonar vikten av att konstarten musik alltid hör ihop med 
människan och att: ”Musikbegreppet i sig innefattar en interaktion mellan subjektet 
och objektet, alltså människan och musiken” (s. 17). Enligt detta synsätt, och även 
likt Kempe och West (2010), så bör således en eventuell förståelse av konstnärliga 
begrepp alltid ses i relation till ” … begrepp som erfarenhet, preferenser, identitet, 
social och kulturell miljö, kunskapssyn, konventioner, diskurser med mera” 
(Stålhammar, 2009, s. 15). 

I ljuset av ovanstående resonemang vill jag här dra en högst subjektiv slutsats om 
att begreppet musik tycks vara synnerligen svårtolkat. Sammanfattningsvis vill jag 
främst för tydlighets skull, likt Bohlin (u.å.), tolka musik som en kulturyttring be-
stående av vissa typer av organiserat ljud. 

4.1.2. Ordet skapande 
Ordet skapande är ett substantiv som härleds ur verbet skapa, vilket enligt NE 
(u.å.) förklaras enligt följande: ”bringa till existens ur formlöst tillstånd e.d.; vanl. 
med” (http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/skapa). 

Wiklund (2001) berör begreppet skapande genom att, gällande sin egen musik-
historia, fråga: ”Det är kanske just när du skapar själv – sjunger, spelar, dansar, 
målar eller skriver – som du kommer nära livskänslan och det unika med att du är 
just du?” (s. 9). 

Thavenius (2004) återger en, för min studie högst relevant, aspekt av ordet ska-
pande: ”Lärarna verkar ha en förkärlek för ordet skapande. Många föredrar det 
framför kultur. Det kan kanske vara ett sätt att komma ifrån inte bara mång-
tydigheten utan också de värdemässiga laddningarna i kulturbegreppet” (s. 78). 
Vidare i en refererande fotnot kommenterar Thavenius (2004) ordet skapande med: 
”Man får intrycket av att det är ett bekvämt sätt att slippa precisera vad man anger” 
(s. 78). 

Wiklund (2001) skriver också detta om skapande: 

När vi diskuterar barns skapande inom institutioner måste vi ta ställning till vad det 
betyder. Hur ser vi på barnen och barndomen? Hur definierar vi ”skapande”? Det låter 
fint: ”Det skapande barnet”. Det låter som det naturliga barnet som i lust och glädje 
ständigt hittar på nya uttryck. Skapa skulle kunna översättas mycket enkelt med ”att 
göra”. Görandet uttrycker mer en mekanisk aktivitet, utan betydelse av ”avsikt”, 
”mening” och ”drift”. (Wiklund, 2001, s. 67) 

Gustavsson (2002) berör en eventuell förklaring av skapande genom begreppet 
skapande verksamhet: ”Ett kännetecken på producerande och skapande verk-
samhet är att framställa nya produkter eller att förändra de gamla” (s. 53). 
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Min högst subjektiva tolkande slutsats av ordet skapande lutar åt ett genererande, 
eller frambringade ur ett formlöst tillstånd (NE, u.å.). 

4.1.3. Ordet musikskapande 
Som ovan beskrivet märker vi att orden musik och skapande är två minst sagt svår-
definierade begrepp med en uppsjö av olika aspekter och bottnar. I ljuset av 
Bohlins (u.å) och NE:s (u.å.) ovanstående definition av orden musik och skapa – 
vill jag dock, för tydlighets skull, här föreslå en i viss mån klarläggande och sam-
manfattande semantisk tolkning av det sammansatta ordet musikskapande:  

• Ur ett formlöst tillstånd bringande en icke generellt accepterad heltäckande 
definierad kulturyttring till existens, dock allmänt sett bestående av vissa 
typer av organiserat ljud. 

Eller ännu mer förenklat: 

• Ur ett formlöst tillstånd bringande en kulturyttring bestående av vissa 
typer av organiserat ljud till existens.9 

4.1.4. Tidigare litteratur om begreppet musikskapande 
I följande avsnitt ger jag en kort överblick av vad ett urval av tidigare litteratur ger 
för definition av begreppet musikskapande. Detta för att problematiken och mång-
tydigheten kring själva begreppet i sig är en grundläggande bakgrund och central 
orsak till min studie.  

Myndigheten för skolutveckling (2007) ger en relativt tydlig definition av be-
greppet musikskapande: ”Musikskapande innebär att eleven tillägnar sig ett krea-
tivt förhållningssätt till det musikaliska materialet och har förmåga att kunna för-
verkliga sina egna musikaliska tankar och idéer” (s. 15). 

Vidare skriver de enligt följande: 

Musikskapande ingår i ett aktivt musicerande, men innebär ett mer kreativt för-
hållningssätt till det musikaliska materialet. I det egna musikskapandet ges eleven 
möjlighet att förverkliga sina musikaliska tankar och idéer. Ett enkelt musikskapande 
förutsätter att eleven kan använda sig av sina kunskaper och kan göra egna enkla 
melodier, texter, ta ut ackord eller skapa ljudbakgrunder, dramatiseringar av text och 
musik etc. Förutsättningar för ett mer utvecklat kreativt arbete med musik är att 
eleven på ett mer medvetet sätt kan välja mellan musikens olika uttrycksformer och 
uttryckssätt, bättre kan fullfölja en musikalisk idé samt komponera, arrangera eller 
improvisera fram musik. Ett mer kvalificerat musikskapande utmärks genom elevens 
förmåga att finna egna självständiga musikaliska uttryck och tonspråk för sina 
känslor, upplevelser och tankar samt formulera dessa i ett originellt och personligt 
musikaliskt skapande. (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 54) 

I Skolinspektionens rapport 2011:5 (2011) ges också en något tydliggörande och 
informativ bild av begreppet musikskapande och dess eventuella innebörd: 

Skapande av och i musik kan innebära att eleverna får möjlighet att använda sin 
musikaliska kreativitet för att göra exempelvis egna melodier och ljudbakgrunder. I 

                                                
9 Det är denna högst diskutabla begreppsdefinition av musikskapande som jag hän-
visar till och använder mig genomgående av i mitt självständiga arbete. Mest som 
ett försök till en något klarläggande, tydliggörande och rent semantisk tolkning av 
begreppet när jag själv använder mig av det i löptexten.  
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det egna musikskapandet ska eleverna kunna utveckla sina musikaliska idéer både 
enskilt och i grupp. Den nya tekniken ger också förutsättningar för att skapa musik 
och musikaliska alster med hjälp av datorer, sequencerprogram och olika ljud-
moduler. Den moderna tekniken gör det även enkelt att dela och mångfaldiga 
musikaliska alster. (Skolinspektionens rapport 2011:5, 2011, s. 13) 

Nilsson (2002) berör en definition av musikskapande enligt följande: ”Jag menar 
att begreppen skapa musik och musikskapande sammanfattar och uttrycker musik-
ens kreativa aspekter och konstaterar att detta begrepp dessutom tillhör svenska 
musiklärares diskurs” (s. 7). 

Gullö (2010) utreder begreppet musikproduktion genom att ställa det något likställt 
vid och inkluderande i begreppet musikskapande: ”I en bred betydelse kan alla 
former av musikskapande beskrivas som musikproduktion och alla som på något 
sätt skapar musik betraktas som musikproducenter” (s. 7-8). 

Lagergren (2012) belyser begreppet musikskapande genom att ställa det i för-
hållande till begreppet komposition:10 ”Vad innebär det att komponera musik blir 
då nästa fråga, där svenska forskare i många fall aktat sig för att använda begreppet 
komponera i studier som inbegriper barn. Istället har begreppet musikskapande ofta 
föredragits” (s. 26). 

Även Strandberg (2007) berör en definition av musikskapande och ställer det i re-
lation till begreppen komposition, improvisation och musicerande:  

De preliminära resultaten från de inledande intervjuerna visade att både ”skapande” 
och ”musikskapande” redovisades som komposition, improvisation eller musicerande. 
Benämningarna redovisades samtidigt också som en mer generell, inte lika tydligt 
ämnesbunden aktivitet, process eller förmåga. Exemplifieringarna anknöt dock ofta 
till musikundervisning. En liknande ambivalens tyckte jag mig återfinna i läro-
planerna där benämningarna omfattade såväl mer generella betydelser som ämnes-
specifika. (Strandberg, 2007, s. 18) 

Strandberg (2007) berör även begreppet musikskapande i ljuset av skolans då-
varande aktuella läroplan (Skolverket, 2006).11 I den gamla kursplanen i Musik i 
Lpo94 (Skolverket, 2006) kan man exempelvis utläsa följande målbeskrivning: 
”Skolan skall i sin undervisning i musik sträva efter att eleven: …. utvecklar 
förmåga att själv skapa musik för att kommunicera tankar och idéer” (Skolverket, 
2006). 

4.1.5. Begreppet musikskapande enligt Skolverket 
Skolverket (2011a/b, 2012a/b) använder sig kontinuerligt och frikostigt av be-
greppet musikskapande i olika sorters styrdokument. Bedömningsstödet till kurs-
planen i Musik (Skolverket, 2012a, s. 12) berör t.ex. begreppet i relativt sär-
skiljande drag i relation till begreppet musicerande, men benämner dock de båda 
                                                
10 Med begreppet komposition menas här, likt Hall (u.å.) beskriver, konsten att 
komponera ett enskilt musikverk. Jag vill också förtydliga begreppet komposition 
genom att citera Sandström och Hallberg (u.å): ” … sammanställning av former 
m.m. till en grundval för den konstnärliga helheten” 
(http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/komposition-(2)).  
11 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/grundskola2000/subjectkursinfo.htm?subj
ectCode=MU&tos=gr2000 
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likt konstnärliga uttrycksformer. Bedömningsstödet till momentet musikskapande 
(Skolverket 2012b, s. 5) ställer också begreppet likställt vid sidan av begreppet 
komposition, och vidare skriver de angående bedömning av momentet: 

De tre begreppen skapa, bearbeta och framföra är förenade i en och samma mening i 
kursplanens syfte och hänger intimt samman. Enligt kunskapskraven ska eleven 
kunna skapa med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg. Det innebär att 
elevernas kompositioner i allmänhet inte går via noter utan visar sig i direkta 
gestaltningar. Därför är det i allmänhet inte meningsfullt att separera komposition 
från framförande vid betygsättning. (Skolverket, 2012b, s. 15) 

Skolverkets upplysningstjänsteman Lovisa Stering (personlig kommunikation, 24 
april 2015) skriver i hennes mailsvar angående Skolverkets definition av be-
greppet:  

Jag har tagit emot din fråga om musikskapande. Begreppet definieras på sidan 14 f i 
kommentarmaterialet till musik. 

Denna definition som Stering (personlig kommunikation, 24 april 2015) hänvisar 
till lyder enligt kommentarmaterialet till kursplanen i Musik (Skolverket, 2011b) 
som följande: 

I kursplanen används termen musikskapande på två sätt. Dels som en övergripande 
rubrik till kunskapsområdet ”Musicerande och musikskapande”, vilket visar att 
musikskapande är något som sker när man musicerar med utgångspunkt i redan 
befintlig musik. Dels används musikskapande på ett sådant sätt att begreppet inne-
fattar improvisation och komposition, samt att kombinera musik med andra uttrycks-
former. (Skolverket, 2011b, s. 14) 

Enligt kommentarmaterialet i Musik (Skolverket, 2011b, s. 14) och styrkt av 
Stering (personlig kommunikation, 24 april 2015) kan vi sammanfattningsvis så-
ledes tolka att begreppet musikskapande i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) 
bör definieras som: 

A. Musicerande av befintlig musik. 

B. Improvisation av musik. 

C. Komposition av musik. 

D. En kombination av musik med andra uttrycksformer. 

4.2. Musikskapande i kursplanen i Musik 
I detta avsnitt vill jag ge en överskådlig och sammanfattande översikt av hur mo-
mentet musikskapande tycks behandlas och porträtteras i kursplanen i Musik 
(Skolverket, 2011a). Jag ämnar även ge relevanta referat till kommentarmaterialet i 
Musik (2011b) för att förhoppningsvis ge en tydligare innebörd av innehållet i 
kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a). 

Jag anser denna genomgång vara av grundläggande vikt för att kunna återge en 
något klarläggande bild av min undersöknings huvudsakliga bakgrund. Detta efter-
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som ämnet för min studie baseras till fullo på hur musiklärare tolkar ett moment i 
detta styrdokument.12 

4.2.1 Inledning och syfte 
Som kommentarmaterialet till Musik (Skolverket, 2011b) skriver inleds kursplanen 
i Musik (Skolverket, 2011a) med en motivering till varför ämnet Musik finns i 
skolan överhuvudtaget. Därefter under rubriken Syfte ska själva intentionen av un-
dervisningen i Musik framgå och vilka långsiktiga mål, eller förmågor, som sam-
manfattningsvis ska ligga till grund för elevens kunskapsutveckling i detta ämne. 

Inledningsvis motiverar Skolverket (2011a) ämnet Musik i grundskolan enligt följ-
ande: 

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och 
känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, 
har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en 
viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitets- 
utveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konst-
former i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i 
samhällets kulturliv. (Skolverket, 2011a, s. 100) 

Här kan man spåra att begrepp som estetisk uttrycksform och uttryck möjligtvis kan 
ha något med musikskapande att göra. Musikskapande, eller att skapa musik, kan 
också tyckas vara likt ett slags deltagande i samhällets kulturliv. 

Därefter under rubriken Syfte kan vi läsa: 
Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör 
det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och 
genom att lyssna till musik. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som 
uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg 
samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.  
 
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet 
som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i 
olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till 
sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska 
kreativitet.  

(Skolverket, 2011a, s. 100) 

Här skulle man kunna tolka musikskapande vid ett slags deltagande i samhällets 
kulturliv. Likt Skolverket (2011b) föreslår, och som jag redogjort för tidigare i det-
ta kapitel,13 bör begreppet musikskapande även definieras som ett musicerande. 
Musicerande som praktik berörs också tydligt i denna ovan återgivna text.  

Vi kan även återigen utläsa begreppet uttrycksform, men nu också även begreppet 
kommunikationsmedel, som båda kan tänkas ha något med musikskapande att göra. 
                                                
12  Se också kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) i sin helhet, med gul-
markeringar på det som kan tyckas behandla just musikskapande i Bilaga 4. Detta 
dokument låg som underlag för samtliga av mina intervjuer. 
13 Se avsnitt 4.1.5. Begreppet musikskapande enligt Skolverket. 
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Musicerandet berörs sedan åter igen genom sång, instrumentspel och digitala 
verktyg. Därefter berörs begrepp som skapa, bearbeta och framföra som inter-
aktiva processer i samarbete med andra – vilka alla tre kan tänkas ha något att göra 
med musikskapande.  

Slutligen i ovan återgivna passage betonas vikten av att eleven ska utveckla ett 
självförtroende i sitt musicerande och en lust till sin kreativitet. Återigen dyker här 
musicerandet upp, men också begreppet kreativitet, som även kan tyckas ha re-
levans till musikskapande. 

Slutligen sammanfattas tre förmågor som eleven förväntas utveckla i ämnet Musik, 
varav två jag kan tolka har ett någorlunda samband med musikskapande som det 
beskrivits ovan: 

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut-
sättningar att utveckla sin förmåga att 

• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,  

• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, 

(Skolverket, 2011a, s. 100) 

I dessa sammanfattande förmågor dyker återigen det musicerande momentet upp 
genom spel och sång. Detta musicerande bör även uppstå i ”olika musikaliska 
former”, vilket också kan tyckas vara ett slags musikskapande. Andra punkten be-
nämner de tre förmågorna att skapa, gestalta och kommunicera elevens ” … egna 
musikaliska tankar och idéer” (Skolverket, 2011a, s. 100) – vilka alla tre kan 
tänkas ha något med musikskapande att göra. 

Som jag redogjort för ovan så kan musikskapande spåras i flera olika avsnitt av vad 
som är själva syftet med undervisningen i ämnet Musik enligt Skolverket (2011a). 

4.2.2. Centralt innehåll 
Efter rubriken Syfte i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) följer den relativt 
omfattande delen Centralt innehåll. Detta avsnitt, som Skolverket (2011b) be-
skriver – ämnar återge vad som undervisningen ska beröra i ämnet Musik dis-
ponerat i olika kunskapsområden och punkter. Dessa kunskapsområden är sedan 
tänkta att följa en progressiv utveckling upp genom årskurserna och behandlas 
separat i årskurs 1–3, 4–6 och slutligen 7–9.  

Jag har här valt att endast redogöra för kunskapsområdena i årskurs 7–9. Detta för 
att de kunskaper som återges där kan tyckas ses som en progressiv innehållsmässig 
”strävan” för samtliga årskurser i undervisningen i Musik.14 Därmed kan dessa 
kunskaper ge en något klarläggande bild av hur musikskapande behandlas i det 
centrala innehållet i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a). 

Under rubriken Musicerande och musikskapande kan vi utläsa följande punkter för 
innehållet i årskurs 7–9, som alla kan tänkas ha något att göra med musikskapande, 
enligt kommentarmaterialets definition av begreppet (Skolverket, 2011b): 

• Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska 
musikaliska uttryck. 

                                                
14 Se Bilaga 4 för en komplett återgivning av det centrala innehållet i kursplanen i 
Musik (Skolverket, 2011a).  
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• Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.  

• Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller 
melodislingor med röst och instrument.  

• Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.  

• Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.  

(Skolverket, 2011a, s. 102) 

Som jag redogjort för innan i kapitlet definierar Skolverket (2011b) begreppet 
musikskapande likställt med musicerande, komposition, improvisation och musik i 
kombination med andra uttrycksformer.15 Därmed kan jag tyckas skönja momentet 
musikskapande i alla ovanstående punkter inom kunskapsområdet Musicerande 
och musikskapande. 

Efter rubriken Musicerande och musikskapande följer kunskapsområdet och ru-
briken Musikens verktyg. Även i detta kunskapsområdes innehåll kan man skönja 
fler begrepp och områden som skulle kunna inkluderas i momentet musikskapande: 

• Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.  

• Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter. 

• Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och 
ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och 
med varierande instrumentation. 

• Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.  

(Skolverket, 2011a, s. 102-103) 

Som vi kan se ovan verkar musikskapande kunna genomsyra i flertalet olika 
punkter i det centrala innehållet i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a). Därmed 
skulle man kunna påstå att musikskapande som moment ter sig tämligen brett och 
dubbelbottnat. 

4.2.3. Kunskapskrav 
I min undersökning har jag valt att inte belysa själva bedömningen av momentet 
musikskapande i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a). Dock har jag ändå valt 
att redogöra för innehållet i kunskapskraven som kan tyckas beröra detta moment. 
Detta med anledning av att musiklärarnas tolkning av musikskapande i kursplanen 
i Musik (Skolverket, 2011a) eventuellt kan ha tagit intryck av det som står även 
där. 

Jag har här, likt i avsnittet ovan om det Centrala innehållet, valt att endast redo-
göra för kunskapskravens innehåll om musikskapande i slutet av årskurs 9. Dess-
utom har jag valt att endast gå igenom kunskapskravet för betyget A i slutet av 
årskurs 9.16 Detta för att jag anser att innehållet i detta kunskapskrav ger en klar-

                                                
15 Se 4.1.5. Musikskapande som begrepp enligt Skolverket. 
16 Se Bilaga 4 för en komplett återgivning av kunskapskraven i kursplanen i Musik 
(Skolverket, 2011a).  
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läggande avspegling av ”målet” i den progressiva strävan mot ett gott betyg i mu-
sikskapande. Därmed kan en redogörelse för detta kunskapskrav tjäna som en bak-
grund och god grund för tolkning av momentet musikskapande i kursplanen i 
Musik (Skolverket, 2011a). 

Enligt Skolverket (2011b) grundar sig kunskapskraven på de sammanfattande 
förmågor som angavs i slutet av avsnittet Syfte i kursplanen i Musik (Skolverket, 
2011a, s. 100). Kunskapskraven i Musik ämnar återge beskrivningar av vilka 
kunskaper som krävs för att eleven ska nå de olika betygsgraderna i ämnet.  

Utefter ovan nämnda redogörelse för Skolverkets (2011b) definition av begreppet 
musikskapande så kan jag spåra momentet musikskapande i ”Kunskapskrav för 
betyget A i slutet av årskurs 9” (Skolverket, 2011a, s. 106) i följande passager: 

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd. 
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god tajming 
samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då 
ackord med gott flyt. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna 
och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller 
spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och 
passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musi-
kaliskt uttryck. (Skolverket, 2011a, s. 106) 17 

Och även i följande stycke: 
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, 
instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av 
musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och 
en karaktäristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycks-
former så att de olika uttrycken väl samspelar. (Skolverket, 2011a, s. 106) 

Samtliga av dessa två återgivna passager i kunskapskraven kan tänkas ligga som 
bakgrund till en eventuell tolkning av momentet musikskapande i kursplanen i 
Musik (Skolverket, 2011a). 

4.3. Musikskapande i kommentarmaterialet till 
kursplanen i Musik 
I detta avsnitt har jag för avsikt att överskådligt belysa hur musikskapande berörs 
och framställs i kommentarmaterialet till kursplanen i Musik (Skolverket, 2011b).  

Som jag berört tidigare i kapitlet behandlas och förklaras musikskapande i 
kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) i Skolverket (2011b). Enligt denna av 
Skolverkets (2011b) föreslagna definition18 av begreppet musikskapande, som jag 
redogjort för ovan, täcks en betydande del av innehållet i kursplanen i Musik 
(Skolverket, 2011a) in i tolkningen av begreppet och således även av tolkningen av 
momentet musikskapande.  

Om min tolkning av detta är riktig så betyder det att en inkludering av 
kommentarmaterialets (Skolverket, 2011b) förtydligande texter av alla olika delar i 

                                                
17 I kunskapskraven i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) är olika sorters 
värdeord markerade med fet stil. 
18 Se avsnitt 4.1.5. Musikskapande som begrepp enligt Skolverket. 
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kursplanen (som enligt kommentarmaterialets definition täcks in av begreppet 
musikskapande) hade varit av relevans i denna bakgrundsbeskrivning. Jag har dock 
valt, med hänsyn till mitt självständiga arbetes begränsade omfattning och tidsram, 
att endast beröra utvalda relevanta delar av detta material i denna rapport.19 Dessa 
utdrag följer här nedan. 

4.3.1. Syfte 
Musikskapande, eller att skapa musik, berörs bland annat i förklaringen till syftet 
med undervisningen i Musik enligt Skolverket (2011b). Även här kan vi uttyda att 
musikskapande interaktivt hör ihop med musicerande, men även med lyssning till 
musik. Detta beskrivs enligt följande: 

Att musicera, lyssna till och skapa musik utgör ämnets kärna. Det är de dominerande 
aktiviteterna i musikundervisningen – aktiviteter som utvecklas i samspel med var-
andra. Kursplanen tar sin utgångspunkt i vikten av växelverkan mellan musicerande, 
lyssnande och skapande, samt teorier om och reflektion över musik. (Skolverket, 
2011b, s, 7) 

Man kan även hävda att begrepp som uttryck och kommunikation kan inbegripas i 
momentet musikskapande. ”Musik som uttrycksform och kommunikationsmedel” 
(Skolverket, 2011b, s, 7) berörs enligt Skolverket som följande: 

Begreppen uttrycksform och kommunikationsmedel används i kursplanen för att 
understryka att huvudsyftet med att utveckla kunskaper i musik är att kunna uttrycka 
sig och kommunicera genom musiken. För att kunna göra detta krävs att man även 
utvecklar hantverksmässiga kunskaper. I kursplanen formuleras det som att eleverna 
ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i att använda röst, musikinstrument, digitala 
verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och 
sammanhang. De hantverksmässiga kunskaperna ska således betraktas som medel, 
vilka används i syfte att uttrycka sig och kommunicera genom musik. (Skolverket, 
2011b, s, 7) 20 

Även här kan vi härleda vikten av de mer musicerande kunskaperna, eller verk-
tygen, för att kunna ” … utrycka sig och kommunicera genom musik” (Skolverket, 
2011b, s, 7). 

Vidare förklarar Skolverket (2011b) musikalisk lyhördhet likt detta: 

I alla former av musicerande är hantverksmässiga kunskaper väsentliga. Men lika 
väsentligt är det att kunna lyssna och därmed anpassa sina musikaliska insatser. Lyss-
nande och samspel är förutsättningar för att kunna utveckla förmågan att uttrycka sig 
genom musik. Ett syfte med undervisningen i musik är därför att den ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i sam-
arbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Formuleringen 
kan uppfattas som att det bara är i samspelet med andra som musikalisk lyhördhet är 
viktigt. Men det ska snarare förstås som att musik alltid är en kommunikativ akt, 
oavsett om man lyssnar på musik, musicerar själv eller tillsammans med andra. 
(Skolverket, 2011b, s, 8) 

                                                
19 För en något djupare inblick i alla de olika moment som kan tänkas beröra 
musikskapande i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) hänvisar jag till Skol-
verket (2011b) i sin helhet. 
20 I kommentarmaterialet till kursplanen (Skolverket, 2011b) återges citat ur 
kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) med kursiv stil. 
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Här utvecklas den kommunikativa tanken och syftet med lyssnande och samspel 
för att kunna uttrycka sig musikaliskt. Denna musikaliska lyhördhet ska i sig syfta 
till att förbereda eleven till att skapa musik, oavsett om den är själv, eller i inter-
aktion med andra.  

Vidare behandlas tilltron och kreativiteten i förklaringen av syftet med under-
visningen i ämnet Musik. Där betonar Skolverket (2011b) vikten av att eleven 
utvecklar en förmåga till att tro på sig själv som musiker och att detta i sig är en 
betydande grund för att utveckla sin egen kreativitet. Denna tilltro utvecklas där 
enligt följande: 

Det är en viktig utgångspunkt för kursplanens andra långsiktiga mål som innebär att 
eleverna genom undervisningen ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att 
skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer. 
Många av skrivningarna i kursplanen syftar till att eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla kunskaper för att kunna bearbeta och skapa musik och därmed nya 
gestaltningar. Kursplanen anger utöver detta också som ett specifikt syfte med 
undervisningen att den ska bidra till att eleverna utvecklar sin musikaliska kreativitet. 
(Skolverket, 2011b, s, 9) 

Musik som kommunikationsmedel och som uttrycksform återkommer i Skolverkets 
(2011b) förklaring av syftet med upplevelsen och reflektionen av musik. Här skil-
dras värdet av dessa för att eleven ska kunna utveckla sin förmåga till att kom-
municera sina egna musikaliska tankar och idéer: 

Att reflektera över musikaliska upplevelser är grundläggande för att utveckla en rad 
färdigheter. Upplevelse och reflektion ligger till grund för att utveckla förmågan att 
lyssna på musik, att kunna uttrycka sig och kommunicera genom musik, men också 
för att samtala om musik. Det handlar både om att förstå sin egen musikaliska 
verklighet och sina egna preferenser, och om att vidga sina musikaliska referens-
ramar. (Skolverket, 2011b, s, 9) 

Samtliga av dessa ovanstående återgivna passager tycks innefattas av begreppet 
musikskapande som det definieras enligt Skolverket (2011b). 

4.3.2. Det centrala innehållet 
Det centrala innehållet i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) förklaras av Skol-
verket (2011b) enligt följande: 

Det centrala innehållet i kursplanen anger vilket obligatoriskt innehåll som ska be- 
handlas i undervisningen. Det är indelat i kunskapsområden som tillsammans ringar 
in centrala delar av ämnet. Kunskapsområdena bör inte ses som separata arbets-
områden för undervisningen, utan de kan kombineras på de sätt som läraren bedömer 
som mest lämpliga för att uppnå syftet med undervisningen. Varje kunskapsområde 
består av ett antal punkter. Dessa ska inte uppfattas som att de alltid ska väga lika 
tungt i undervisningen. Innehållspunkterna ska snarare uppfattas som byggstenar som 
kan kombineras på olika sätt. (Skolverket, 2011b, s, 10) 

Enligt detta synsätt ska musikskapande som kunskapsområde inte behandlas som 
ett separat moment i skolan, utan det ska i kombination med andra kunskaps-
områden i kursplanen förenas i en praktik som läraren anser genomförbar och re-
levant i relation till syftet med undervisningen i Musik. Detta betonas även i 
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Skolverkets nysläppta video21 Den nya kursplanen i musik i grundskolan (Skol-
verket, 2015 april): 

Jag tror att man som lärare när man tittar på det centrala innehållet kommer att se 
ganska snart - att de tre kunskapsområdena går in i varandra väldigt tydligt. Man kan 
inte jobba med ett kunskapsområde separat från ett annat. (Ulrika Lundqvist, 
undervisningsråd Skolverket, 2015 april, https://www.youtube.com/watch? 
v=i3fabnVbTsU&feature=youtu.be) 

Angående uppdelningen av det centrala innehållet och den progressiva kunskaps-
utvecklingen i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) ger Skolverket (2011b) ett 
belysande exempel som berör musikskapande i de lägre åldrarna: 

Under rubriken Centralt innehåll i kursplanen förekommer vissa exempel. De 
förtydligar innehållet, men är inte uttryck för att de bör prioriteras framför andra 
alternativ. Till exempel anges för årskurserna 1–3 att eleverna ska möta innehållet 
enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild. Det 
innebär att enkla former för musikskapande är obligatoriskt innehåll under 
årskurserna 1–3. Men likaväl som att musikskapandet tar sin utgångspunkt i text eller 
bild kan det ta sin utgångspunkt i ett ljud, en känsla eller i något helt annat. 
(Skolverket, 2011b, s, 11) 

Vidare i kommentarmaterialet (Skolverket, 2011b) finner vi ett helt avsnitt tillägnat 
musikskapande. Detta avsnitt inleds med en definition av begreppet musik-
skapande22 och fortsätter sedan enligt följande: 

Improvisation och musikskapande kan lätt uppfattas som något kravfullt att arbeta 
med i musikundervisningen och begreppen kan ha en viss laddning hos lärare och 
elever. Skrivningarna i kursplanen ska emellertid inte uppfattas som att eleverna ska 
skapa omfattande musikstycken. De innebär snarare att eleverna får tillgång till 
verktyg och nycklar för att kunna uttrycka något ”eget”. Behovet av att uttrycka något 
eget i form av komponerad musik, eller att ha bearbetat musik till ett eget uttryck är 
viktigt för både barns och ungdomars identitetsskapande och för deras musikaliska 
kunskapsutveckling. (Skolverket, 2011b, s, 14) 

Begreppet musikskapande beskrivs här i en något avdramatiserande ton och tyngd-
punkten i processen menas mer ligga i själva verktygen som eleven ska tillägna sig 
i musikundervisningen ” … för att kunna uttrycka något ’eget’.” (Skolverket, 
2011b, s, 14). 

Vidare i avsnittet om musikskapande i Skolverket (2011b) kan vi utläsa följande: 

I arbetet med att skapa musik föreskriver kursplanen en progression vad gäller mötet 
med musikens olika byggstenar. Från att i årskurs 1–3 arbeta med rytm, klang, 
dynamik och tonhöjd går progressionen vidare till att i årskurs 4–6 även omfatta 
tempo, perioder, taktarter, vers och refräng i olika genrer och slutligen i årskurs 7–9 
omfatta rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng 
och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och 
med varierande instrumentation. (Skolverket, 2011b, s, 14-15) 

I denna återgivna passage beskrivs musikskapande genom den förväntade prog-
ressionen i elevens kunskapsutveckling när det gäller tillägnandet av olika musik-
aliska ”byggstenar” för att kunna: ”… musicera och komponera musik i olika gen-
rer och med varierande instrumentation” (Skolverket, 2011a, s. 102). Det blir här 
                                                
21 https://www.youtube.com/watch?v=i3fabnVbTsU&feature=youtu.be 
22 Se avsnitt 4.1.5. Musikskapande som begrepp enligt Skolverket. 
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tydligt att eleven genom musikundervisningen i skolan ska erbjudas en gradvist 
utökande kunskapsbank för att kunna skapa sin egen musik. 

Därefter kommenterar Skolverket (2011b) musikskapande i kursplanen i Musik 
(Skolverket, 2011a) enligt följande passage: 

Ett medvetet musikskapande behöver ta sin början tidigt. I årskurserna 1–3 möter 
eleverna enkla former av musikskapande. Det är ett musikskapande som kan ta sin 
utgångspunkt i till exempel en text eller en bild. I årskurserna 4–6 möter eleverna ett 
musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former. Det kan till 
exempel innebära att utgå från loopar i ett datorprogram. Under de senare årskurserna 
ska eleverna skapa egen musik som förhåller sig mer stilmässigt till den tänkta 
genren. Detta exemplifieras i årskurserna 7–9 med låtar och visor, men kan även 
innebära ljudkompositioner där eleverna sätter samman ljud efter ett mera fritt 
förhållningssätt eller utgår från någon förlaga. Genom att möta olika utgångspunkter 
för att skapa musik blir eleverna medvetna om musikskapandets olika delar och likaså 
att andra uttrycksformer kan utgöra en del av kompositionerna. Det kan till exempel 
innebära att sätta text till en visa, sätta rörelser till sin eller andras musik eller att ton- 
eller ljudsätta en filmsekvens. Detta innebär att eleverna arbetar med kombinationer 
och bearbetningar av olika uttrycksformer, men att den klingande musiken är i fokus. 
(Skolverket, 2011b, s, 15) 

I detta utdrag berör Skolverket (2011b) den ovan nämnda förväntade progressionen 
ytterligare och ger även här olika exempel på hur man kan tolka och praktisera 
musikskapandets utvecklingsprocess i musikundervisningen. Slutligen menar Skol-
verket (2011b) gällande exemplifieringen av denna gradvisa utveckling att ” … den 
klingande musiken är i fokus” (s. 15.). 

Slutligen i avsnittet om musikskapande i Skolverket (2011b) framhålls ett mer 
fostrande perspektiv på momentet musikskapande i kursplanen i Musik (Skol-
verket, 2011a): 

Musikskapande stimulerar elevernas kreativitet samt vilja till att pröva egna idéer. 
Detta förhållningssätt främjar entreprenörskap, vilket lyfts fram i de första delarna av 
den samlade läroplanen. (Skolverket, 2011b, s, 15) 23 

I denna avslutande passage summeras vad som kan tyckas vara det slutliga syftet 
med musikskapande i musikundervisningen. Begreppet entreprenörskap under-
stryks här likt en central strävan i elevens förhållningssätt och kunskapsutveckling i 
musikskapande. 

4.3.3. Kunskapskraven 
I Skolverkets (2011b) kommenterande slutavsnitt om kunskapskraven i kursplanen 
i Musik (Skolverket, 2011a) kan man bland annat utläsa följande gällande för-
mågan ”skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och 
idéer” (Skolverket, 2011a, s. 100): 

                                                
23 Den passage som här åsyftas i läroplanen (Skolverket, 2011a) lyder enligt följ-
ande: ”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan 
ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att 
pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och 
ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans 
med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett för-
hållningssätt som främjar entreprenörskap” (Skolverket, 2011a, s. 9). 
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När det gäller förmågan att skapa musik och gestalta musikaliska idéer ligger 
progressionen i de tidigare årskurserna i att eleven i allt högre utsträckning bidrar till 
att skapa musik genom att pröva hur några enkla musikaliska mönster och former kan 
sättas samman. I senare årskurser övergår progressionen i ökade krav på att eleven 
bidrar till att skapa musik som har en fungerande form och en karaktäristisk stil 
genom att pröva hur musikaliska byggstenar kan kombineras och forma kompo-
sitioner. I senare årskurser på de högre betygsnivåerna ställs dessutom allt högre krav 
på hur eleven kombinerar musik med andra uttrycksformer. (Skolverket, 2011b, s. 20) 

Även i denna passage beskrivs progressionen i elevens utveckling av sin förmåga 
till att skapa musik och att använda sig av musik som ett kommunikationsmedel 
och uttrycksform. Vi kan här bland annat utläsa att musikundervisningen bör ställa 
” … högre krav på hur eleven kombinerar musik med andra uttrycksformer” (Skol-
verket, 2011b, s. 20) för att elever i de senare årskurserna ska kunna nå ett högre 
betyg. 

4.4. Slutsats av bakgrunden 
Som vi kan utläsa i detta urval av tidigare litteratur och i kursplanen i Musik (Skol-
verket, 2011a), samt utvalda delar av kommentarmaterialet till kursplanen i Musik 
(Skolverket, 2011b) – så tycks musikskapande som begrepp och moment, i ljuset 
av kommentarmaterialets definition av begreppet (Skolverket, 2011b) – vara en 
tämligen bred och svårtolkad praktik i ämnet Musik. Det kan således tyckas 
problematiskt att ge en realistisk bedömning av musikskapande, eller att undervisa 
i hur man skapar musik, om själva definitionen av begreppet och således 
tolkningen av momentet täcks in av så pass omfattande delar i kursplanen i Musik 
(Skolverket, 2011a).  

Denna sammanfattande problematik tjänar därmed som en högst relevant bakgrund 
till mitt arbetes syfte och centrala frågeställning.  
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5. Tidigare forskning 

I detta kapitel ger jag en kort översiktlig genomgång av tidigare genomförda 
studier som jag anser beröra relevanta aspekter av mitt självständiga arbetes syften 
och centrala frågeställning. 

5.1. Urval och instudering 
I mitt urval av forskningslitteratur har mitt arbetes syften och frågeställning varit 
strikt vägledande. Därmed har min litterära urvalsmetod varit av högst selektiv 
karaktär. Jag har försökt avgränsa mitt urval till relativt aktuell forskning som tycks 
behandla väsentliga avseenden av musikskapande i kursplanen i Musik (Skol-
verket, 2011a). I och med detta så har jag i görligaste mån ämnat välja ut litteratur 
som huvudsakligen är: 

• svensk eller skriven utifrån den svenska läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011a), 

• författad efter år 2011 eller skriven utefter kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a), 

• någorlunda relevant med avseende till min studies utgångspunkt som är musiklärarnas 
tolkning24 av musikskapande, 

• till största delen utarbetad utefter musikundervisning i grundskolan och inte i gymnasiet 

Med anledning av dessa synnerligen reducerande urvalskriterier har utbudet av 
tidigare forskning i ämnet varit högst begränsat för min studie. För att min littera-
turöversikt i ämnet inte ska bli för tunn så har jag dock, i vissa särskilda fall, med-
vetet valt att kringgå några av mina urvalskriterier och därmed vara mindre strikt i 
mitt urval. 

Vid instuderingen av relevant forskning för mitt ämne har jag läst selektivt för att 
effektivt kunna ta vara på det som tyckts vara betydande för mitt självständiga ar-
betes syften och frågeställning. Medan jag läst har jag genomgående fört anteck-
ningar och tagit fotokopior av valda delar av texterna.  

Den utvalda litteraturen har jag hittat genom att söka i databaser för bibliotek och 
genom att söka på internet. Några centrala sökord jag använde mig av var t.ex. 
musikskapande, skriva låtar, låtskrivning, komposition, creativity och creating 
music. En stor del av mitt urval har jag upptäckt mest tack vare att jag studerat re-
ferenslistorna i olika studentuppsatser som verkat behandla liknande ämnen som 
mitt. 

5.2. Tidigare studier om musikskapande i skolan 
I detta avsnitt ämnar jag ge en kort överblick av tidigare forskning som berör vid-
kommande aspekter av min studies syften och centrala frågeställning. Jag har valt 
att disponera detta urval i en tematiskt uppställd ordning med avsikten att försöka 

                                                
24 Det finns flera uppsatser som utgår från elevernas perspektiv av musikskapande. 
Jag har dock medvetet valt att inte inkludera dessa i min litteraturöversikt, eftersom 
mitt arbete uteslutande utgår från just lärarnas tolkning av momentet. 
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synliggöra olika framträdande tolkningar av musikskapande i skolan. Jag har sedan 
för avsikt att återkomma till dessa olika teman i min avslutande diskussion.25 

5.2.1. Musikskapande som komposition och digital produktion 
Ett spår jag tydligt kunnat upptäcka i min instudering av litteratur är bilden av det 
komponerande och digitalt producerande musikskapandet.  

I kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) tycks komposition av musik behandlas 
enligt följande i det centrala innehållet: ”Musikskapande i olika genrer, till 
exempel visor, ljudkompositioner och låtar” (s. 102), men också: ”Rytm, klang och 
dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som bygg-
stenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande 
instrumentation” (Skolverket, 2011a, s. 102). Digitalt skapande står bland annat 
angivet under rubriken och kunskapsområdet Musikens verktyg: ”Digitala verktyg 
för musikskapande, inspelning och bearbetning” (Skolverket, 2011a, s. 103).  

Yvonne Peterson har i sitt examensarbete Tre fallstudier om undervisningen i låt-
skapande (2012) observerat och intervjuat tre musiklärare och deras elever i grund-
skolan. Studiens syfte var att belysa musikundervisningen i låtskapande, samt de så 
kallade modaliteter som dessa tre musiklärare använde sig av i sin undervisning 
med eleverna. Begreppet låtskapande benämns i denna studie likställt med musik-
skapande. Resultatet av studien visar exempelvis på att lärarna undervisar på tre till 
synes helt skilda sätt i låtskapande, och att de således tolkar momentet musik-
skapande i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) olika. I och med denna pro-
blematik avspeglar sig Petersons uppsats (2012) som en tillämplig referens i mitt 
självständiga arbete. 

Anniqa Lagergren har i sin doktorsavhandling Barns musikkomponerande i tra-
dition och förändring (2012) genom enkät och videoobservation studerat barns 
musikkomponerande i både kulturskola och grundskola. Resultatet med studien 
visar bland annat på tydliga skillnader i kontext gällande både kompositionernas ut-
formning och stil, och i den kompositionsprocess som skedde i kulturskolan jäm-
fört med den i grundskolan. Bland annat kunde hon utröna att kompositionerna på 
kulturskolan främst skedde genom att eleverna valde mer ”traditionella” in-
strument, som t.ex. klarinett och fiol, än i grundskolan där eleverna valde mer 
”moderna” instrument, som t.ex. trummor och elgitarr. Barnens musikaliska ska-
pande i grundskolan benämns i denna doktorsavhandling likt ett komponerande av 
musik och resultatet tolkas som en komposition.  

Att komponera musik i grupp ses i den här avhandlingen som en aktivitet där det är 
möjligt för barn att själva producera kunskap. Ett argument för barns rätt att själva 
producera kunskap är att det inom skolans undervisning traditionellt sett oftast 
handlar om reproduktion av kunskap. I musikverksamheter finns det anledning anta 
[sic] att den största delen av de aktiviteter som sker där är av reproducerande karaktär, 
även om musikskapande och musikkomposition förekommer till viss del. (Lagergren, 
2012, s. 12) 

Begreppet komposition tycks i denna studie likställas med begreppet musik-
skapande och framställs som en produktion av kunskap. Därmedelst blir Lager-
grens avhandling (2012) tillämplig som referens med anledning av min studies syf-
ten och centrala frågeställning. 

                                                
25 Se kapitel 9. Diskussion. 
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Marie Fransson har i sitt examensarbete Musiklärares relation till musikskapande 
(2010) intervjuat fem musiklärare i grundskolan för att belysa deras utformning av 
musikskapande i undervisningen i förhållande till deras personliga relation till 
musikskapande. Studien har så ämnat besvara om det kan finnas betydande sam-
band i denna relation, hur musiklärarna reflekterar kring sin undervisning i detta 
moment, samt vilka hinder som kan tänkas uppstå för musikskapande i musik-
undervisningen. Resultatet av denna undersökning visar bland annat att fyra av de 
fem intervjuade musiklärarna ofta skapar låtar med text och musik med sina elever. 
En av musiklärarna tolkar dock musikskapande mer likt ett uttryck genom att spela 
redan befintlig musik. Detta resultat ter sig tämligen intressant i ljuset av min egen 
undersökningsfråga. Majoriteten av musiklärarna i denna studie verkar inneha ett 
perspektiv på musikskapande likt en komposition, medan en av dem har ett mer 
musicerande förhållningssätt till momentet.26 

Ericsson och Lindgren har i sin forskningsrapport Musikklassrummet i blickfånget 
(2010), genom videoobservationer av åtta olika musiklärares undervisning på hög-
stadiet, studerat hur begrepp som marknadsestetik och elevernas vardagskultur 
problematiseras samt kommer till uttryck och förändring i musikundervisningen. 
Genom deras målande beskrivningar av musiklärarnas undervisning framstår det 
bland annat som att musikskapande i grundskolan – tolkas och praktiseras genom 
att eleverna uppfordras att skriva populärmusikaliskt inriktade låtar med text och 
musik. Detta musikskapande tolkas dock enligt Ericsson och Lindgren (2010) vara 
ett misslyckande eftersom eleverna tycks sakna de musikaliska verktyg som be-
hövs för att skriva egna låtar. En annan anledning till detta misslyckande verkar 
bland annat vara de många styrfaktorer som dominerar den mer regelstyrda skol-
miljön och att musikundervisningen idag är uppbyggd kring uppgifter, som i sig 
självt är ett hinder för en kreativ verksamhet. I deras studie kan vi om detta bland 
annat utläsa följande: 

Ytterligare en konstruktion är att musikskapande sker enligt en viss förutbestämd och 
standardiserad ordning. Exempel på detta är idén om att ett första moment i skapandet 
består av att skapa en text och en melodi utan hjälp av något instrument, eller idén om 
att inledningsvis byta instrument för att mot slutet av processen öva uthållighet med 
hjälp av ett specifikt instrument. Dessa föreställningar går till stor del på tvärs med 
föreställningen om kreativitet och lust att experimentera på instrumenten. Här krockar 
skolans uppgiftskultur och inordnade regelstyrning med 1970-talets fria musik-
skapande, något som i förstone kan tyckas märkligt. (Ericsson & Lindgren, 2010, s. 
205) 

I Ericsson och Lindgrens studie (2010) framställs musikskapandet likt (en miss-
lyckad) kompositionsprocess av text och musik och är därmed inkluderad i min 
tematisering om musikskapandet som komposition. 

Mycket forskning om musikskapande i grundskolan verkar främst koncentrera sig 
på de digitala verktygen i momentet musikskapande i kursplanen i Musik (Skol-
verket, 2011a). 

Patrik Trilety har i sitt examensarbete ”Det låter ju schysst!” (2014) 27 intervjuat 
fem musiklärare om deras undervisning och arbete med digitala verktyg på hög-
stadiet. Hans studie fokuserar på de lärarroller och tillvägagångssätt som dessa 
                                                
26  Se påföljande avsnitt 5.2.2. Musikskapande som kommunikation och musi-
cerande interaktion. 
27 I löptexten markerar jag genomgående titlar på litterära skrifter i kursiv stil. 
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musiklärare använder sig av i sitt arbete med digitala verktyg. De digitala verk-
tygen tycks här framstå som kompositionsredskap och inspelningsverktyg. En 
slutsats av Triletys studie (2014) verkar vara att många av hans informanter har an-
vänt sig av liknande arbetssätt med digitala verktyg för momentet musikskapande. 
Många musiklärare i studien använde sig t.ex. av företaget Apples dataprogram 
Garageband28 och inspelning användes som dokumentation av elevernas färdiga 
produkter. Musikskapandet verkar här komma till uttryck genom de digitala 
verktygen för elevernas egenkomponerade produktioner. De digitala verktygen an-
vänds då som redskap för att dokumentera dessa resultat, men också likt ett in-
strument för att komponera musik.  

Trilety (2014), liksom de flesta uppsatser, styrdokument och forskningsskrifter jag 
påträffat i min instudering, ger referenser till Bo Nilssons doktorsavhandling ”Jag 
kan göra hundra låtar” (2002) som handlar om barns musikskapande med digitala 
verktyg. Eftersom denna avhandling verkar ligga till grund för mycket litteratur i 
ämnet så har jag också valt att inkludera en kort översikt av denna skrift – trots att 
den är 13 år gammal och därmed kan ses i bakgrund mot den gamla läroplanen 
Lpo94 (Skolverket, 2006). 

Nilssons studie (2002) baseras på en undersökning han under två år gjort genom att 
observera barn i åldern 7-9 år och deras musikskapande med digitala verktyg. Lik-
som Trilety (2014) verkar barnens resultat och musikskapande process bland annat 
komma till uttryck som en komposition genom de digitala verktygen: 

I barnens musikskapande möttes barnens musikaliska erfarenheter och kompetens, 
deras kulturella praktik, datorn och synten och de erbjudanden att skapa musik som 
barnen fick, tillsammans formande de meningserbjudanden som barnen hade möjlig-
het att uppfatta. (Nilsson, 2002, s. 187) 

Resultatet med denna studie kan sammanfattas med att alla barnen i studien tycktes 
kunna skapa musik med form och struktur och att de därmed inte kunde klassas 
som nybörjare i denna praktik. Nilsson (2002) kunde även utröna att barnen an-
vände sig av olika variationer som kom till förgrund i komponerandet med de di-
gitala verktygen. En variant av barnens musikskapande kom till uttryck genom att 
framförallt sätta de digitala verktygen i förgrunden: 

När skaparlusten i hög grad riktas mot handgreppen att göra flera spår, att välja ljud, 
att undersöka kontrollerna, möter vi såsom beskrivits ett musikskapande med synten 
och datorn i förgrunden där själva utrustningen i lika hög grad som musiken blir till 
objekt för musikskapandet. (Nilsson, 2002, s. 180) 

Genom Nilssons tolkning (2002) av barnens tillvägagångssätt i momentet fram-
kommer olika tolkningar av den musikskapande uppgift de fick. Därmed ter sig 
denna avhandling särskilt intressant för min studie. Denna studie är även relevant 
så till vida att det just är de digitala verktygen som står i centralt fokus för elever-
nas musikskapande i grundskolan. 

                                                
28 Av företaget Apple utvecklat dataprogram för att skapa musik 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Garageband_(datorprogram)). 
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5.2.2. Musikskapande som kommunikation och musicerande 
interaktion 
Ett ytterligare spår jag kunnat utröna bland tidigare forskning som berör mitt ämne 
är behandlingen av musikskapande som kommunikation och musicerande inter-
aktion.  

Denna sida av musikskapande kan bland annat spåras i det centrala innehållet i 
kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) – under exempelvis rubriken Musicerande 
och musikskapande: ”Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med 
genretypiska musikaliska uttryck” (s. 102). Men också under rubriken Musikens 
verktyg: ”Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och 
taktarter”. Denna tolkningssyn av musikskapande kan även uttydas i syftes-
beskrivningen i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a): ”Undervisningen ska ge 
eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kom-
munikationsmedel” (s. 100). Även vidare i kursplanens centrala innehåll under 
rubriken Musicerande och musikskapande kan läsas: ”Musikalisk gestaltning där 
olika uttrycksformer kombineras” (s. 102). 

Denna syn på musikskapande som en mer musicerande och kommunikativ verk-
samhet verkar återspegla en åsikt av att själva skapandet uppstår i och med alstret, 
gestaltningen och uttrycket av organiserat ljud.29 

Tommy Strandberg (2007) har sin doktorsavhandling Varde ljud! intervjuat och 
observerat fyra musiklärare, samt studerat tidigare litteratur och styrdokument – för 
att ge en historisk överblick av det han kallar för ”kreativt musikskapande” i den 
svenska grundskolan. Genom undersökningen har flera olika tolkningar av musik-
skapande framträtt och analyserats. En framträdande tolkning är bland annat synen 
på musikskapande som ett kommunikativt uttryck, men även en mer musicerande 
förhållning till momentet: 

Skapande aktiviteter har anpassats till nya kontexter där samtidens populärmusik i 
vissa bestämda stilar utgör ramar för det skapande som integrerats med in-
strumentalspel och ensembleverksamhet. Skapande i form av ensemble dominerar där 
arrangering och bearbetning av musik är centrala aktiviteter medan komposition 
förekommer i mindre omfattning. Även skapande som integrerar olika konstnärliga 
uttryck förekommer, men utgör inte några centrala inslag i den dagliga undervisning 
jag följde i min klassrumsstudie. (Strandberg, 2007, s. 337) 

Trots att Strandbergs studie (2007) är från 2007, och därmed är aktuell i ljuset av 
den gamla kursplanen Lpo94 (Skolverket, 2006), så har jag valt att referera till den 
på grund av den rikedom av tolkning som går att utröna ur denna avhandling. Dels 
med tanke på den variation som uppträder av momentet musikskapande, och dels 
med anledning av den historiska kontexten av ämnet.      

Marcus Gunnarson har i sitt omfattande examensarbete ”Jag är den första som gör 
det på det sättet jag gör det på” (2014) intervjuat tre musiklärare om deras syn på 
vad som menas med kreativitet i musikundervisningen, samt om hur musiklärare 
kan arbeta för att utveckla elevens olika kreativa förmågor i musikämnet: 

Så hur kan man främja en mer kreativ musikundervisning? Jag tror att vi musiklärare 
måste utforska okonventionella och otraditionella sätt att se på musikskapande, och 
också hjälpa eleverna att bredda sin syn på vad musik är. (Gunnarson, 2014, s. 57) 

                                                
29 Se avsnitt 4.1.1. Ordet musik 
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Enligt studiens resultat så framkommer det bland annat att kreativitet sällan handlar 
om att skapa något nytt som ingen någonsin har fått syn på innan, utan istället om 
att skapa något som är nytt för skaparen ifråga. Ett annat resultat i studien visar att 
kreativitet tycks vara likt ett tankesätt för att hitta nya vägar och en strävande vilja 
till personlig utveckling. Kreativitet i musikundervisningen verkar även handla om 
ett skapande, görande och ett personligt uttryck. 

En klar definition av begreppet kreativitet tycks, enligt Gunnarson (2014), saknas i 
kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a). Hans informanters tolkning av begreppet i 
praktiken visar tydligt på de olika innebörder som kan innefattas i det: t.ex. låt-
skriveri, improvisation, musicerande, komposition, samspel etc. I detta återgivna 
citat ur Gunnarsons uppsats (2014) kan vi bland annat utröna en musiklärares tolk-
ning av musikskapande som berör momentet likt låtskriveri och att instrument-
kunskap verkar vara en betydande förutsättning för elevernas musikskapande. 

Tommy gör i början av vårt samtal en direkt koppling mellan musikskapande och 
låtskriveri och talar om hur svårt han tycker det är att jobba med detta moment i 
skolan. Han har inte hittat några bra nycklar för låtskrivande som han uttrycker det, 
främst på grund av att han tycker att eleverna oftast har för lite kunskap på sina 
instrument. (Gunnarson, 2014, s. 49) 

Jon Åkesson Röding (2008) har i sitt examensarbete Förutsättningar att skapa 
musik i grundskolan intervjuat tre musiklärare för att belysa vilka förutsättningar 
som anses vara betydande för att skapa musik i grundskolan. I denna studie fram-
kommer bland annat en delad tolkning av vad som menas med musikskapande och 
att utformningen av momentet kan te sig oerhört olika i undervisningen. Det tycks 
även saknas goda förutsättningar för att skapa musik i grundskolan. Genom 
intervjuerna berörs olika tolkningar av vad musikskapande betyder, bland annat 
den synen på musikskapande som en komponerande praktik,30 men det tydliggörs 
också en tolkning av en mer musicerande aspekt av musikskapande: ” … att det 
räcker med att jobba med ett musikaliskt material som ska spelas upp, så skapas 
musik” (Åkesson Röding, 2008, s. 40). I diskussionen redogörs också för en mer 
gestaltande syn på musikskapandet genom dans och kroppsligt uttryck. Således 
framkommer tre olika tolkningar av momentet vilket utgör en intressant bakgrund 
till min egen undersökning. I och med detta så har jag valt att inkludera denna 
uppsats i min litteraturöversikt, trots att den är från 2008. 

Anna Linge har i sin doktorsavhandling Svängrum (2013), genom gruppintervjuer 
av musiklärare och observation av två ensembleklasser på gymnasiet, ämnat under-
söka vilka kvalitéer och mekanismer som kan tänkas forma en kreativ undervisning 
i Musik. Resultat ur hennes studie visar bland annat på, vilket titeln på hennes av-
handling avslöjar, att om eleven ges mer ”svängrum” så främjar detta en mer 
kreativ undervisning i musiksalen. Att musikläraren tar ett steg tillbaka och bjuder 
in eleven i klassrummet tycks bereda väg för en mer kreativ praktik i ämnet. Vidare 
betonas dock att samspel och traditionell kunskapsförmedling är viktiga byggstenar 
för att stimulera elevens egen kreativitet. 

Den skapande processen ser jag som en interaktion mellan elever och lärare (mini-c), 
men även som Pro-C (ett deltagande lärande) om processen är av informell karaktär, 
som lärlingskap på en arbetsplats eller som ett musikaliskt lärande utanför skolan. 
Den skapade produkten är målet för processen, och här ser jag även ett återskapande 
eller en tolkning som en produkt. (Linge, 2013, s. 28) 

                                                
30 Se avsnitt 5.2.1. Musikskapande som komposition och digital produktion 
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Linge (2013) menar bland annat att kreativitet handlar både om: ”Att göra något till 
sitt eget” (s. 156) och ”Att göra något eget” (s. 158). Genom betoningen på den 
kreativa och skapande aspekten av musikundervisningen framstår denna av-
handling som en väsentlig anblick av min studies syften och frågeställning, trots att 
den grundar sig i gymnasiet och inte i grundskolan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5.3. Sammanfattning 
I detta kapitel har jag beskrivit tio olika genomförda studier av musikskapande i 
skolan. Som framkommer av denna korta överblick verkar musikskapande vara en 
tämligen mångsidig praktik i musikundervisningen. Återkommande begrepp som 
likställs vid musikskapande tycks exempelvis vara komposition, uttryck, musi-
cerande, kreativitet, improvisation, digitalt skapande, kommunikation, låtskapande 
etc. Detta visar på en uppsjö av tolkningsutrymme för begreppet och således för 
momentet i dagens kursplan i Musik (Skolverket, 2011a).  

Trots mina strikta urvalskriterier anser jag att jag återgett en något aktuell åskåd-
ning av vad andra röster har tänkt i sammanhanget. Som jag inledningsvis nämnde 
så har jag i genomgången kringgått vissa urvalskriterier när det gäller en del stu-
dier. Jag gjorde detta medvetna val för att tillföra min studie en rikare och mer ny-
anserad palett av tidigare forskning i ämnet. 

Som framkommer av den tematiska översikten delar flera studier gemensamma 
aspekter av musikskapande i skolan – vissa till synes motstridiga och andra högst 
närbesläktade med varandra. Jag har dock i största möjligaste mån försökt belysa 
vissa framträdande särdrag för varje studie som kan utgöra en potentiell tema-
tisering av forskningsutbudet i ämnet. Man kan hävda att de teman som här ovan 
presenterats går ihop med varandra, och att vissa delar i vissa studier framträder 
även i andra teman etc. Jag vill här mena att denna hävdelse är helt riktig och jag 
anser att detta faktum i sig – utgör en ytterst relevant bakgrund i ljuset av mitt 
självständiga arbetes syften och frågeställningar.  
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6. Vetenskapligt perspektiv 

I detta kapitel ämnar jag ge en kort beskrivning av de vetenskapsteoretiska 
perspektiv jag har inspirerats och blivit vägledd av i min undersökning. Detta 
kommer jag att göra genom att härleda deras relevans för min studie i en över-
siktlig orientering med startpunkt i humanvetenskapens filosofiska världsbild, 
genom det kvalitativa perspektivet, förgrenat ner till en framställning av två rena 
vetenskapsteorier.  

6.1. Mitt humanistiska perspektiv 
Enligt Stensmo (2002) är musik en form av språk och är därmed fokus för human-
vetenskapens paradigm. Humanvetenskapen, eller humanism, med metoder inom 
olika kulturvetenskaper, ställer människans egenart och språket i centrum.  

Språket i sig och språkets produkter, texter i vid mening, är humanvetenskapens 
arbetsmaterial. Med texter i vid mening menas då alla livsyttringar som kom-
municerar något till omvärlden. Alla typer av mänskliga handlingar kan betraktas som 
en text som kan göras till föremål för vetenskapliga studier. (Stensmo, 2002, s. 15) 

Likt som inom humanismens vetenskapspraktik, är jag i min studie inte så in-
tresserad av de mer konkreta och materiellt inriktade undersökningsföremål som 
brukar utgöra naturvetenskapens, eller positivismens fokus. Thurén (2007) skriver: 
”En intelligent utomjording kan bli en utmärkt positivistisk forskare, men aldrig 
humanist” (s. 95). Till skillnad från positivisterna försöker jag som humanist inte 
eftersöka några värdeneutrala orsaksförklaringar, eller ställa frågan ”varför?” om 
de olika företeelser som uppdagas i musiklärarnas omvärld. Med mina under-
sökningssyften ägnar jag mig istället mer åt att försöka tillägna mig en djupare för-
ståelse, mening och innebörd av musiklärarnas mer mentala verksamheter och 
livsvärld (Stensmo, 2002). 

Thurén (2007) menar att: ”Positivismen går ut på att skapa så säker kunskap som 
möjligt. Bättre en liten kärna av fast kunskap än mängder av löst tyckande och spe-
kulationer, anser positivisten” (s. 21). I jämförelse med positivistens anspråk på 
denna slags verifierbara generaliserbarhet av ett fenomen, behandlar Kvale (1997) 
den humanistiska kunskapssynen enligt följande:  

Enligt en kontrasterande humanistisk syn är varje situation unik, varje fenomen har 
sin egen inre struktur och logik. Inom psykologin har naturvetenskapligt orienterade 
skolor som behaviorismen sökt efter universella lagar för beteendet, medan den 
humanistiska psykologin har betonat varje enskild persons unikhet. (Kvale, 1997, s. 
209) 

Kvale (1997) berör här ovan en sorts syn på den unika människans särart. En följd 
av min undersökning kring musiklärarnas egen livsvärld – utförd av mig, i sin tur 
en unik människa – blir således alltid, enligt mig som humanist, en högst subjektiv 
förståelse. Stensmo (2002) beskriver denna sorts subjektivitet bland annat enligt 
följande: 

Vetenskapen om människan och hennes verksamheter, tankar, känslor och handlingar 
har andra förutsättningar än vetenskapen om naturen. Människans forskning om sig 
själv kan inte objektifieras på samma sätt som forskning om naturen; naturen kan 
behandlas som ett objekt, som man kan betrakta utifrån, medan människan alltid i 
någon mening är subjekt och delaktig i de verksamheter som rör hennes existens och 
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medvetande. Forskaren är en del av den verklighet som studeras. (Stensmo, 2002, s. 
15). 

Min humanistiska kunskapssyn, likt en omvärld där unika människor subjektivt 
studerar andra unika människor som en tolkande verksamhet, avspeglas så även i 
det kvalitativa perspektivet31 av min omgivning. 

6.2. Mitt kvalitativa perspektiv 
Min subjektiva forskarsyn gör att jag riktar min öppna uppmärksamhet mot 
musiklärare likt de mänskliga och komplexa individer de är. Jag ser varje enskild 
människa, och så även musiklärarna, som en inbegripen del av min och din gemen-
samma omvärld. Den levande musikläraren ser jag således inte som ett objekt, utan 
likt ett inkluderat subjekt i min omvärld. Med detta synsätt gör jag heller inte an-
språk på att försöka producera några kvantifierbara eller verifierbara undersök-
ningsresultat i min studie. Istället lägger jag mitt fokus på hur musiklärarna som 
individer berättar, tolkar och skapar innebörd av deras verklighet. Genom denna 
syn på världen betraktar jag så min omgivning genom ett kvalitativt perspektiv. 

Backman (1998) beskriver detta sorts synsätt enligt följande: 
Ett alternativ till det traditionella förhållningssättet, där man alltså betraktar den 
omgivande verkligheten som mer eller mindre objektiv, är att se den subjektivt. 
Verkligheten är då, menar man, en individuell, social och kulturell konstruktion. 
Intresset förskjuts mot att studera hur människan uppfattar och tolkar den omgivande 
verkligheten, inte som i den naturvetenskapliga traditionen hur man observerar, 
registrerar och ”mäter” en mer eller mindre given verklighet. (Backman, 1998, s. 47) 

Till skillnad mot en mer kvantitativ forskningssyn, som mer berör siffror och 
statistik – så behandlar jag, som kvalitativ forskare, verkligheten genom musik-
lärarna, deras utsaga och det samspel som uppenbaras där emellan. Jag söker här 
inte en verifierbar förklaring på musiklärarnas omgivning, utan jag vill istället 
skapa mig en subjektiv mening av deras tolkning – jag är som kvalitativ forskare 
här mer ute efter en förståelse. 

I kontrast till detta [kvantitativ forskning] betecknar kvalitativ forskning den typ av 
forskning som innebär att forskaren beskriver verkligheten genom ”orddata”, det vill 
säga data som består av språkliga utsagor, exempelvis inspelningar av vardagligt prat, 
nedtecknade beskrivningar (fältanteckningar) av observerade händelser eller sociala 
samspel samt inspelningar av intervjuer som sedan analyseras på andra sätt än genom 
statistiska metoder. Syftet är något förenklat att förstå det som analyseras. (Fejes & 
Thornberg, 2009, s. 18-19) 

Som en kvalitativ forskare lägger jag dessutom stor vikt vid att studera och samtala 
med musiklärarna i deras mer mänskliga och naturliga kontext, och inte likt arti-
ficiella experimentobjekt i ett laboratorium. Skeendet, eller processen, som uppstår 
i vårt gemensamma samtal, är det centrala i min forskande verksamhet istället för 
att få fram ett slags syntetiskt resultat, eller produkt, som de mer kvantitativt 
inriktade forskarna sysselsätter sig med (Backman, 1998). 

                                                
31 ”Det kvalitativa perspektivet är inte synonymt med den kvalitativa metoden. 
Sådana metoder kan mycket väl användas i det traditionella perspektivet. Intervjuer 
förekommer exempelvis ofta i den traditionella ansatsen” (Backman, 1998, s. 31). 
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I min studie, liksom i all annan kvalitativ forskning, ser jag begreppet tolkning som 
ett centralt begrepp. Jag anser, som kvalitativ forskare, att själva musikläraren, i sitt 
samspel med mig som individ, blir likt ett mänskligt instrument för min tolkande 
undersökning. 

6.3. Mitt hermeneutiska perspektiv 
Genom mitt öppna kvalitativa forskningsperspektiv ämnar jag utöka en förståelse 
och klargöra någon slags mening i musiklärarnas olika berättelser och utsagor. Jag 
försöker bland annat genom min empati tolka, känna in och kategorisera deras 
språk, uttryck och ordval likt som om de vore muntliga texter. I denna analys-
process är jag dock högst medveten om min förförståelse, min egen subjektivitet 
och att andra människors omgivning ter sig annorlunda inför deras ögon än för 
mina (Thurén, 2007). Detta slags synsätt på omvärlden tillför ett så kallat herme-
neutiskt perspektiv till min undersökning. 

Hermeneutik var från början en metod för bibeltolkning – man sökte efter Guds 
budskap i bibeltexter. Senare kom metoden att användas inom litteraturvetenskap i 
syfte att klargöra författarens budskap – undertexten – i ett litterärt verk; en roman, en 
dikt, en teaterpjäs. Idag används hermeneutik för tolkning av alla typer av texter, 
inklusive människors berättelser om olika livserfarenheter. (Stensmo, 2002, s. 112-
113) 

I min undersökning vill jag skapa mig en uppfattning om musiklärarnas egen 
tolkning av deras omvärld. Man kan därmed säga att min hermeneutiska tolkning 
sker på ett slags metaplan och att musiklärarnas ansats till att skapa mening av 
deras inre värld, tjänar som centralt empiriskt material för min undersöknings syf-
ten och frågeställning.  

Hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla och kan användas för att 
förmedla upplevelser av olika fenomen, till exempel inom skolans värld. Herme-
neutiken är lämplig att använda när syftet med studien är att få tillgång till 
informanternas egna upplevelser av fenomen samt när informanterna ska ges ett stort 
utrymme att själva välja vad de vill tala eller skriva om. (Westlund, 2009, s. 62) 

Ett första steg i min öppna hermeneutiska analysprocess av musiklärarnas tolk-
ningar är att försöka sätta deras samtal i kontext och bilda mig en subjektiv upp-
fattning om helheten i deras utsagor. Detta gör jag genom att betrakta deras 
berättelser som språk, och språket i sig utgör därefter underlag för min förståelse 
av deras tolkning, likt en text. Detta är det första steget i vad som brukar kallas den 
hermeneutiska spiralen – en analysprocess ämnad att skapa sig en djupare mening 
av människors olika sorters berättelser, i form av bland annat texter, språk, dans 
och musik. 

Den hermeneutiska textanalysen är en flerstegsprocess som startar i texten som 
helhet, varefter man granskar enskildheter i texten, för att sedan återvända till 
helheten med förhoppningsvis en fördjupad förståelse av textens budskap. Denna 
process, benämnd den hermeneutiska spiralen, kan fortsätta ytterligare varv. 
(Stensmo, 2002, s. 113) 

Mitt samtal med musiklärarna blir likt en öppen kvalitativ forskningsintervju för att 
tolka musiklärarnas hermeneutiska syn på omvärlden, i klassrummet och styr-
dokumenten som leder dem i deras undervisning. Kvale (1997) berör forsknings-
intervjun i ett hermeneutiskt perspektiv enligt följande: 

Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga 
diskursen förvandlas till texter som ska tolkas. Hermeneutiken är alltså dubbelt 
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relevant för intervjuforskning: först genom att kasta ljus över den dialog som skapar 
de intervjutexter som ska tolkas och sedan genom att klarlägga den process där 
intervjutexterna tolkas, vilken återigen kan uppfattas som en dialog eller ett samtal 
med texten. (Kvale, 1997, s. 49) 

Genom musiklärarnas utsagor framkommer likheter, men också tydligt varierade 
uppfattningar om deras omvärld. 

6.4. Mitt fenomenografiska perspektiv 
I min kvalitativa forskningsstudie riktar jag mitt vetenskapliga fokus mot att 
studera musiklärarnas olika uppfattningar om ett gemensamt fenomen i deras fram-
trädande omvärld – ett musikaliskt skapande moment i kursplanen i Musik (Skol-
verket, 2011a). Genom att jag undersöker deras varierande uppfattningar om denna 
en och samma företeelse, inom deras gemensamma gruppering och profession – 
musikläraryrket, tillämpar jag ett fenomenografiskt perspektiv av min studies ana-
lysprocess.  

Fenomenografin är inriktad på att beskriva människors sätt att förstå fenomen i sin 
omvärld. Uppmärksamheten riktas mot variationen mellan människor i sätten att 
uppfatta omvärlden, snarare än likheterna. Vårt sätt att förstå omvärlden är ett resultat 
av lärande som fortgår hela livet och som leder till att vi då och då kommer att 
förändra innebörden i hur vi förstår den. Fenomenografin söker bidra till en fördjupad 
förståelse både av det mänskliga lärandet och av de sätt att förstå omvärlden som är 
ett resultat av lärandet. (Dahlgren & Johansson, 2009, s. 122) 

Musiklärarnas varierande uppfattningar om musikskapande försöker jag, genom 
mitt fenomenografiska perspektiv, analysera och ordna i en slags hierarkisk under-
ordnad disposition. Som fenomenograf så förväntar jag mig inte ett oändligt antal 
olika uppfattningar från mina informanter. Jag antar mer att min undersökning 
kommer resultera i ett så kallat begränsat utfallsrum (Stensmo, 2002). 

Systemet av kategorier kallas för undersökningens utfallsrum och beskriver sålunda 
uppfattningar om ett fenomen och utgör resultatet av analysen. Eftersom människors 
uppfattningar kan förändras, t.ex. genom lärande och utveckling, syftar inte feno-
menografin till att finna teorier i form av slutgiltiga lagbundenheter. (Patel & 
Davidson, 2011, s. 33) 

För att forma dessa kategorier av varierande uppfattningar hos mina informanter 
försöker jag först genom öppna kvalitativa intervjuer ta reda på ” … vilka olika 
kollektiva uppfattningar om något som kan finnas i en definierad population av 
människor” (Stensmo, 2002, s. 118). Liksom i den hermeneutiska spiralen inleds 
den fenomenografiska analysprocessen med att jag försöker bilda mig en hel-
hetsuppfattning av de transkriberade data jag samlat in. 

Efter att ha transkriberat intervjuerna sker den fenomenografiska analysen i fyra steg: 
1) bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck; 2) uppmärksamma likheter 
och skillnader i utsagorna i intervjuerna; 3) kategorisera uppfattningar i beskrivnings-
kategorier, samt; 4) studera den underliggande strukturen i kategorisystemet. (Patel & 
Davidson, 2011, s. 33) 

I min fenomenografiska forskarsyn skiljer jag mellan vad något är och vad något 
uppfattas vara. Denna process brukar inom fenomenografin beskrivas som den 
första, resp. andra ordningen och tjänar som centrala analysdirektiv i min själv-
ständiga studie (Stensmo, 2002, s. 118). 
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6.5. Sammanfattning 
Jag har ovan gjort en något klarläggande översikt av de vetenskapliga perspektiv 
jag tagit intryck av i mitt självständiga arbete. Dock vill jag betona att jag inte har 
varit strikt i mitt utförande gällande de olika direktiv som varje vetenskapsteori 
föreslår. Jag har istället mer låtit mig inspireras av dessa teoriers tankar, metoder 
och perspektiv. För mer insyn i min metodologiska arbetsgång följer i nästa kapitel 
en detaljerad genomgång av min undersöknings metod.  
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7. Metod 

I detta kapitel har jag för avsikt att, så detaljerat som möjligt, redogöra för hur jag 
gått till väga för att försöka bemöta mitt självständiga arbetes syfte och centrala 
frågeställning. Syftet med denna grundliga genomgång är, som Backman (1998) 
beskriver, att någon annan på ett lätt sätt ska kunna replikera och evaluera mitt 
självständiga arbete. 

7.1. Datainsamlingsmetod 
I detta avsnitt redogör jag för och beskriver den metod jag valde som primärt 
instrument i min datainsamling. Jag går även igenom varför jag valde denna metod 
och ger refererat och citat till relevant litteratur i ämnet. 

7.1.1. Kort metodöversikt 
Sammanfattningsvis valde jag att undersöka mitt problemområde genom att: 

• intervjua fyra olika musiklärare som i dagsläget undervisar i fyra olika grundskolor, samt 

• studera relevant litteratur och forskning i ämnet, och 

• dokumentera, analysera och diskutera mina resultat i denna skriftliga rapport. 

I nedanstående redogörelse har jag valt att i detalj endast gå igenom hur jag har gått 
till väga i mina intervjuer. Gällande metodvalet av min litterära instudering hän-
visar jag till min litteraturöversikt (se kapitel 5, Tidigare forskning). Huvudparten 
av denna undersöknings dokumentations-, analys- och diskussionsprocess fram-
kommer i sig självt av denna skriftliga rapport och jag vill här främst referera till 
mina kapitel Resultat och analys (se kapitel 8, Resultat och analys), samt 
Diskussion (se kapitel 9, Diskussion). 

7.1.2. Kvalitativ metod 
För att ge ett relevant bemötande, och en något verklighetsförankrad, beskrivande 
och mänsklig aspekt av min frågeställning och mitt syfte, valde jag den kvalitativa 
metoden som ledande utgångspunkt för min studie. Med anledning av mitt själv-
ständiga arbetes begränsade omfattning och tidsram ansåg jag även att en kvalitativ 
metod, till skillnad mot en kvantitativ metod, kunde vara en tämligen mer genom-
förbar och mer ingående undersökningsmetod. 

En stor anledning till att jag valde ett kvalitativt tillvägagångssätt var att min studie 
till stor del fokuserar på hur musiklärare tolkar, ger innebörd och mening till ett 
styrdokuments innehåll. Alvehus (2013) skriver förenklat att: ”Kvalitativ metod 
intresserar sig för meningar, eller innebörder, snarare än för statistiskt verifierbara 
samband” (s. 20). Detta synsätt på den kvalitativa metoden i relation till den 
kvantitativa gav starkt stöd till mitt val av metod. Jag har, likt Bell (2006) föreslår, 
därmed låtit den sorts data jag eftersträvar i min undersökning – i mitt fall musik-
lärares tolkningar, tankar och idéer – styra just mitt val av metod. Alvehus (2013) 
tangerar just också denna synvinkel med att skriva att: ”Kvalitativ metod kan alltså 
ses i ljuset av vilka ambitioner du som författare har med din studie … ” (s. 23). 

Jämfört med den kvantitativa metoden framstod den kvalitativa metoden som ett 
mer mänskligt tolkande av musiklärarnas tankevärld, och därmed som väl passande 
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för min studies syfte och frågeställning. I samklang med Alvehus (2013) for-
mulerar Bell (2006) detta med att: ”Forskare som anammar ett kvalitativt per-
spektiv är mer intresserade av att ta reda på hur människor upplever sin värld. 
Deras mål är snarare insikt än statistisk analys” (s. 17). Detta synsätt stämde väl 
med mitt arbetes syften och frågeställning. 

Backman (1998) berör också den kvalitativa metoden gentemot den kvantitativa 
genom att påpeka att det är ordet till skillnad från siffror eller tal som är det cen-
trala instrumentet. Även detta synsätt stärkte mitt val av kvalitativ metod be-
träffande mitt arbetes syfte och frågeställning eftersom jag inte eftersökte vare sig 
tal eller siffror som resultat i min studie. Denna åskådning av kvalitativ metod 
delas även av Kvale (1997) som dessutom menar att den kvalitativa intervjun som 
metod ” … motsvarar exaktheten i de kvantitativa måtten” (s. 36). 

Jag vill dock starkt poängtera att valet av kvalitativ metod inte gör min under-
sökning generaliserbar, eller kvantifierbar. Jag vill här hänvisa till Alvehus (2013) 
som menar: ”Att försöka reducera verklighetens komplexitet till (alltför) enkla 
samband är inte den kvalitativa metodens uppgift. Snarare handlar det om att visa 
på komplexitet och nyansrikedom” (s. 21). Min studies syfte var just att belysa 
denna komplexitet och att lyfta fram olika uppslag, tolkningar, samt den nyans-
rikedom som råder bland enskilda musiklärare gällande musikskapande i grund-
skolan.  

I ljuset av detta förelåg den kvalitativa metoden som det synnerligen mest attrak-
tiva och lämpligaste metodvalet för min undersökning. 

7.1.3. Kvalitativ intervju 
Inom den kvalitativa metoden finns flera olika instrument, eller datainsamlings-
metoder, att välja mellan. Intervjun som instrument anses vara, likt Alvehus (2013) 
benämner den, den kvalitativa metodens ”flaggskepp”. För att så hålla fast vid och 
vara följdriktig i mitt val av kvalitativ metod, valde jag den kvalitativa forsknings-
intervjun som primär metod i min undersökning. 

Den kvalitativa intervjun föreföll att passa särskilt väl för min studie eftersom det 
var just den enskilda musikläraren, och dennes tolkningsvärld, som utgjorde det 
centrala ändamålet för min undersökning. Kvale (1997) beskriver och utvecklar 
detta synsätt med sina tolv aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun där han 
bland annat skriver: ”Ämnet för den kvalitativa intervjun är den intervjuades 
livsvärld och hennes relation till den” (s. 35). och vidare: ”Intervjun söker tolka 
meningen hos centrala teman i den intervjuades livsvärld” (s. 35). Den kvalitativa 
intervjun som centralt instrumentval i mitt arbete verkade således tillhandahålla ett 
möjligt och adekvat bemötande av mitt självständiga arbetes syften och fråge-
ställningar. Alvehus (2013) vidrör också detta val:  

Ett gott skäl (för att genomföra intervjuer) är att intervjuer är ett sätt att få reda på hur 
en annan person tänker kring och känner inför ett speciellt ämne, en viss händelse 
eller ett fenomen. Att intervjua en person är ett sätt att komma åt hennes åsikter, 
känslor, erfarenheter och tankar. (Alvehus, 2013, s. 81) 

En liknande synvinkel beskrivs också av Stensmo (2002) som menar att intervjun 
som metod ger access till den intervjuades medvetande och intervjuaren kan där-
med få en subjektiv anblick av intervjuobjektets inre värld. Vidare skriver även 
Johansson & Svedner (1996): ”Intervjuer, speciellt kvalitativa, ger information som 
gör det möjligt att förstå …. lärarens syn på undervisning, förhållningssätt, mål-
sättningar och planering. Kort sagt, intervjun ger, rätt använd, kunskap som är 
direkt översättbar till läraryrket” (s. 26). I ljuset av dessa åskådningar verkade valet 
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av intervju som undersökningsinstrument lämpa sig mycket väl för min studies 
frågeställning och syften.  

En annan anledning till att jag valde kvalitativ intervju, istället för exempelvis 
enkät i min undersökning, var att jag ville, likt Johansson och Svedner (1996) be-
skriver, få så uttömmande svar som möjligt om mitt tema. Bell (2006) menar att: 
”En skicklig intervjuare kan följa upp idéer, sondera svar och gå in på motiv och 
känslor på ett sätt som är omöjligt i en enkät” (s. 158). Den avsevärda mängden av 
koncentrerad och nyanserad information jag kunde få genom kvalitativ intervju 
stärkte således ytterligare mitt val av undersökningsinstrument.  

7.1.4. Intervjuform 
Som jag ovan redogjort för så valde jag den kvalitativa metoden och den kvali-
tativa intervjun som centralt instrument i min datainsamling. Kvar återstod dock att 
selektera en relevant och genomförbar utformning av de kvalitativa intervjuer jag 
skulle göra i min undersökning.  

Kortfattat valde jag en tematiskt fokuserad och relativt kort intervjuform som 
skedde ansikte mot ansikte med fyra enskilda intervjuobjekt (se Urval) genom de 
webbaserade programmen Skype32 och FaceTime.33 

Likt Kvales (1997) beskrivning av intervjuaren som ”malmletare” valde jag att ha 
en förberedd agenda med mina intervjuer och att i stort sett på förhand ha en 
konkret bild av vad för slags information jag var ute efter i min undersökning. Jag 
valde därmed att ha ett fast strukturerat intervjuschema med tio förberedda frågor 
som jag konsekvent förhöll mig till under intervjuerna (se Bilaga 3). De fyra 
intervjuer jag genomförde kan man, likt Alvehus beskrivning (2013, s. 83), i stora 
drag benämna som semi-strukturerade till sin form. Bell (2006) skriver: ”De flesta 
intervjuer som görs under informationsinsamlingsfasen kommer att hamna mellan 
den helt strukturerade och den helt ostrukturerade intervjun” (s. 162). Denna be-
skrivning av intervjun stämde väl överens med mina intervjuers utformning. 
Fördelen med dessa mer styrda, eller fokuserade intervjuer, som Bell (2006) 
beskriver dem, verkade vara att det var lättare att analysera deras resultat och att 
intervjuns struktur och form kunde planeras väl i förhand. Jag ville också att 
likvärdigheten i mina intervjuer skulle bli så bra som möjligt, och att varje intervju 
skulle ta relativt kort tid. 

Jag valde likt Kvales (1997) beskrivna ”resenär” att vara noga med att ha ett öppet 
förhållningssätt till mina frågor, samt vara aktivt lyssnande och vara beredd på 
spontana och uppmuntrande följdfrågor. Min ambition var att de besvarande skulle 
tala så fritt och obehindrat som möjligt utefter de frågor jag hade förberett. Jag 
bestämde därmed formuleringen av frågorna i schemat utefter Kvales (1997) och 
Stensmos (2002) rekommenderade principer om öppna, respektive deskriptiva, 
frågetyper. Detta för att få så utförliga, kompletta och detaljerade svar som möjligt 
från mina informanter. Jag valde också att följa Bells (2006) råd kring frågornas 
formuleringar och struktur, som löd: ”Inga ledande frågor, inga outtalade förut-
sättningar, en fråga i taget och inga värderande frågor” (s. 159). Vidare valde jag 
också, som Bell (2006) föreslår, att ha en genomtänkt frågeordning och att nog-

                                                
32 Skype är ett fristående dataprogram som möjliggör video- och ljudkommu-
nikation mellan datorer och mobila enheter via Internet. 
33 Företaget Apples egen variant av Skype. 
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grant dokumentera mina svar. De frågeområden jag berörde med mina frågor var 
starkt tematiskt kopplade till min centrala frågeställning och mitt syfte (Se Bilaga 
3). 

Som jag ovan nämnt under mitt val av kvalitativ intervju så var det mina 
intervjuobjekts individuella tolkningsvärld som var centralt föremål för min under-
sökning. Jag ansåg det därmed mest relevant för min studies syften och fråge-
ställningar att utforma mina intervjuer enskilt. Kvale (1997) utvecklar denna 
enskilda intervjuform ytterligare genom att skriva: ”Enskilda intervjuer skiljer sig 
till innehållet, allteftersom de söker faktisk information, eller åsikter och attityder, 
eller berättelser och livshistorier” (s. 97). 

Intervjuns interaktion skedde uteslutande genom de röst- och videobaserade web-
dataprogrammen Skype och FaceTime. Detta val gjorde jag tidigt i processen på 
grund av att jag visste att jag vid undersökningens tidpunkt skulle befinna mig i ett 
annat land34 än Sverige. Därmed gjorde det valet enkelt eftersom jag på grund av 
mitt geografiska avstånd helt enkelt inte hade möjlighet att intervjua på ett mer 
interaktivt sätt än genom Skype och FaceTime. En ytterligare stor anledning till att 
jag valde detta forum var de interaktiva möjligheterna till att spela in både ljud och 
bild i mina intervjuer och därmed erhålla en utförlig och noggrann dokumentation 
av informanternas intervjusvar. Jag hade även förhoppning om att det kanske 
skulle uppstå någon slags trygghetskänsla för mina informanter genom att de 
befann sig bakom en skärm, och till och med i ett annat land än mig. Därmed 
hoppades jag också att jag skulle kunna få mer öppna och ärliga svar än om jag 
intervjuat dem i person.35 

7.2. Planering och förarbete 
I detta avsnitt beskriver jag utförligt planeringen av min undersökning och de för-
beredelser jag vidtog innan jag påbörjade mina intervjuer. 

7.2.1. Tematiseringsprocess 
Min undersöknings förarbete tog sin början genom att jag, likt Bell (2006) föreslår, 
i breda huvuddrag skissade ut ett tema, syfte och potentiella forskningsfrågor för 
min studie. Dessa öppna skisser, i form av röriga tankekartor och anteckningar, 
började efter en tid att utkristalliseras i mer begränsade och nerskalade versioner. 
Jag funderade mycket på olika angreppspunkter av mitt tema och kring frågorna 
hur, vad och varför, som Kvale (1997) benämner som nyckelfrågor när man för-
bereder en intervjuundersökning. Medvetet lät jag denna förberedande process ta 
lång tid eftersom jag la stor vikt vid att välja ett tema jag ansåg vara intressant, 
relevant och undersökningsbart. En stor del av processen gick ut på att samtala 
med vänner, klasskamrater och kollegor med avsikt att stöta och blöta olika 
aspekter av detta val. Jag började också söka efter, samla in, anteckna och skumma 
igenom tidigare litteratur och forskning som verkade beröra mitt tema. Parallellt 
med detta förarbete började så även olika metodval framstå för mig och det blev 
mer klart hur jag lämpligen kunde gå tillväga i min undersökning. Kvale (1997) be-

                                                
34 Jag befann mig i södra Tyskland. 
35 Se nackdelar och fördelar med denna virtuella intervjuform under avsnittet 
Reflektion och diskussion kring metoden. 
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skriver denna ovan beskrivna process som en tematisering och som det första 
steget i forskningsmetodikens sju olika stadier.  

Eftersom jag sedan tidigare hade tillgodoräknat mig den förberedande kursen i 
forskningsmetodik tog jag själv ansvaret för att läsa in utvalda delar av litteratur 
om forskningsmetodik för att ”fräscha upp” minnet av kursens innehåll. Detta urval 
av litteratur baserade jag på den förberedande kursens litteraturlista och de 
referenser jag kunde hitta i tidigare uppsatser och på Kungl. Musikhögskolans 
bibliotek. Jag studerade särskilt grundligt Bell (2006), Kvale (1997), Stensmo 
(2002) och Alvehus (2013).36 

7.2.2. PM 
Jag insåg tidigt att författandet av ett PM skulle bli aktuellt och tämligen an-
vändbart i min studie. Både för att jag själv skulle tvingas ta ställning till och 
formulera mina tankar och skisser i ord, men även för att min handledare skulle få 
en klar och informativ bild av min studies syften, frågeställningar och olika metod-
val. Patel och Davidson (2011) benämner PM som en undersökningsplan och att 
den ska hjälpa till att organisera tankar och förhoppningsvis belysa de områden där 
det kan saknas information om ämnet. Vidare beskriver de också undersöknings-
planen som ett utmärkt underlag för den slutliga rapporteringen. Likt detta 
resonemang märkte jag snabbt vid författandet av mitt PM att jag egentligen inte 
hade börjat skriva ett PM utan istället att jag hade påbörjat själva uppsatsen. Jag 
valde därmed att författa ett relativt kort och enkelt PM. Detta på grund av att jag 
inte ville lägga ner för mycket tid och energi på detta lindriga, men dock viktiga 
förberedelsemoment i arbetsprocessen. I mitt PM ämnade jag klarlägga en relativt 
tydlig överblick kring mitt temas ovan beskrivna frågor enligt Kvales (1997) 
tematisering – hur, vad och varför. Även Patel och Davidson (2011, s. 61) gav bra 
förslag på vad en undersökningsplan kan innehålla och besvara. 

7.2.3. Tidsplanering 
Eftersom jag sedan tidigt visste att jag skulle befinna mig i ett annat land under 
större delen av det självständiga arbetets utförande var tidsplaneringen av yttersta 
vikt för min studie. Jag såg därmed till att så tidigt som möjligt i processen erhålla 
information om det självständiga arbetets förutsättningar, krav, omfattning, datum, 
tider, handledare, deadline etcetera. Denna information gav mig förutsättningar för 
att, likt Bell (2006) föreslår, planera och lägga upp en preliminär och genomförbar 
tidsplan för mitt arbete. I denna tidsplan försökte jag i möjligaste mån inkludera 
och överblicka alla olika stadier i undersökningen från början till slut, och även se 
till att, som Bell (2006) föreslår, ge tid och utrymme till själva skrivandet. Kvale 
(1997) berör denna förberedande del av undersökningen som tidsdimensionen i det 
andra steget i forskningsmetodikens sju stadier – planeringen. Han menar här, likt 
Bell (2006), att man bör ha en klar överblick av undersökningen ” … från den för-
sta tematiseringen till den slutliga rapporten … ” (s. 95). Han beskriver vidare vik-
ten av att i detta stadium vara medveten om och beakta de sju olika stadiernas in-
bördes beroendeverkan. Med denna tidsdimension i åtanke planerade jag och angav 
i min tidsplan en uppskattning om i ungefär vilken vecka varje stadium i under-
sökningen skulle ske, likt Patel och Davidson (2011) även föreslår. Jag försökte 

                                                
36 Mitt samtliga urval av litteratur om forskningsmetodik går att finna i denna 
rapports referenslista. Se kapitel 11. Referenser. 
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därefter följa denna tidsplanering i största möjligaste mån, vilket i slutändan gick 
relativt bra. 

7.2.4. Pilotintervju 
Jag hade ursprungligen planer på att göra, som Bell (2006) beskriver som, en 
pilotintervju. Detta för att erhålla övning och information, men också för att förfina 
mina frågor och utforma en teknik som skulle passa bäst för mitt tema, mer likt det 
som Patel och Davidson (2011) benämner som en förundersökning. När jag väl 
utförde min pilotintervju var jag dock så pass praktiskt och tekniskt väl förberedd 
att min pilotintervju blev till en ”riktig” intervju och likvärdig i sin utformning med 
mina tre efterföljande intervjuer. Eftersom jag dessutom fick så pass intressanta 
och berikande svar från min pilotintervju så valde jag, likt exempelvis Backman 
Bister (2014, s. 93), att behandla och analysera denna förstudie exakt likadant som 
min planerade huvudstudie – de tre följande intervjuerna. I och med detta så var 
min pilotintervju i själva verket en verklig och ”riktig” intervju.  

7.2.5. Praktiska och tekniska förberedelser 
Efter att jag bestämt urvalet för min undersökning (se Urval) tog jag kontakt med 
mina informanter på Facebook37 för att få deras samtycke och även försäkra mig 
om att de i dagsläget jobbade på en grundskola. Jag ville också stämma av om de 
skulle vara bekväma med, och ha förutsättningar för, att bli intervjuade via Skype 
eller FaceTime. Samtliga informanter var positivt inställda till detta. Jag bad 
därefter att snart få återkomma med vidare information.  

För att samla alla mina tankar och förberedande åtaganden inför intervjuerna sam-
manställde jag en ”att göra-lista” innan jag bestämde tid och datum för alla 
intervjuer. Punkterna i denna lista såg ut enligt följande: 

 
1. Utforma demografiskt beskrivande inledningsfrågor. 

2. Gör intervjuschema. 

3. Bestäm datum och tid för pilotintervju.38 

4. Provkör inspelning av Skype och FaceTime. 

5. Utforma dokument med kursplanen i Musik. 

6. Skriv förberedande information till intervjuobjekten. 
 

1.) För att senare i min rapport kunna ge en rättvis och ärlig beskrivning av mitt 
urval valde jag att utforma tio stycken demografiskt inriktade frågor (se Bilaga 2). 
Ursprungligen hade jag planerat att skicka ut dessa frågor som en enkät i varsitt 
mail till mina informanter, men jag kom på att jag istället skulle inleda varje 
intervju med dem. Den största anledningen till detta var att jag med dessa frågor 
kunde ”värma upp” mina intervjuobjekt och förhoppningsvis därmed även lätta 
upp en eventuell nervositet och obekvämhet i intervjusituationen. En annan an-
ledning var likvärdighetsaspekten och att jag ville ge varje intervjuobjekt liknande 

                                                
37 Facebook är en social nätverkstjänst på Internet. Källa: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Facebook. 
38 Se avsnitt Pilotintervju. 
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förutsättningar inför sina intervjuer. Frågorna utformade jag som korta slutna 
frågor med ämnen som berörde t.ex. kön, ålder, arbetsplats etc. Jag valde att inte 
fördjupa mig alldeles för mycket i detta moment, utan såg mest till att de var nog 
relevanta så att jag skulle kunna presentera en någorlunda deskriptiv bild av mina 
informanter i min slutrapport (se 7.3 Urval). 

2.) Jag la dock stor vikt vid att formulera relevanta intervjufrågor för min under-
sökning. Innan jag förberedde ett intervjuschema, av Kvale (1997) även kallad 
intervjuguide, hade jag skrivit ner några riktlinjer för vad jag skulle tänka på när 
jag utformade mina frågor. Likt Bell (2011) föreslår löd de enligt följande: a) ha en 
genomtänkt ordning på frågorna; b) se upp med värderande och ledande frågor; 
och c) börja enkelt och lämna ”känsliga” frågor till sist. Utefter dessa direktiv 
försökte jag sedan, likt Kvale (1997) och (Stensmo, 2002) förordar, att formulera 
så ”öppna”, tematiska och deskriptiva frågor som möjligt. Detta för att få så ut-
tömmande och beskrivande svar som möjligt från mina informanter. Jag for-
mulerade frågor som öppnade likt: ”Vad..?”, ”Hur..?” och ”Kan du berätta för 
mig..?” osv. Efter att jag skissat ner 10-15 olika potentiella frågor så försökte jag 
kritiskt granska deras relevans och formulering genom att undersöka om det fanns 
några eventuella otydligheter i dem, eller om jag t.ex. kunde utesluta några av dem 
Denna procedur skedde främst genom att jag diskuterade med, och ”låtsas-
intervjuade”, min flickvän. Jag fick även vägledning och goda råd om mina frågor 
från min handledare. Alla dessa förberedelser står exempelvis beskrivna i Patel och 
Davidson (2011, s. 86). Till slut, efter några dagars reflektion och korrektion så var 
jag relativt nöjd och så även redo med mitt intervjuschema. Intervjuschemat bestod 
i sin slutgiltiga form av tio stycken väl granskade, och lagom välformulerade, 
”öppna” frågor (se Bilaga 3). 

3.) På grund av min begränsade tidsram och geografiska vistelse valde jag att 
genomföra samtliga intervjuer, inklusive pilotintervjun (se Pilotintervju), under en 
och samma vecka under slutet av mars/början av april 2015. En annan anledning 
till detta var att försöka ha relativt likartade förutsättningar för intervjuerna och 
därmed öka deras potentiella likvärdighet. Jag misstänkte nämligen att jag kanske 
omedvetet skulle ändrat mina tekniker och kunskaper ju mer tid som förflöt mellan 
intervjuerna. Detta val fordrade att jag snabbt tog kontakt med mina informanter 
och bestämde datum och tid för alla intervjuer, endast en vecka innan de gick av 
stapeln. På förhand hade jag redan bestämt att försöka hålla varje intervjus tidsram 
relativt kort. Mitt mål var att hålla mig under en timme per intervju. Detta för att 
inte bli överbelastad av information och transkriptionsjobb, men också för att 
sporra mig själv till att formulera relevanta frågor och under intervjun behålla 
fokus och koncentration. Att sträva efter en likartad tidsram för alla intervjuer med-
förde mer likvärdighet till min undersökning.  

4.) Eftersom jag visste att jag var beroende av Skype och FaceTime för att kunna 
genomföra mina intervjuer, ville jag se till att noggrant prova och testköra min in-
spelningsutrustning innan det var dags. Jag hade tidigare sökt på internet efter olika 
alternativ för att spela in både video och ljud i Skype och FaceTime. Till slut, efter 
mycket letande, hittade jag en gratis ”demo-version” av ett program som hette Call 
Recorder.39 Tyvärr räckte denna demo i endast sju dagar, men för mig gjorde det 
ingenting, eftersom jag visste att alla mina intervjuer ändå skulle ske inom loppet 
av en vecka. På dagen när den första intervjun skulle ske testkörde jag programmet 
genom att min flickvän gick in i badrummet och ringde mig genom både Skype 
                                                
39 http://www.ecamm.com/mac/callrecorder/ 
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och FaceTime. Inspelningen funkade (mot min förväntan) helt felfritt och resultatet 
blev riktigt bra. Allt det tekniska var så förberett innan den första intervjun skulle 
gå av stapeln senare på kvällen.  

5.) (Se bilaga 4) I början av varje intervju ville jag friska upp mina informanters 
minne av kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a). Jag ville därmed även utöka lik-
värdigheten genom att ge varje informant samma slags förutsättningar och för-
förståelse innan intervjun. På Skolverkets hemsida fann jag kursplanen som ett 
separat dokument.40 Jag redigerade därefter i dokumentet genom att infoga gula 
markeringar av det jag, rent subjektivt, tolkade skulle kunna ha något med 
musikskapande att göra. Detta för att jag och mina informanter snabbt och smidigt 
skulle kunna få en tydlig bild av innehållet, men också som ett stimulerande och 
möjligtvis väckande underlag för vårt gemensamma samtal. Jag såg sen till vid 
intervjutillfället att maila över detta dokument så informanterna kunde ha det fram-
för sig medan vi samtalade.  

6.) (Se bilaga 1) Inför varje intervju hade jag skickat ut en text med förberedande 
information till alla informanter. Denna information förklarade, likt Bell (2006, s. 
157) och Patel och Davidson (2011, s. 74) föreslår: vad min undersökning kommer 
handla om, varför jag ville intervjua just dem, vad för sorts frågor jag kommer 
ställa och vad som kommer hända med informationen efteråt. Slutligen poäng-
terade jag att alla svar de ger mig under intervjun kommer att behandlas kon-
fidentiellt, följt av en förklaring av vad jag menar med detta begrepp. Med detta 
dokument ville jag ge dem en relativt tydlig översikt av vad de gav sitt samtycke 
till. I början av dokumentet beskriver jag också att jag vill försäkra mig om deras 
samtycke, samt en fråga om när det skulle passa dem att bli intervjuade. Jag bad 
dem även höra av sig när de tagit del av informationen. 

7.3. Urval 
I detta avsnitt ämnar jag redogöra för hur jag valt ut mina intervjuobjekt och ge en 
något representerande och översiktlig presentation av mina informanter.   

7.3.1. Urvalskriterier 
På grund av min geografiska vistelse och tidsramen för mitt arbete, tog jag tidigt 
valet att intervjua personer som skulle kunna vara tidsmässigt flexibla och ha 
tillgång till Skype eller FaceTime vid undersökningens tidpunkt. Jag ville också 
intervjua en blandning av kvinnor och män för att ge en något illustrerande bild av 
musikläraryrkets varierade genusrepresentation. Ett annat viktigt kriterium för mitt 
urval var att mina informanter i dagsläget skulle arbeta som musiklärare i grund-
skolan. Genom viss förkunskap om mina informanter misstänkte jag att de var 
intresserade av musikskapande, som även detta var ett kriterium för mitt urval. Jag 
ville även avgränsa mitt geografiska urval till Stockholms län. 

Som beskrivs i ovanstående avsnitt (se 7.2.4, Pilotintervju) föll det sig även så att 
jag inkluderade min likvärdiga och noggrant utförda pilotintervju i min studie. 
Därmed hade antalet som deltog i mina intervjuer, från att inledningsvis varit tre, 
slutligen blivit fyra. Två män och två kvinnor i åldrarna 25–38 år. 
                                                
40 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/musik/subjecttopdf.pdf?subjectCode=GR
GRMUS01&tos=gr&typeOfDoc=pdf 
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Sammanfattningsvis löd kriterierna för mitt urval likt nedan: 

 

• Tillgång till Skype eller FaceTime. 

• Positivt inställda till att bli intervjuade genom Skype eller FaceTime. 

• Två kvinnor och två män. 

• Aktivt intresserade av musikskapande i grundskolemiljö. 

• I dagsläget verksamma som musiklärare i grundskolan. 

• Anställda på en grundskola inom Stockholms län. 

•  Tillgängliga för intervju vid undersökningens tidpunkt. 
 

I och med ovan nämnda kriterier så kan man påstå att urvalet för min idiografiskt 
inriktade studie var någorlunda strategiskt. Som framkommer av mitt urval och 
datainsamlingsmetod kan vi även konstatera att generaliseringsmöjligheterna för 
utfallet av min studie är synnerligen begränsat (Stensmo, 2002, s. 30). Exempelvis 
kommer vi märka att ingen av mina informanter är över 40 år och ingen av dem i 
dagsläget har en lärarlegitimation.  

7.3.2. Presentation av informanterna 
I detta avsnitt har jag för avsikt att kort och sakligt presentera mina fyra infor-
manter utifrån de tio demografiskt inriktade frågor41 jag ställde i början av varje 
enskild intervju (se Bilaga 2). Alla informanter har getts fingerade namn för att 
behålla deras konfidentiella identitet.  

Musikläraren Petter 

Petter är en 31-årig musiklärare som arbetar i Lidingö kommun. I dagsläget jobbar 
han med årskurs 4–6 och har sammanlagt arbetat som musiklärare i grundskolan i 
cirka fyra år. Skolan han jobbar i har en musikprofil och han anser sig basera 
majoriteten av innehållet på sina lektioner på kursplanen i Musik (Skolverket, 
2011a). Han har ingen musiklärarexamen, och därmed så ingen lärarlegitimation. 
Petter brukar privat skriva sin egen musik.  

Musikläraren Hanna 

Hanna är en 35-årig musiklärare som arbetar i Norrtälje kommun. I dagsläget 
jobbar hon med årskurs 7–9 och har sammanlagt arbetat som musiklärare i 
grundskolan i ett och ett halvt år. Skolan hon jobbar i har en musikinriktning och 
hon anser sig basera majoriteten av innehållet på sina lektioner på kursplanen i 
Musik (Skolverket, 2011a). Hon har en musiklärarexamen, men ingen lärar-
legitimation än (hon skickade in ansökan för 10 månader sen). Hanna brukar privat 
inte skriva sin egen musik. 

Musikläraren Johan 

Johan är en 38-årig musiklärare som arbetar både i Sollentuna och Nacka kommun. 
I dagsläget jobbar han med årskurs F–9 och har sammanlagt arbetat som musik-
lärare i grundskolan i åtta år. Skolorna han jobbar i har ingen speciell profil eller 
inriktning och han anser sig basera majoriteten av innehållet på sina lektioner på 
                                                
41 Se avsnitt 7.2.5. Praktiska och tekniska förberedelser. 
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kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a). Han är i färd med att erhålla en musik-
lärarexamen och har därmed ingen lärarlegitimation. Johan brukar privat inte 
skriva sin egen musik. 

Musikläraren Lotta 

Lotta är en 25-årig musiklärare som arbetar i Botkyrka kommun. I dagsläget jobbar 
hon med årskurs 5–9 och har sammanlagt arbetat som musiklärare i grundskolan i 
cirka 7 månader. Skolan hon jobbar i har ingen speciell profil eller inriktning och 
hon anser sig basera majoriteten av innehållet på sina lektioner på kursplanen i 
Musik (Skolverket, 2011a). Hon har en musiklärarexamen, men ingen lärar-
legitimation än (hon ska skicka in ansökan). Lotta brukar privat inte skriva sin egen 
musik.  

7.4. Etiska överväganden 
I detta avsnitt ämnar jag kort åskådliggöra olika etiska överväganden och ställ-
ningstaganden jag gjorde under min undersöknings arbetsgång. 

7.4.1. Syftets etik 
Som Kvale (1997, s. 105) och Patel och Davidson (2011, s. 62) rekommenderar bör 
syftet med en intervjuundersökning inte endast vara de vetenskapliga aspekterna av 
ett tema, utan även vara till för att förbättra livssituationen för de människor som 
berörs av studien. I enlighet med detta resonemang utformade jag en undersökning 
och frågeställning som möjligtvis kunde bidra till att förbättra musiklärares 
arbetssituation i grundskolan. Med detta avser jag det faktum att min studie syftar 
till att ge mer insikt, förståelse och uppslag på hur man kan tolka momentet 
musikskapande i grundskolan utifrån kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a). 
Därmed har jag även en förhoppning om att undersökningen ska kunna belysa 
eventuella öppningar för musiklärare att praktisera undervisning i detta moment i 
grundskolan. 

7.4.2. Information 
Inför mina kvalitativa intervjuer iordningställde 42  jag ett dokument med för-
beredande information till mina informanter (se Bilaga 1). I enlighet med råd från 
exempelvis Bell (2006), Patel och Davidson (2011) och Stensmo (2002) innehöll 
texten information om bland annat: 

• vad min undersökning kommer handla om, 

• varför jag ville intervjua just dem, 

• vilken typ av frågor jag kommer ställa under intervjun, 

• vad som kommer att hända med informationen de ger mig, och 

• att deras intervjusvar kommer att behandlas konfidentiellt i min skriftliga 
rapport 

I dokumentets text berörde jag således min undersöknings syften och informant-
ernas roll och betydelse i sammanhanget. Därefter informerade jag om mina in-

                                                
42 Se avsnitt 7.2.5. Praktiska och tekniska förberedelser. 
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ledande demografiska frågor43 och intervjufrågornas karaktär. Jag var här också 
noga med att upplysa om tidsramen för intervjun. Slutligen i informationen skrev 
jag att jag troligen kommer att transkribera intervjuerna och i görlig mån låta varje 
informant godkänna transkriptionernas innehåll. Dock var jag noga med att inte 
delge några löften angående detta, eftersom jag inte var säker på om jag skulle ha 
tid att transkribera varje enskild intervju (Bell, 2006, s. 64). 

7.4.3. Samtycke 

I den förberedande texten bad jag mina informanter höra av sig när de tagit del av 
informationen. Alla informanter hörde därefter relativt snabbt av sig och gav sitt 
samtycke till sin medverkan i min studie. I detta samtal, som uteslutande skedde 
via chat-konversation på Facebook, var jag också noga med att poängtera att de när 
som helst under min undersöknings arbetsprocess hade möjligheten att dra sig ur 
min studie (Johansson & Svedner, 1996, s. 21). 

Innan jag påbörjade video- och röstinspelningen av mina intervjuer såg jag till att 
varje informant gav sitt muntliga godkännande till denna procedur, varav jag där-
efter startade igång inspelningen. Samtidigt kontrollerade jag att de tagit del av den 
förberedande informationen, att de tyckte upplägget kändes bra och att de var 
medvetna om att de kunde dra sig ur närsomhelst. Jag förklarade sedan avsikten 
med mina demografiskt inriktade frågor och att de endast skulle utgöra underlag 
för min rapports beskrivning av informanterna. I detta inledande samtal upprepade 
jag också att alla svar de ger mig under intervjuns gång kommer att behandlas 
konfidentiellt i min skriftliga slutrapport. Under intervjuernas gång återkom jag 
även sporadiskt till min undersöknings generella syften och mål. 

7.4.4. Konfidentialitet 

I det förberedande och informerande materialet klargjorde jag att informanternas 
intervjusvar skulle behandlas konfidentiellt i min slutrapport. Här var jag också 
noga med att skriftligt förklara, likt Bell (2006, s. 57) och Kvale (1997, s. 109) 
föreslår, vad jag menade med begreppet konfidentiellt. Här förklarar jag, likt 
Sapsford och Abbot (1996, citerad i Bell, 2006, s. 57); Stensmo (2002, s. 26-27); 
Patel och Davidson (2011, s. 63) och Kvale (1997, s. 109), att konfidentialitet inne-
bär ett strängt löfte från min sida att informanterna inte kommer kunna identifieras, 
eller beskrivas på ett sätt så att de kan identifieras, i min skriftliga slutrapport. 
Detta löfte har jag förverkligat genom att bland annat ge samtliga informanter 
fiktiva namn i min undersökning. I informationen var jag också noga med att 
påpeka att min slutrapport och således ett urval av deras intervjusvar i slutändan 
kommer att finnas tillgängligt för allmänt bruk. 

7.4.5. Kontroll av transkription 

Det föll sig sedan så inför analysprocessen att jag noggrant transkriberade varje en-
skild intervju ord för ord. Därefter redigerade jag transkriptionerna från talspråk 
till ett mer ordnat skriftspråk. När detta var klart skickade jag ut varje konfidentiell 
transkription på mail tillsammans med en kopia på mitt frågeschema till varje en-
skild informant. I detta mail skrev jag som följande:  

 

 
                                                
43 Se avsnitt 7.2.5. Praktiska och tekniska förberedelser. 
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Här kommer min transkription av vår intervju!  
Kan du godkänna det jag skrivit eller tycker du att jag kanske har missförstått något? Jag 
har i samtliga intervjuer först transkriberat helt ordagrannt för att sedan "snygga till" 
talspråket och därmed överfört informationen till text-/skriftspråk. Jag skickar även med 
frågeschemat så att du kan se vilka svar som gäller vilka frågor osv.. Hoppas allt känns ok! 
Som du även märker i texten så har jag gett dig ett annat namn.  

Hör av dig snarast efter att du läst igenom allt.  

Stort tack åter igen för din medverkan! 
 

Alla informanter hörde därefter snabbt av sig och godkände mina transkriptioner. 
Efter att jag erhållit deras godkännande började jag mer ingående analysera in-
tervjuernas innehåll. 

7.5. Genomförande 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra hur varje enskild intervjus genomförande 
har gått till. Från och med att jag startade video- och röstinspelningen till att jag 
stängde av den. Jag kommer disponera denna redogörelse genom att först beskriva 
varje enskild intervjus ungefärliga atmosfär och tidsram. Därefter kommer jag i 
mer generella drag beskriva hur samtliga intervjuer utformades och fortskred. 

7.5.1. Intervjuernas atmosfär och tidsram 
Den första intervjun skedde med Petter sent på måndagskvällen cirka klockan 
22:30–23:30 genom Skype. Han var till en början ganska stressad, eftersom han 
precis kommit hem från ett möte och var försenad till vår Skype-intervju. Han satt 
hemma vid sitt köksbord och åt medan vi samtalade. Bitvis uppträdde han lite 
disträ och stressad, men så fort intervjun kommit igång började han slappna av 
mer. Under Petters intervju uppkom ibland en del tekniskt strul med nätverks-
uppkopplingen, vilket bitvis gjorde det lite svårt att tydligt höra vad han sa. Men 
tack vare min inspelning kunde jag senare under transkriptionsprocessen höra hela 
vår konversation mer noggrant. Intervjun utvecklades ganska snabbt till ett för-
troligt och öppet samtal där jag ställde spontana följdfrågor och skrev ner kort-
fattade anteckningar. Intervjun pågick i lite drygt en timme medan en del tid gick åt 
lite ”småprat”, upprepningar, förtydliganden osv.  

Egentligen var Petters intervju tänkt att vara en pilotintervju,44 men som jag redo-
gjort för i ett ovanstående avsnitt valde jag i slutändan att behandla hans intervju 
som en ”riktig” intervju. Petter var dock från början fullt medveten om, och gav sitt 
samtycke till, att jag kanske i slutändan skulle komma att använda hans intervju i 
min studie. 

Den andra intervjun skedde med Johan på tisdagskvällen cirka klockan 21:00–
22:00 genom Skype. Johan låg avslappnat på sin vardagsrumssoffa och verkade 
något trött, men nöjd och glad efter dagens lektioner. Intervjun flöt på enligt 
planerat helt utan tekniska störmoment. Atmosfären var i allmänt avslappnad, 
öppen och gladlynt. Johan var tillmötesgående och pratglad. Jag förde anteckningar 
och ställde spontana följdfrågor. Intervjun pågick i lite drygt 45 minuter. 

                                                
44 Se avsnitt 7.2.4. Pilotintervju. 
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Den tredje intervjun skedde med Hanna på onsdagen cirka klockan 15:00–16:00 
genom FaceTime. Hanna var på sin arbetsplats och hade precis avslutat dagens 
musiklektioner. Hon verkade genomgående pigg, glad och avslappnad i rollen som 
informant. Intervjun flöt på bra och helt enligt planering utan tekniska störmoment. 
Hanna var relativt kortfattad, men tydlig och konkret i sina svar. Atmosfären var i 
allmänt avslappnad, gemytlig och öppen. Intervjun flöt på snabbt och var över efter 
cirka 40 minuter. 

Den fjärde och sista intervjun skedde med Lotta på fredagen cirka klockan 11:30–
12:30 genom Skype. Lotta hade precis kommit hem efter frukost med en vän och 
var lite försenad till vår intervju. Snabbt märkte jag att uppkopplingen med Lotta 
var riktigt dålig. Efter ett tag avbröts den helt och jag var tvungen att ringa upp 
henne igen. Bitvis flöt uppkopplingen på riktigt bra utan problem, men ibland var 
det riktigt dåligt och jag var ibland tvungen att upprepa mina frågor och be henne 
upprepa hennes svar. Den dåliga uppkopplingen verkade således lite störande i vår 
konversation, men vi tog alltid upp tråden där vi blev avbrutna och gjorde det bästa 
av situationen. Dock kunde jag senare i transkriptionsprocessen utan problem ut-
tyda vår konversation mer noggrant. Lotta verkade glad, öppen och energisk i vårt 
samtal. Intervjun var över efter lite drygt cirka 50 minuter med lite ”småprat”, upp-
repningar osv. 

7.5.2. Generell procedur 
Samtliga intervjuer skedde genom Skype eller FaceTime vid olika tidpunkter och 
dagar, men inom en och samma vecka.45 Varje enskild intervju inleddes med tio 
korta demografiskt inriktade frågor46 om informanternas ålder, arbetserfarenhet, 
utbildning etc. (se Bilaga 2). Detta främst för att slutligen i rapporteringen kunna 
ge en något verklighetsförankrad och beskrivande bild av mina intervjuobjekt. Jag 
använde dessutom dessa frågor som en introducerande ”uppvärmning” innan den 
själva ”riktiga intervjun” startade. Detta för att om möjligt lätta upp eventuell ner-
vositet och obekvämhet inför intervjusituation. När jag ställt alla inledande frågor 
inleddes därefter den mer ”öppet” inriktade kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 
1997). 

Inför intervjuerna hade jag förberett ett frågeschema med tio deskriptivt inriktade 
frågor (Stensmo, 2002) som jag noggrant följde i varje enskild intervju (se Bilaga 
3). Dock ställde jag, beroende på sammanhanget, olika uppmuntrande följdfrågor i 
intervjuerna för att söka ytterligare förklaringar och förtydliganden i informant-
ernas olika utsagor (Kvale, 1997). Jag försökte dock, i möjligaste mån, förhålla 
mig till frågeschemat och ställa liknande och något likvärdiga följdfrågor till alla 
enskilda informanter. Under varje intervju förde jag anteckningar ut i fall inspel-
ningarna mot förmodan skulle gå förlorade, eller i slutändan visa sig vara 
oanvändbara. 

Efter den första frågan, bad jag varje informant öppna dokumentet med kursplanen 
som jag hade mailat till dem strax innan intervjun (se Bilaga 4). Jag förklarade då 
vad jag hade markerat i texten och gick därefter igenom varje passage och läste 
högt ur innehållet. Denna procedur med kursplanen tog i snitt cirka 10 minuter vid 
varje intervju. Därefter frågade jag om de hade några frågor på det jag hade 
markerat, eller om de ville lägga till något angående detta. Efter att jag förklarat 
                                                
45 V. 14, april 2015. 
46 Se avsnitt 7.2.5. Praktiska och tekniska förberedelser. 
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och gått igenom hela dokumentet med kursplanen så fortsatte intervjun med 
frågeschemats andra fråga. Varje informant hade sedan under hela intervjuns gång 
kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) framför sig. Detta dokument fungerade 
som ett gott underlag för varje intervju och visade sig vara användbart för att hålla 
en relevant diskussion kring kursplanens innehåll. Jag ansåg, eftersom min studie 
till fullo var inriktad på detta dokuments innehåll, att det hade varit underligt att 
inte ha det framför sig under samtalen. 

I varje enskild intervju förhöll jag mig noggrant till mitt förberedda frågeschema, 
men jag var dock angelägen om att låta varje informant tala fritt och ”öppet” 
utifrån varje separat fråga (Kvale, 1997). Ibland svarade informanterna kort och 
koncist, och ibland ”svävade de ut” något i sina svar. I de fall jag anade att diskus-
sionerna sprang iväg från temat fungerade så frågeschemat som en god och fast 
hållpunkt att återgå till i samtalen. Detta hände dock vid ytterst få tillfällen. Mest 
lät jag informanterna helt slutföra sina berättelser och jag uppmuntrade till fler 
synpunkter och infallsvinklar genom mina spontana följdfrågor (Kvale, 1997). I 
och med detta angreppssätt kan man benämna min intervjuform som något 
fokuserad (Bell, 2006), och även semi-strukturerad till sitt utförande (Alvehus, 
2013, s. 83).  

I de fall informanterna gav för korta, eller otydliga svar, sökte jag, likt Kvale 
(1997) föreslår, genom öppet inriktade följdfrågor gräva djupare i deras olika ut-
sagor. I slutet av varje intervju, och när vi så var ”klara” med alla tio frågor i 
frågeschemat, frågade jag varje informant om de hade något att tillägga, eller om 
de tyckte att jag hade missat någon viktig aspekt av ämnet med mina frågor (Kvale, 
1997). Nästan varje informant hade då något att tillägga. Jag passade även på att 
fråga om de tyckte någon fråga jag ställt var irrelevant i sammanhanget.  

Avslutningsvis frågade jag alla informanter om vad de tyckte om intervjuns ut-
förande och om jag kunde gjort något annorlunda eller bättre som intervjuare. 
Detta för att erhålla möjliga synpunkter och respons på min intervjuteknik. Ingen 
av mina informanter hade då något att tillägga, utan de verkade tycka att intervjun 
var professionell och tydlig i sitt utförande.  

Jag tackade sedan alla informanter för deras medverkan och upprepade att de när 
som helst kunde dra sig ur om något inte kändes bra (Johansson & Svedner, 1996, 
s. 21). Därefter sa jag att jag förhoppningsvis i mån av tid skulle skicka tran-
skriptionerna till dem för deras godkännande och samtycke. Likt Bell (2006) 
föreslår var jag dock noga med att inte lova för mycket, eftersom jag då inte visste 
om jag skulle ha tid och möjlighet att transkribera samtliga intervjuer. Jag lovade 
dock en av informanterna att skicka en kopia på det färdiga slutresultatet av min 
undersökning – ett löfte jag fortfarande planerar att hålla. 

7.6. Databearbetningsmetod 
I detta avsnitt ämnar jag beskriva och redogöra för hur jag bearbetade den in-
formation och data jag erhöll i min undersökning. Eftersom jag anser, likt Kvale 
(1997), att transkription är en högst betydande analysprocess har jag valt att in-
kludera ordet analys med varje underrubrik. 

7.6.1. Ordagrann transkription och analys 
Som jag beskrivit i ovanstående avsnitt var min insamlade ”data” i form av röst- 
och videoinspelade intervjuer. Nästa steg var så att bearbeta denna information 
genom att transformera dessa intervjuer till en noggrann och ordagrann utskrift 
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(Kvale 1997, s. 152). I detta avseende ämnade jag så omvandla intervjuernas mun-
tliga språk till det skriftliga språket. En process som Kvale (1997, s. 153) be-
nämner likt en översättning från ett språk till ett annat. 

Inledningsvis hade jag för avsikt att endast transkribera utvalda delar av infor-
manternas utsagor. Detta för att jag trodde att jag inte skulle ha tid till den lång-
dragna process som det innebar att skriva ut varje intervju ord för ord. När jag på-
började utskrifterna märkte jag dock ganska snart att transkriptionsprocessen i sig 
var ett utmärkt tillfälle att noggrant gå igenom och analysera varje intervjus inne-
håll (Alvehus, 2013, s. 85). Kvale (1997) skriver: ”Att strukturera materialet i en 
text ger överblick och är i sig en början till en analys” (s. 155). I ljuset av detta re-
sonemang föll det sig i slutändan ändå så att jag valde att transkribera intervjuerna 
ord för ord. Dock valde jag att inte skriva ner min egen uppläsning av kursplans-
dokumentet, eftersom det då bara var jag som talade och informanterna var tysta 
och följde med i texten. 

I transkriptionens första steg skrev jag ut alla frågor och svar ordagrant som de 
framkom av min röst- och videoinspelning. I detta steg inkluderade jag även olika 
pauser, intoneringar och betoningar. Om något speciellt uttrycktes med hjälp av 
informanternas kroppsspråk skrev jag in exempelvis: ”(skrattar)”, ”(suckandes)” 
etc. De ord som framkom som mer betonade än andra underströk jag i utskriften 
för att sedan citera dem i kursiv stil i slutrapporten. Mina intervjufrågor skrev jag 
ner i fet stil, och informanternas svar i normal stil. 

I Petters transkription skrev jag ner vartenda litet läte som framkom i intervjun, 
exempelvis: ”ehhh… öhh… hmmm…”.  Denna minutiöst noggranna transkription 
tog dock nästan tre arbetsdagar och var således alldeles för ambitiös i relation till 
mitt självständiga arbetes begränsade tidsram. I de följande transkriptionerna valde 
jag istället att utesluta vissa yttranden när jag rent subjektivt ansåg att de inte 
tillförde något essentiellt för min analys och tolkning. I genomsnitt skulle jag gissa 
att varje intervju på detta sätt tog cirka 6–8 timmar att transkribera. Således en lång 
och utmattande process, men ändå en mycket givande och intressant upplevelse.  

7.6.2. Redigerad transkription och analys 
I transkriptionens andra steg ”städade jag upp” i texterna och gjorde därmed 
talspråket mer likt ett redigerat skriftspråk (Alvehus, 2013, s. 85). Jag införde då 
exempelvis punkter, kommatecken och diverse grammatiska korrektioner av 
språket. Jag tog även tillfället i akt att radera till synes ovidkommande passager, 
förklaringar och upprepningar etc. Jag var dock noga med att inte radera intervju-
ernas ”original”, utan sparade alla textdokument som separata kopior på min dator. 
Denna redigeringsprocess vidtog jag enbart för att tydliggöra materialet för analys 
och även göra musiklärarnas utsagor mer läsbara och användbara för citation i min 
slutrapport. 

Kvale (1997) menar att transkriptioner är likt ” … avkontextualiserade samtal” (s. 
153). Med detta förklarar han att intervjun och dess språk alltid måste ses i kontext; 
det sammanhang som är det gemensamma och unika meningsutbytet mellan två 
olika personer. En utskrift av en intervju är i detta avseende alltid en sorts formell 
och subjektiv tolkning. Kvale (1997) liknar en utskriven intervju vid att ” … de 
bleka och torkade blommorna i herbariet ersätter ängens lysande och prunkande 
blommor” (s. 154). Med detta sorts resonemang i åtanke var jag noga att vid ut-
skrift- och analysprocessen inte stirra mig blind på den skriftliga texten, utan i 
möjligaste mån istället studera inspelningarna och erinra mig det kontextualiserade 
samtalet i vilket språket utformades.   
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I det tredje och sista steget av transkriptionsprocessen utgick jag strikt från min 
studies centrala frågeställning och syften, och markerade de svar och reflektioner 
som på något sätt skulle kunna bidra till mitt arbetes tema. Jag färgmarkerade då 
texten utifrån tre olika centrala teman:  

 

1) informanternas mer teoretiska och semantiska tolkning av musikskapande (gul),  

2) informanternas mer praktiska och metodiska tolkning av musikskapande (grå), 

3) informanternas tolkning av deras ändamålsenliga undervisning i musikskapande 
(grön). 

 

Det innehåll i utskrifterna jag ansåg irrelevanta för dessa kategorier raderade jag 
och sparade därefter detta dokument som ett primärt och kraftfullt redskap i min 
analysprocess.47 Dessa tre kategorier hade jag ursprungligen som idé för vad jag 
trodde skulle vara tre olika forskarfrågor i min studie. Det föll sig däremot så att 
jag valde att endast ha en central och mer allomfattande fråga i min undersökning. 
Detta eftersom jag ansåg att den ”tolkande frågan” var den mest övergripande av 
de alla och de andra två var därmed inkluderade och underordnade denna centrala 
fråga. 

7.7. Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 
I detta avsnitt har jag för avsikt att redogöra för hur min undersöknings gene-
raliserbarhet, reliabilitet och validitet har kontrollerats och tagits i beaktande 
under min studies arbetsprocess.  

7.7.1. Generaliserbarhet 
Jag har tidigare i min rapport konstaterat att min undersöknings generaliserbarhet 
är ytterst begränsad. Den kvalitativa intervjun som undersökningsverktyg är i sig 
en ytterst subjektiv företeelse. Flera olika samverkande faktorer står som säregna 
och varierande stöttepelare vid förståelse av människors unika interaktion. Den 
kvalitativa metoden och det kvalitativa vetenskapsperspektivet söker oftast dock 
inte efter några vidare generaliserbara förklaringar. Syftet är mer bidra till en ökad 
förståelse av människors upplevelser av sin omvärld (se kap. 6 Vetenskapligt per-
spektiv). 

Stensmo (2002) menar att intervjun alltid är subjektiv och personlig. Med detta slår 
han även fast att det inte finns något ”rätt” eller ”fel” när man ställer frågor om, 
och tolkar, en människas upplevelser. Ur detta resonemang kan jag tolka att slut-
satsen av en intervju aldrig kan vara generaliserbar. En intervjus resultat är alltid 
beroende av två eller flera unika personers subjektiva tolkningsförmågor och 
världsbild. Denna typ av resonemang behandlas även i Alvehus (2013) som menar 
att vanlig kritik mot intervjun som undersökningsmetod ofta lyder som att inter-
vjun endast kan ses som en lokal företeelse, eller som en metod baserad på 
omedvetna konventionsföreställningar och scheman, ” … eller som en arena för ett 

                                                
47 Se kapitel 6. Vetenskapligt perspektiv för en större inblick i min vetenskapliga 
analysprocess.  
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identitets-spel, där forskaren och intervjupersonen framställer lämpliga bilder av 
sig själva för varandra” (s. 82). 

I och med att min kvalitativa undersökning inte är generaliserbar framkommer 
även att dess reliabilitet är tämligen låg och begränsad. Jag har dock i största möj-
ligaste mån försökt eftersträva reliabilitet i de avseenden jag ansett vara rimligt för 
mina kvalitativa intervjuer. 

7.7.2. Reliabilitet 
Reliabiliteten i min undersökning har framförallt tagits i beaktande när det gäller 
likvärdigheten i mina intervjuers utformning och utförande. Mina inledande frågor 
och mitt frågeschema var styrande och ställdes av mig på ett någorlunda likvärdigt 
sätt vid varje separat intervjutillfälle. Jag försökte även i görlig mån ställa liknande 
följdfrågor till alla intervjuobjekt.  

Vid uppläsningen av kursplans-dokumentet eftersträvade jag att göra likadant vid 
varje tillfälle. I och med momentet med kursplanen försökte jag även erbjuda en 
något likvärdig förförståelse för ämnet i fråga genom att alla informanter skulle ha 
samma förutsättningar för att hålla kursplanen ”färskt i minnet” medan vi sam-
talade. Ett annat tänkbart alternativ hade varit att maila ut dokumentet i förväg, 
men då löpte jag risken att någon kanske skulle ha glömt att läsa det och att någon 
annan kanske studerat det i detalj. Därmed tog jag valet att läsa upp det för varje 
enskild informant i början av varje intervju. Jag är dock högst medveten om mina 
informanters individuella och unika förförståelse för ämnet i fråga. Därmed bör 
momentet med kursplanen endast betraktas som ett föga reliabelt försök till en 
ökad likvärdighet i min undersökning. 

Jag var noga med att informanterna på förhand skulle vara medvetna om tidsramen 
för intervjun så att de visste hur mycket ”spelrum” de hade för sina utsagor. 
Således är jag av åsikten att tid är en ytterst påverkande faktor för människors ut-
sagor. En människa kan berätta mer djupgående om den känner att den har tid, eller 
tvärtom vara kortfattad och ytlig om den känner att den är under tidspress. När det 
gäller tidsaspekten försökte jag således hålla mig inom någorlunda samma tidsram 
för samtliga intervjuer.  

Även faktumet att samtliga intervjuer skedde något likvärdigt genom en dator bid-
rar i någorlunda mån till reliabilitet för min undersökning.  

Samtliga informanter hade likvärdiga förkunskaper om vad min undersökning 
skulle handla om. Detta kontrollerade jag genom att alla vid samma tidpunkt fick 
utskickat ett dokument med förberedande information (se Bilaga 1). I detta doku-
ment bad jag dem även höra av sig när de tagit del av denna information, vilket 
samtliga informanter gjorde inom kort. Detta ser jag även som ett mått på min 
undersöknings reliabilitet. 

Jag ansåg även att jag som intervjuare möjligen kunde ha ändrat min intervjuteknik 
ju mer tid som förflöt mellan varje enskild intervju. Reliabiliteten togs så även i be-
aktande i och med att alla intervjuer skedde under en och samma vecka. 

Reliabiliteten i min undersöknings resultat brister dock på flera omfattande sätt. 
Faktumet att undersökningen är kvalitativt genomförd och att föremålet för min 
studie är människors tolkningar gör det synnerligen svårt för någon annan att få 
exakt samma undersökningsresultat som jag. Den kvalitativa intervjun är en sub-
jektiv verksamhet som är starkt färgad av en varierad, komplex och samverkande 
inre och yttre mänsklig atmosfär och blir därmed omöjlig att återskapa in i minsta 
detalj.  
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Intervjuerna utfördes av mig, en unik människa med egna värderingar och för-
kunskaper, och det var i samverkande samtal med mig som informationen och 
datan uppstod i min undersökning. Så även analysen och registreringen tolkades 
rent subjektivt av mig och kan så säkerligen uppfattas och tolkas helt annorlunda 
av någon annan vid ett annat tillfälle (Kvale, 1997, s. 150). Informanterna inter-
vjuades på olika dagar, vid olika tidpunkter och i olika miljöer vilket alla är 
betydande faktorer för min undersöknings brist på reliabilitet.  

Med avseende av min studies frågeställning så är även mitt urvals representer-
barhet högst begränsat. Således är också reliabiliteten i min studies resultat syn-
nerligen beroende av mina musiklärares säregenhet som individer. Det må så hända 
att någon annan som intervjuar fyra andra musiklärare kan få ett helt annat resultat 
än mitt. 

Även all inläsning av, i min mening, icke generaliserbara forskningar och studier, 
utförda av i sin tur subjektivt tolkande forskare, skedde genom mina subjektivt 
tolkande ögon. Således blir min undersökning insatt i ett forskningsperspektiv av 
andra utförda studier en ytterst icke reliabel produkt.  

7.7.3. Validitet 
Min centrala frågeställning riktade sig mot att tolka musiklärares egna tolkningar 
av ett ”moment” i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a). Därmed föreföll det 
mest relevanta angreppssättet vara att genom kvalitativ metod intervjua just 
musiklärare i grundskolan. Eftersom det var deras tolkningsvärld jag var intres-
serad av, och inte elevernas, så föll sig valet naturligt att intervjua de som ägde 
innehavet av denna tolkningsvärld.  

Istället för att rakt ut endast fråga min centrala forskningsfråga till mina infor-
manter valde jag att ställa tio olika frågor som kunde leda in i denna övergripande 
forskningsfråga och så även belysa olika aspekter av den. Den övergripande 
tolkningsfrågan delade jag därmed in i tre olika kategorier:  

 
1) tolkning av teori och semantik om musikskapande i grundskolan;  

2) tolkning av metodik och praktik om musikskapande i grundskolan;  

3) och tolkning av innehållsmässig intention med undervisning om musikskapande i 
grundskolan 

 

Utifrån dessa tre aspekter av musiklärares tolkning av musikskapande i kursplanen 
i Musik (Skolverket, 2011a) formulerade jag tio olika frågor som jag förhöll mig 
till i mitt frågeschema (se Bilaga 3). Genom dessa tre aspekter av min fråge-
ställning kunde jag så erhålla ett något fylligare och en möjligtvis mer valid 
utformning av min studie.  

Enligt min mening är all sorts tolkning ledande vid praktiserandet av kursplaner. 
Därmed ansåg jag att min frågeställning var allomfattande och överordnad all sorts 
praktik i momentet ”musikskapande” i grundskolan. Den teoretiska tolkningsfrågan 
gick därmed i förgrunden för min studies syften. Därmed föll sig den kvalitativa 
intervjun som det mest relevanta redskapet i min datainsamling. Jag var således 
inte intresserad av hur musiklärare praktiserar musikskapande på sina lektioner, 
utan istället vad de uttryckte i ord gällande deras innebörd och uppfattning av mo-
mentet. Därmed uteslöt det observation som metod i min studie och stärkte ytter-
ligare valet av kvalitativ intervju som primär undersökningsmetod.  
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Vid utskriften och analysen av mina intervjuer var jag ytterst noga med att förhålla 
mig till mina röst- och videoinspelningar, och försöka tolka dem i deras rätta 
kontext (Kvale, 1997). Jag är dock högst medveten om min förförståelse och 
subjektiva tolkningsfrihet vid denna procedur och hur denna kan ha påverkat min 
analys och min undersöknings resultat. För att kompensera för denna bristande 
validitet har jag valt att i denna rapport ge en fyllig och beskrivande insyn av hur 
jag gått tillväga vid både datainsamling och analys och därmed ökat min 
undersöknings kommunikativa validitet (Patel & Davidson, 2011, s. 108). 

Jag har även valt att förhålla mig tämligen kritisk till min undersökning i alla olika 
stadier. Som framkommer av min diskussion har jag även använt mig av andras 
studier för att ytterligare validera min undersöknings resultat i förhållande till ti-
digare forskning.  

7.8. Reflektion och diskussion kring metoden 
I detta avsnitt ämnar jag ge en kort reflekterande diskussion kring de metoder jag 
tillämpat i min undersökning.  

7.8.1. Den kvalitativa intervjun 
Generellt fungerade den kvalitativa intervjun mycket väl med avseende av min 
undersöknings syften och centrala frågeställning. Likt Stensmo (2002) och Kvale 
(1997) beskriver, var öppenheten en stor fördel i dess utförande. Det fanns inga rätt 
eller fel, utan jag kunde lätt anpassa metoden utefter min studies ändamål och 
problemställning.  

På grund av min geografiska vistelse var jag i behov av en metod som var flexibel, 
genomförbar och möjlig att praktisera på distans. Alla dessa tre kriterier uppfylldes 
av den kvalitativa intervjun som metod. Jag fick även in ett otroligt rikt och 
spännande material att arbeta med (Bell, 2006, s. 158). Detta hade säkerligen varit 
svårare vid exempelvis en enkätstudie.  

En potentiellt kompletterande metod till intervjun, kunde ha varit att även ob-
servera. Eller också att intervjua elever, eller att ha gruppintervjuer med de berörda 
lärarna. Man kan då tänka sig att ännu fler intressanta aspekter av mitt ämne kunde 
ha dykt upp och diskuterats. 

En nackdel var dock tiden som intervjun tog i anspråk (Bell, 2006, s. 158). Inte 
bara själva intervjutillfället utan också all förberedelse, planering och tematisering 
innan jag kunde sätta igång.  

Stundtals tyckte jag även att det kändes problematiskt med den ständigt närvarande 
subjektiva aspekten av intervjun som metodval. Det kunde ibland kännas menings-
löst att ge min personliga tolkning av fyra andra personers subjektiva tolkningar. 
Vad för nytta kan det här föra med sig? Vem är intresserad av min tolkning? Varför 
gör jag det här? Även vid instuderingen av kvalitativt inriktad litteratur kunde jag 
känna att mycket var högtravande och långsökt. Teorier och tolkningar fram-
ställdes likt sanningar genom akademisk högfärd och ”name-dropping”, när 
mycket forskning i slutändan bara gjort som jag – subjektivt tolkat några andra per-
soners slumpmässiga tolkningar eller beteenden.  

Trots att jag inser värdet av kvalitativ forskning kan jag inte låta bli att ställa mig 
kritisk till användningen av dess resultat i en större skala. Speciellt efter att jag 
själv gjort en kvalitativ studie och fått pröva på dess metoder. Kunskapsbildningen 
som kan utrönas ur intervjuer är mycket rik, men jag blir ängslig om politiker 
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ställer sin tilltro till enskilda personers subjektiva tolkningar av sin omvärld, och 
därefter låter det avspeglas i utformningen av en nationell kursplan (Skolverket, 
2012a). Eller är vissa personers subjektiva tankar mer värda än andras? 

7.8.2. Skype och FaceTime 
Min geografiska vistelse medförde ett avgörande krav på att kunna genomföra min 
undersökning på distans. Det främsta och mest flexibla sätt för att kunna genom-
föra en intervjustudie på distans föll sig så vara genom Skype eller FaceTime. En 
teknik som visade sig vara både smidig och synnerligen gynnsam för min situation. 
Jag kunde därmed befinna mig i ett annat land och ändå utföra min studie och mitt 
självständiga arbete som planerat.  

Dessa sorters intervjuer blev, genom Skype och FaceTime, näst intill ett privat och 
virtuellt rum. En företeelse som jag ser som en fördel i sig självt. Jag hade således 
en förhoppning om att det möjligen kunde ske en slags känsla av ”trygg distans” 
för mina intervjuobjekt genom att vi hade varsin skärm mellan oss. Dessa virtuella 
distanssamtal kunde därmed kanske sporra en viss öppenhet och förtrolighet i våra 
samtal, som måhända inte hade uppstått i ett verkligt möte. Genom Skype och 
FaceTime kunde mina informanter också välja när och i vilken miljö de ville bli 
intervjuade. En låg exempelvis avslappnat hemma i soffan, medan en satt i sin 
musiksal och pustade ut efter dagens lektion. Detta i sig tyckte jag var en synner-
ligen god fördel med denna teknik. 

Skype och FaceTime medförde också bra och enkla möjligheter för att spela in 
både ljud och video i mina intervjuer. Mina händer blev således fria för att skriva 
anteckningar och jag kunde rikta min fulla uppmärksamhet mot mina informanter. 
Jag kunde sedan spara dessa videor på min dator och ha allt material samlat på ett 
och samma ställe.  

Mitt inspelningsprogram hade en funktion som gjorde det möjligt att se mig själv 
när jag intervjuade. Detta tyckte jag var riktigt bra och användbart när jag sedan 
skulle analysera intervjuerna, men också utvärdera min egen intervjuteknik. Jag 
kunde således se om, och i vilken mån, jag möjligen kunde ha påverkat infor-
manternas svar med mitt kroppsspråk och ansiktsuttryck. I detta inspelnings-
program var det också enkelt och överskådligt att hålla koll på hur mycket tid som 
hade förflutit medan jag intervjuade. 

En nackdel med att intervjua genom Skype och FaceTime var dock att jag missade 
den fysiska kontakten och närvaron med mina informanter. Lika mycket som det 
kan ha varit en fördel att ha en ”trygg distans”, kan det så ha varit en nackdel. 
Kommunikation är trots allt ett mänskligt samspel som påverkas av flera sam-
verkande faktorer, varav en jag definitivt tror är den fysiska närheten och kon-
takten. I ett verkligt möte kan det så kanske tänkas uppstå en annan sorts tillit och 
förtrolighet som blir svårt att åstadkomma på distans. T.ex. kunde jag känna att det 
var med vissa frågor lite svårare att göra sig förstådd, och att jag då saknade den 
fysiska närvaron och dess unika kommunikativa möjligheter. 

Man kan också tänka sig att informanter som inte är vana vid Skype eller 
FaceTime blir stressade, nervösa och obekväma med denna intervjuform. I dessa 
program är det till exempel vanligt att man ser sig själv när man pratar, som i sig 
själv kan vara en mycket distraherande faktor. Det kan också ge upphov till att 
informanterna blir distraherade av företeelser runt omkring, exempelvis andra data-
program i bakgrunden, e-mails, sms etc. men också att de börjar fokusera på något 
annat bakom deras skärm. Något som jag inte kan påverka i t.ex. deras hemma-
miljö och jobbmiljö etc. 
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En annan nackdel, som jag även fick uppleva, var den ständigt närvarande risken 
av tekniska problem och avbrott på grund av dålig internetuppkoppling. Skype och 
FaceTime kan nämligen båda vara relativt opålitliga när det gäller uppkopplingen. 
Ibland funkar det riktigt bra, och ibland går det knappt att höra vad den andre 
säger. Detta är faktorer som ibland ter sig högst slumpmässiga beroende på plats, 
tidpunkt, veckodag etc. Därmed kan Skype och FaceTime uppfattas som relativt 
otillförlitliga som teknisk intervjuutrustning, och därmed i sig som högst störande 
och distraherande faktorer vid kvalitativ intervju. Jag kunde dock inte särskilja 
någon större skillnad mellan de två olika programmen i denna aspekt. 

7.8.3. Databearbetningsmetoden 
Min primära metod för bearbetning och analys av mina intervjuer var att tran-
skribera dem. Denna metod fungerade synnerligen väl för att på ett tydligt och 
överskådligt sätt kunna arbeta med materialet, och sondera ut intressanta och 
relevanta spår i min undersökning. Metoden i sig fungerade så även som ett ypper-
ligt analysverktyg genom den tolkningsprocess som samverkade vid utskriften av 
musiklärarnas utsagor (Kvale, 1997). 

När alla utskrifter var färdiga var det otroligt skönt att ha allt material nedskrivet 
och samlat på ett och samma ställe. Jag kunde sedan enkelt klippa, klistra och mar-
kera i dem likt vanliga textdokument – en analysmetod som passade mig mycket 
väl. Genom att transkribera intervjuerna kan man så påstå att jag ”tvingades” ana-
lysera och gå igenom allt material. Transkription som metod blev således likt en 
djupdykning i musiklärarnas tolkningsvärld.  

En stor nackdel med transkription var dock den otroligt långa tid det tog. Som Bell 
(2006) och Kvale (1997) även beskriver, tog varje intervju säkert 8 timmar att 
skriva ut. Utöver denna tid tillkom också den tid det tog att redigera och korrigera i 
utskrifterna. Sammantaget var således utskriftsprocessen en synnerligen utmat-
tande och tidskrävande verksamhet. 

En risk med transkriptionen som metod var även, som Kvale (1997) betonar, att 
man kan luras att tro att det bara är den formella texten som är material, och att 
man glömmer bort den kontext som samtalet uppstod i. Flera gånger fick jag så-
ledes försöka erinra mig upplevelsen av intervjuerna och återvända till video-
inspelningen när något i skriften kändes tvetydigt eller oklart. 

I ljuset av detta kan jag i efterhand känna att jag skulle ha transkriberat närmare i 
tid inpå intervjuernas utförande. Jag väntade säkert i mer än en vecka innan jag tog 
tag i den första intervjun. Jag kan således under denna tid ha tappat viktig och 
betydande information i minnet av mina intervjuer. Dock fungerade video-
inspelningarna som utmärkta påminnelser om intervjusituationernas atmosfär och 
känsla.  
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8. Resultat och analys 

I detta kapitel har jag för avsikt att presentera mina intervjuundersökningars 
resultat. Jag kommer här i huvudsak disponera detta resultat utefter min under-
söknings centrala frågeställning: 

 

• Hur tolkar musiklärare momentet musikskapande i kursplanen i Musik 
(Skolverket, 2011a)? 
 

Min intention är att redogöra för, och sammanfatta, min subjektiva tolkning av 
mina intervjuobjekts personliga reflektioner kring denna fråga i en tematiskt upp-
ställd ordning. Som även framgår av kapitlets titel har jag också valt att inkludera 
elementet analys i denna presentation. Jag är således av den övertygade åsikten att 
all sorts sondering, sortering och sammanfattning, av en persons egna subjektiva 
tolkningar av människors tolkningsvärld, är i sig en högst avgörande och be-
tydande analysprocess. Följaktligen blir en sammanställning av mina intervjuers 
resultat i alla händelser en klarläggande och utredande analys. Likt Kvale (1997) är 
jag även av åsikten att analysprocessen påbörjades redan i planeringsstadiet och 
framförallt i det gemensamma meningsutbytet med mina informanter. 

I följande underavsnitt ämnar jag återge min subjektiva tolkning av mina infor-
manters egna subjektiva interpretationer av momentet musikskapande i kursplanen 
i Musik (Skolverket, 2011a). I denna tolkning kunde jag sammanfattande utläsa 
främst fyra olika aspekter av musiklärarnas tolkning. De lyder som följande:   

 

1. Musikskapande som komposition.  

2. Musikskapande som kommunikation.  

3. Musikskapande som interaktion. 

4. Musikskapande som produktion. 

 

Här nedan följer en något klargörande genomgång av dessa fyra olika tolkningar av 
momentet musikskapande i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a). 

8.1. Musikskapande som (låtskrivande) komposition 
En utmärkande tolkning av musikskapande i kursplanen i Musik (Skolverket, 
2011a) verkade vara musiklärarens interpretation av musikskapande som låtskriv-
ande komposition.48  

                                                
48 Med begreppet komposition menas här, likt Hall (u.å.) beskriver, konsten att 
komponera ett enskilt musikverk. Jag vill också förtydliga begreppet komposition 
genom att citera Sandström och Hallberg (u.å): ” … sammanställning av former 
m.m. till en grundval för den konstnärliga helheten”.  
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Detta synsätt på musikskapande kan spåras i bland annat kursplanens centrala 
innehållsbeskrivning av musicerande och musikskapande i årskurs 7–9: ”Musik-
skapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar” (Skol-
verket, 2011a, s. 102). Även vidare under rubriken Musikens verktyg i årskurs 7–9 
berörs denna aspekt av musikskapande i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a): 
”Rytm, klang, dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och 
ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och 
med varierande instrumentation” (s. 102). 

Samtliga av mina informanter talade om en syn på och tolkning av musikskapande 
i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) – likt en mer komponerande praktik, men 
tolkningen kom dock huvudsakligen till uttryck genom musiklärarna Hanna och 
Johan.49  

Hanna svarade kortfattat och tydligt gällande hennes tolkning av definitionen av 
musikskapande utifrån kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a): 

Ja, det är ju mycket att komponera och skapa50 melodier, texter och ackordföljder. 

Denna aspekt av musikskapande berördes bland annat också av musikläraren 
Petter, som på frågan om vad musikskapande innebar för honom svarade långsamt 
och eftertänksamt:  

Musik kan man ju skapa genom att hitta på melodier, melodisätta en befintlig text 
eller skapa en text på en befintlig melodi. Man kan då jobba med det man får och på 
så sätt skapa låtar.  

Petter konstaterade övertygat vidare som svar på frågan om komposition inne-
fattades i hans innebörd av musikskapande: 

O ja absolut! Det är ju det första man tänker på när man tänker på musikskapande. 
När man skapar.  

Johan berörde också detta genom att hänvisa till hans övning i ”riff-skapande”. En 
övning där eleverna får lära sig spela kvintackord enligt en modell baserad på 
elevernas egna telefonnummer. Han berättar glatt vidare om hans tolkning av 
definitionen av musikskapande utifrån kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a): 

Att man ska komponera i olika stilar och sådär. Att skriva riff det är som en slags 
inledande grej till att få dem att skapa någonting eget överhuvudtaget. 

Flera av mina informanter använder sig här av begreppet skapa i förhållande till 
deras tolkning av musikskapande. Att skapa verkar i detta sammanhang framstå 
något överensstämmande och i linje med min tidigare genomgång och tolkning av 
själva ordets mening (se Bakgrund). Jag uttyder ur dessa tolkningar att denna sorts 
syn på skapande kan liknas vid att eleven frambringar musik ur ett formlöst 
tillstånd (NE, u.å.). 51 Begreppet musikskapande verkar enligt detta resonemang 

                                                
49 I detta kapitel presenterar jag mina informanter med epitetet musiklärare första 
gången de uppträder i löptexten. Därefter benämner jag dem endast vid deras fab-
ricerade förnamn. 
50 När jag återger citat från mina intervjuer markerar jag i kursiv stil de ord som 
intervjuobjekten särskilt betonat i sitt talspråk. 
51 Se kapitel 4. Bakgrund om begreppet skapa. 
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således någorlunda stämma överens med min tidigare föreslagna definition av 
begreppet musikskapande.52 

Hanna talade kortfattat och sammanfattande om vad musikskapande innebar för 
henne: 

I mitt yrke så blir det med eleverna låtskriveri. Både vad gäller texter och melodier 
och så. Jag tror egentligen det är det. 

Hanna brukar exempelvis sätta sig vid pianot och rent förevisande skriva låtar inför 
eleverna. Likt en workshop eller masterclass i låtskrivning. 

Johan berörde denna synvinkel av momentet i hans svar på frågan om vad 
musikskapande innebar för honom: 

Musikskapande för mig. Om man säger det som uttryck så tänker jag direkt på 
låtskrivning. Spontant så tänker jag ju egentligen nästan lite ”singer/songwriter”-
aktigt. Att man skriver en låt faktiskt – när jag tänker på det begreppet.  

Petter beskriver det mer komponerande musikskapandet som en relativt svår-
arbetad verksamhet i relation till att exempelvis lära sig att spela instrument: 

Jag har ju gjort såna här grejer tidigare som att så här, ja men man har väl flummat 
loss några gånger och typ: (i imiterad högtravande ton) ”Här har ni en text, eller här 
har ni en melodi. Skriv en text liksom”. Jag har jobbat lite med det, det fria konst-
närliga också, som ibland blir roligt.  

I denna ovan nämnda syn på musikskapande som en mer komponerande eller 
sammansättande verksamhet verkar det dessutom anses existera en betydande re-
lation mellan skapandet av en text och skapandet av musik. Text och musik kan då 
tolkas som två enskilda faktorer som sinsemellan är starkt beroende av varandra. 
Denna skapande symbios beskrevs och benämndes av mina intervjuobjekt i termer 
som bland annat låtskriveri och singer/songwriting. Låtskriveri verkar vara en 
karakteristisk del av synen på musikskapande – likt en process där resultatet ska bli 
en låt bestående av en sångtext och melodi.  

Johan liknar musikskapande vid bland annat begreppet låtskrivning i hans intresse-
väckande resonemang om att ”pröva” och ”ompröva” i kunskapskraven i kurs-
planen i Musik (Skolverket, 2011a): 

Ska man vara lite krass så är det ju faktiskt så att resultatet skulle ju då i princip 
kunna vara vilken skit som helst! Så länge man har gjort någonting, gjort någonting 
annat och sen omprövat det en tredje gång. Då skulle man ju i princip kunna nå A i 
låtskrivning. Enligt kriterierna här som det står. 

Musikläraren Lotta nämnde övertygat det mer komponerande musik- och text-
skapandet, angående de skapande förmågor som eleven förväntas utveckla i mo-
mentet, som: 

… det här vanliga – att vi sätter oss och skriver låtar som man gör på MTV.53 

Lotta liknade vid flera tillfällen det komponerande musikskapandet vid ”det van-
liga”. Detta verkar vara en medveten aspekt hon har av musikskapande. Hon tycks 
då mena, enligt henne – den mer allmänna tolkningen av musikskapande som en 

                                                
52 Se kapitel 4. Bakgrund om begreppet musikskapande. 
53 Populärkulturell TV-kanal med populär-musikalisk inriktning. 



 

59 

mer ”traditionell” komponerande praktik. Hon hade i frågande stund inte jobbat på 
detta sätt än, men hon planerar att eleverna snart ska få, som hon uttrycker det, 
göra ”riktiga låtar” med utgångspunkt i deras egenskrivna dikter. 

Lotta kommenterade bestämt angående hur hon tolkar och arbetar med musik-
skapande:  

Men jag tänker att jag inte vill vara en lärare som bara gör det i musikskapandet. Jag 
känner mig inte riktigt trygg i skapa musik i det här vanliga gammaldags ”skapa 
musik-fronten”.  

Musikskapandet som en mer komponerande praktik benämns här av Lotta som 
”gammaldags” och ”vanlig”. Med och i hennes tolkning och ordalag, verkar det 
mer komponerande musikskapandet framstå som en näst intill förlegad praktik i 
momentet musikskapande i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a). 

Musikskapande tolkas i detta avsnitt sammanfattande likt en slags komponerande 
praktik där elevens renodlade skapande, eller skrivande, av melodier, texter och 
ackord sågs som ett centralt perspektiv av momentet. Begreppet komponerande 
tycks i dessa tolkningar tydas något synonymt med begreppet skapande och mer 
som en sammanställande praktik av skapad musik. Dock framställs inte begreppet 
direkt synonymt med det mer ”traditionella” och möjligtvis mer värdeladdade 
perspektivet av komposition.54 

8.2. Musikskapande som (gestaltande) kommunikation 
En annan framträdande tolkning jag kunde spåra i mina informanters tydning av 
musikskapande i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) – var synen på musik-
skapande som en gestaltande kommunikation.55  

Merparten av denna tolkningssyn av musikskapande kan avspeglas i syftes-
beskrivningen i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a): ”Undervisningen ska ge 
eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kom-
munikationsmedel” (s. 100). I det centrala innehållet för årskurs 1–3 kan vi bland 
annat utläsa: ”Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner” (s. 100) 
och även vidare i kursplanens centrala innehåll under rubriken Musicerande och 
musikskapande kan läsas: ”Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kom-
bineras” (s. 102). 

Huvudparten av denna tolkning av musikskapande i kursplanen i Musik (Skol-
verket, 2011a) kom till uttryck genom Lotta. På frågan om vad musikskapande 
innebar för henne svarade hon övertygat och självsäkert: 

Att uttrycka någonting. Att uttrycka det som inte kan utryckas med ord. Alltså 
uttrycka det som inte går att uttrycka i ett vanligt samtal, eller i ord. Fast jag vet att 
många musikskapare inte tänker så, men jag tänker så.  

För Lotta verkar musikskapandet ligga mycket i det kommunicerande uttrycket av 
exempelvis känslor och tankar. Hon återkom vid flera tillfällen till vikten av att få 

                                                
54 Se kapitel 4.1.4. Tidigare litteratur om begreppet musikskapande.  
55 Med begreppet kommunikation menar jag här främst, likt Rosengren (u.å.), en 
gestaltande och uttryckande överföring av mänsklig information – känslor och 
tankar. 
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utlopp för ”det som inte kan uttryckas i ord” genom musiken. Hon förklarade 
vidare detta behov av uttryck genom att entusiastiskt reflektera kring de verktyg 
hon lär ut i musikskapande:  

Ja, det kan vara vad som helst. Uttrycka det man känner behöver uttryckas. Det som 
man har inom sig som man behöver få ut, tänker jag. Det är klart att när de börjar blir 
uttrycket lite mer platt för dem är inte så säkra i sina verktyg. Men sen tänker jag att 
när man blir supersäker i sina verktyg och medel så kan man uttrycka det som 
behöver uttryckas. Det som måste ut.  

En liknande aspekt av musikskapande berördes kort och fundersamt av Hanna i 
hennes svar på om vad musikskapande personligen innebar för henne:  

Ja, det är ju improvisation.. och uttryck. Gå utanför ramarna liksom. 

Petter vill mena att improvisation är något som främst bör praktiseras på högstadiet 
när eleverna kan sina instrument: 

Improvisation som att det skulle vara någonting som barnen sysslar med i tidiga 
åldrar. Ja, jag vet inte.. 

Lotta verkar dock anse att det är av yttersta vikt att improvisation etableras som 
moment redan i lågstadiet. På svaret om hur hon upplever musikskapande i grund-
skolan berättar hon: 

Jag tycker det är viktigt och bra. Men. Då måste det finnas förutsättningar till det och 
det är att barnen håller på med improvisation innan. Så att de vågar. 

Lotta beskrev resolut vidare hennes tolkning av musikskapande i kursplanen i 
Musik (Skolverket, 2011a) enligt följande: 

Alltså att gestalta. När jag tänker skapa musik så tänker jag inte att vi måste sätta oss i 
en studio och göra liksom ”ackord-låtar” med texter. Utan det kan vara många olika 
saker. För mig så handlar det mer om att gestalta och att kommunicera – uttrycka.  

Gestaltning verkar vara ett centralt begrepp i Lottas tolkning av musikskapande 
och att själva skapandet sker genom just gestaltningen. En praktik som berörts en 
del i hennes musiklärarutbildning där hon har studerat flera kurser i rytmik. Det 
framkom även av Lottas intervju att begrepp som uttryck och kommunikation är 
ledande i hennes syn på skapandet av musik.  

Lotta beskrev hennes arbete med årskurs 7 och 9 genom att koncentrerat reflektera 
kring hur hon omsätter momentet musikskapande i praktiken på hennes lektioner: 

Jag vet inte om du skulle kalla det för musikskapande, men det här: (citerar 
kursplanen i Musik, Skolverket, 2011a) ”Musikalisk gestaltning där olika uttrycks-
former kombineras.” För jag tänker det är inte så klassiskt musikskapande, men själva 
gestaltningen av musik blir ju ändå att man skapar. I uttrycksform, utifrån musiken.  

Enligt Lotta verkar tyngdpunkten i musikskapandet ligga mycket på att kom-
municera, uttrycka och gestalta. Hon tycks även bedöma att fler element i kurs-
planen kunde täckas in i just angreppssättet gestaltning. Genom en entusiastisk 
redogörelse för hennes arbete i momentet grafisk notation kom hon in på gällande 
hennes praktiserande av rörelsegestaltning: 
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Jag tänker lite just där när det gäller rörelsegestaltningen. Då går vi ju igenom: 
(citerar kursplanen i Musik, Skolverket, 2011a) ”Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, 
tempo, perioder..” Så allt det där har vi ju där. 56 

Detta synsätt förefaller som en särskilt intressant tolkning av musikskapande i 
kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a). Lotta verkar på detta sätt se rörelse-
gestaltning som en central plattform för eleverna att utveckla musikaliska verktyg ” 
… som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med 
varierande instrumentation” (Skolverket, 2011a, s. 102). Detta angreppssätt ses 
som påfallande intresseväckande i relation till exempelvis ovanstående avsnitt 
Musikskapande som komposition.  

Musikskapande tolkas enligt ovan beskrivna synsätt sammanfattande likt ett ge-
staltande uttryck och kommunikation genom och i kombination med musiken. Ska-
pandet behöver inte resultera i klingande musik, utan kan exempelvis vara en 
kroppslig rörelse som ger uttryck åt ett musikaliskt material. 

8.3. Musikskapande som (musicerande) interaktion 
En ytterligare tolkning jag kunde uttyda av mina intervjuobjekts interpretation av 
momentet musikskapande i grundskolan var – musikskapande som en musicerande 
interaktion.57 

Detta musikskapande som ett interaktivt musicerande kan uttydas i det centrala 
innehållet i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) – under bland annat rubriken 
Musicerande och musikskapande: ”Sång, melodispel och ackompanjemang i 
ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck” (s. 102). Men även vidare 
under rubriken Musikens verktyg: ”Ackord- och melodiinstrument, bas och 
slagverk för spel i olika ton- och taktarter” och dessutom ”Rytm, klang, dynamik, 
tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att 
musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation” 
(Skolverket, 2011a, s. 102). 

Denna sorts tolkning av musikskapande som en mer interaktiv musicerande praktik 
kom främst till uttryck genom Petter, men kan även spåras hos Hanna och lite hos 
Johan. Lotta beskriver musikskapandet som en mer gestaltande kommunikation 
genom att eleverna musikaliskt improviserar, eller ”experimenterar” med olika 
rytminstrument. Man kan därmed även tolka Lottas syn på musikskapande som ge-
staltande kommunikation som ett led i en mer samverkande och praktiskt inriktad 
skaparprocess.  

Petter berättade något stakande och eftertänksamt om vad musikskapande innebar 
för honom: 

                                                
56 Denna passage, som Lotta åsyftar, i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) 
lyder i fullständig form: ”Rytm, klang, dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, takt-
arter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera 
musik i olika genrer och med varierande instrumentation” (s. 102). 
57  Med begreppet interaktion åsyftar jag, likt Brante (u.å.) – det påverkande 
samspel som uppstår när människor interagerar med varandra genom sitt hand-
lande. 
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Musikskapande berör ganska många olika delar, kanske hela spektrat egentligen, i 
musikundervisningen …. Jag ser också musikskapande som någonting som sker i 
andra sammanhang när det kommer till ensemblespel eller instrumentspel. Där det 
finns utrymme att hitta egna vägar, jobba och interagera med andra och på så sätt 
skapa musik. Genom att ”jamma”, eller på andra sätt upptäcka instrumentens 
samband i ett större perspektiv. Så jag ser det som en integrerad del. Inte bara som 
det renodlade komponerandet eller låtskrivandet.  

I Petters tolkande reflektion verkar musikskapande uppstå när elever framförallt 
musicerar, och därmed ”interagerar” med varandra. Han tycks även begrunda om 
inte musikskapande i själva verket ”berör hela spektrat” i musikundervisningen. 
Enligt denna tolkning betraktas musikskapande i grundskolan inte alls likt ett 
enskilt moment i undervisningen.58 Musikskapande verkar mer uppstå i elevernas 
medverkan, bidrag och interaktion och som genomsyrande i hela ämnesunder-
visningen i Musik.  

Senare i samtalet med Petter frågade jag något sammanfattande, men undrande: 

Så som jag har tolkat det, om vi går tillbaka nu till frågan som jag inledde med: 
alltså hur du tolkar innehållet musikskapande i kursplanen. Så vad jag kan 
utröna från de senaste fem frågorna är att det låter mycket som att musik-
skapande för dig ligger mycket i att man lirar musik ihop? Man interagerar 
genom att man spelar instrument tillsammans?  

Var på Petter muntert och övertygat svarade:  

Absolut! Och det kanske också är någonting som jag har en åsikt om (skrattar till). 
Jag är av den uppfattningen att musik kan nog inte skapas av bara en person 
egentligen. Ytterst sällan är det så. Allra oftast så skapas musik i ett sammanhang 
eller tillsammans med någon annan och det är i den interaktionen som musiken 
händer. 

Musikskapandet förefaller enligt denna interpretation mer ligga i den interaktiva 
och mer samverkande processen som uppstår när elever endast rent av ”spelar 
musik” ihop. Skapandet av musik framställs här mer likt ett frambringat fenomen 
som endast kan uppstå i interaktionen mellan två eller fler personer. 

Angående om komposition ingår i Petters innebörd av musikskapande begrundade 
han fundersamt: 

Att man skapar musik så tänker jag väl kanske att det är ju faktiskt någonting som är 
lite bredare än så. Musikskapandet är ju någonting som.. Man skapar ju musik hela 
tiden även fast man sitter och spelar efter ackord på en befintlig låt eller lär sig en låt 
som redan finns. Det är ju också att skapa musik för att man på ett sätt lägger till. 
Man gör ju någonting unikt varje gång man spelar ett instrument exempelvis.  

Denna tolkningssyn av musikskapande bekräftades även kort av Hannas begrund-
ande replik om till exempel ”att trumma” på en trumma även är musikskapande: 

Ja det är det ju. Fast det gör vi nog inte lika mycket om jag tänker på mina ”vanliga” 
klasser och mina musikklasser.  

Vidare frågade sig Hanna utforskande medan vi samtalade om de medvetna 
”ramar” musiklärare sätter upp som stimulering för skapande: 

                                                
58 Se formuleringen av min centrala frågeställning kapitel 3. 
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Musikskapande kanske också kan vara att man får hitta på sin egen rytm liksom? På 
baskompet i någon låt till exempel. Bara såna här smågrejer, men att man ibland 
försöker utmana elever med det. 

Detta ovan återgivna resonemang från både Petter och Hanna bestyrker ytterligare 
tolkningen av musikskapande likt ett mer renodlat praktiskt musicerande. Skap-
andet verkar mer förekomma genom själva alstret av ett organiserat ljud.59 Så även 
de omedvetna och medvetna variationer som uppkommer i elevens spel av ”be-
fintlig” musik är i sig ett skapande av musik. 

Samtliga fyra informanter verkar dock instämma något i tolkningen av att det mer 
interaktiva musicerandet, och de verktyg eleven erhåller i det, ligger som en god 
och metodisk grogrund till elevens egna individuella musikskapande. 

Johan berör bland annat denna aspekt av det mer renodlade musicerandet i hans 
tolkning av musikskapande i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011):  

Som du läste upp så preciserar de ju det ganska mycket. Så här: (citerar kursplanen i 
Musik, Skolverket, 2011a) ”rytm, klang, dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, 
vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i 
olika genrer och med varierande instrumentation.” Så de har ju möjlighet att använda 
olika instrument för deras musikskapande. Det är väl viktigt att man inte sätter de 
gränserna. 

Denna syn på det mer interaktiva renodlade musicerandet verkar, likt Johans ovan 
nämnda citat ur kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a, s. 102), mer tolkas som en 
förberedande praktik för att sedan kunna skapa musik – så som musikskapandet 
beskrivs i synen på momentet som en mer komponerande praktik (se 8.1, Musik-
skapande som komposition). 

Musikskapande tolkas i detta avsnitt likt en interaktiv, eller samverkande, verk-
samhet. Skapandet av musik verkar enligt detta synsätt främst uppstå genom själva 
alstret av redan ”befintlig” musik. 

8.4. Musikskapande som (digital) produktion 
En vidare interpretation jag kunde utläsa från min intervjuundersökning var tolk-
ningen av musikskapande som en digital produktion.60 

Detta uttydande av musikskapande kan bland annat tyckas beröras i det centrala 
innehållet i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) under rubriken Musicerande 
och musikskapande: ”Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljud-
kompositioner och låtar” (s, 102), samt ”Musikalisk gestaltning där olika uttrycks-
former kombineras” (s. 102). Även under rubriken Musikens verktyg kan läsas: 
”Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning” (Skolverket, 
2011a, s. 103). 

Denna tolkning av musikskapande manifesterades främst av Johan, men berördes 
också av Petter och till viss del av Lotta. 

                                                
59 Se kapitlet 4. Bakgrund om definitionen av ordet musik enligt Bohlin (u.å.). 
60 Med begreppet produktion menar jag här främst den konstnärliga process i vilket 
ett sorts resultat alstras med hjälp av olika yttre produktionsfaktorer (Siven, u.å.). 
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I svaret på om vad musikskapande innebar för Johan inledde han avslappnat likt 
följande: 

Musikskapande för mig innebär lite olika saker. Det sättet som jag har bedrivit det på 
den här skolan jag jobbat på sen i höstas – då har jag väntat kan man säga på digitala 
resurser. De har precis äntligen i dagarna fått en iPad. Så att digital inspelning har vi 
inte haft fram till nu. Så att jag har jobbat lite mer förberedande där de har fått skriva 
egna riff.  

I denna reflektion verkar musikskapande instinktivt tolkas likt en praktik som bland 
annat förutsätter digitala resurser. Enligt denna interpretation verkar momentet 
vara synnerligen beroende av inspelning för att musikskapande, som en mer digi-
talt inriktad produktion, ska kunna ske. Den mer kompositionsinriktade praktiken 
tycks i denna reflektion istället tolkas som ett mer förberedande element inför den 
digitala produktionen. Dock betonar denna ovan återgivna åskådning så även 
mångtydigheten i momentets innebörd. 

Denna allsidighet av momentet utvecklades vidare i Johans berättelse om vad han 
gav för personlig innebörd till musikskapande: 

Tänker jag på det i vidare betydelse så är det ju såklart att man då kan snegla på 
Swedish House Mafia och Avicii-stilen.61 Där man då mer är producenter och blandar 
beats och liknande. Musikskapande är ju väldigt stort. Det kan ju va väldigt mycket.  

Här kan man även tyckas skönja en personlig syn på musikskapande som innefattar 
bland annat en sammansättande digitalt baserad skaparprocess där de kompo-
nerande artisterna agerar mer likt producenter och bearbetare av musik.  

Denna synvinkel på musikskapande berördes även av Lotta i hennes reflektion 
kring vad musikskapande är i Lgr11: 

Alltså det är jättemycket olika saker. Så jag tänker inte bara att det är att sätta sig ned 
och skriva låtar med texter. Så tänker inte jag …. Alltså jag är inte uppvuxen med det 
här vad heter det ”Mom-musikskapandet”.62 

I och med Lottas referens till en utbildning - där produktionen av musik och media 
ligger i centralt fokus för utbildningens innehåll – tycks hon belysa och bestyrka 
tolkningen av musikskapande som en mer produktinriktad medial och digital 
process.  

Johan berättade ledigt vidare beträffande hans tolkning av musikskapande utefter 
kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a): 

… Sen när det gäller digitala verktyg för musikskapande där ser ju jag egentligen 
framför mig ... då är det ju ofta Garageband63 som gäller. När man gör det i dator och 
liknande, då handlar det ju mycket om att väga olika loopar mot varandra. För det blir 
ju ofta det de gör – slänger in lite loopar och ser om det funkar och sådär.  

                                                
61 Swedish House Mafia och Avicii är två framgångsrika svenska grupper, resp. 
artister. De skapar sin musik främst som discjockeys och musikproducenter. 
62  ”Mom-musikskapandet” i denna reflektion är en hänvisning till kandidat-
programmet Musik- och medieproduktion på Kungliga Musikhögskolan. På detta 
kandidatprogram arbetar och främjar man ofta arbetet med digitala verktyg i 
produktionen av musik och media. Denna linjes namn förkortas ofta ”mom”.  
63 Av företaget Apple utvecklat dataprogram för att skapa musik 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Garageband_(datorprogram)). 
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Åter verkar Johan tala om musikskapande likt en praktik som sker i en digital 
skaparmiljö och där eleverna slumpmässigt och lekfullt sammanställer,64eller 
producerar, musik. Att se musikskapande mer likt en produktion förefaller begrepp 
som produkt och resultat vara centrala och återkommande. Johan berättar vidare 
hur han tolkar musikskapande i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a): 

Men det handlar väl överhuvudtaget om att det ska vara deras produkt, och inte 
någonting som man ger dem. Utan det ska verkligen vara ett skapande från deras sida 
– att det ska vara något kreativt. 

Denna sorts tolkningssyn återger Johan rakt och redigt när han talar om vikten av 
att inte vara självkritisk i sitt musikskapande: 

Det trycker jag stenhårt på. Att jag vill ha en produkt och den produkten kan ni själva 
tycka är bra, eller dålig, men jag kommer inte att göra den bedömningen. Det 
viktigaste är att det är en produkt som ni levererar till mig och där ni har kommit fram 
till ett resultat. Så det är väl mitt sätt att få bort det här självkritiska och få dem till att 
producera överhuvudtaget.  

Även Petter berörde värdet av att se ett resultat i sitt musikskapande när jag bad 
honom ge exempel på en övning han praktiserar med sina elever i detta moment: 

Jo, men jag tror det är jävligt viktigt att de får känna att de ror i hamn någonting. 
Ungefär som: ”Ja, men förra veckan kunde jag inte byta ackord mellan C och G och 
den här veckan kan jag det.” Så att vi jobbar nog på det sättet väldigt målinriktat och 
väldigt betingat.  

Både Petters, Johans och Lottas reflektioner verkar ytterligare befästa en eventuell 
tolkning av musikskapande likt en produktion – en praktik där det sammanställda 
resultatet sätts i fokus och benämns i ordalag som en produkt. 

Musikskapande tolkas enligt ovan återgivna resonemang likt en producerande 
praktik som ställer de digitala verktygen högt i skaparprocessens hierarki. Ska-
pandet porträtteras här som en framställande lekfull verksamhet där verktygen är 
essentiella och resultaten kan liknas vid en produkt. 

8.5. Sammanfattning av resultat 
Som jag beskrivit ovan har jag lyckats spårat fyra olika huvudspår i mina infor-
manters tolkningar av musikskapande i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a). 
De löd sammanfattningsvis som följande: 

 

1. Musikskapande som (låtskrivande) komposition.  

2. Musikskapande som (gestaltande) kommunikation.  

3. Musikskapande som (musicerande) interaktion. 

4. Musikskapande som (digital) produktion. 

 

Jag vill dock betona att dessa fyra olika subjektiva tolkningar inte är fyra olika se-
parata personliga tolkningar av momentet musikskapande. Några av informant-

                                                
64 Se Sandström och Hallbergs (u.å.) definition av ordet komposition. 
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erna verkade helt enkelt lägga mer tyngd på vissa olika aspekter av deras tolkning 
av musikskapande. En musiklärare lade tyngdpunkten mer på gestaltande, medan 
en annan mer lutade åt de digitala verktygen osv. De flesta av de fyra tolkningarna 
kom mer eller mindre till uttryck genom samtliga informanter i min undersökning. 

Man kan hävda att det finns ännu fler olika tolkningar av musikskapande som går 
att utröna av mitt intervjumaterial. Denna hävdelse är mycket riktig, men det 
betyder inte att dessa fyra olika tolkningar för mig tycktes vara de mest fram-
trädande av dem.   
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9. Diskussion 

I detta kapitel har jag för avsikt att diskutera de olika undersökningsresultat och 
framställningar som presenterats i denna skriftliga rapport. Jag kommer här i 
huvudsak disponera denna diskussion utefter mitt självständiga arbetes syften och 
centrala frågeställning. Diskussionen kommer att ställas i relation till min under-
söknings bakgrund, min egen utförda intervjuundersökning, samt tidigare forsk-
ning och litteratur i ämnet. 

9.1. Inledande reflektion 
Som min inledande bakgrundsbeskrivning och tidigare studier berör tycks både be-
greppet och momentet musikskapande framställas som en mångtydig och tämligen 
omfattande verksamhet i grundskolans musikundervisning. Man kan härmed dra en 
möjlig slutsats om att själva begreppet, och dess mångfacetterade innebörd, kanske 
i sig kan vara en eventuell källa till både förvirring, ambivalens (Strandberg, 2007) 
och osäkerhet hos musiklärare när de ska tolka, men så också planera, sin under-
visning i momentet musikskapande utifrån det som står angett i kursplanen? Är det 
då inte rimligt att anta; att en tolkning och ett utförande av ett specifikt moment i 
kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) står uteslutande och väger på vad man ger 
för innebörd till själva momentets mest centrala begrepp – i detta fall begreppet 
musikskapande? 

I ljuset av detta resonemang, och min egen arbetserfarenhet som musiklärare, är jag 
av den stärkta och logiska åsikten att tolkningen av kursplanen är helt central och 
grundläggande i jobbet som lärare (Sandberg, 1996; Backman Bister, 2014). En 
lärare kan inte praktisera ett ämne utan att först ha gjort en tolkning av det som står 
i kursplanen. Detta kan vara ett tjänstefel, och en grav ignorans inför lärarupp-
draget i dagens skola, eftersom samtliga lärare i grundskolan är bundna att följa 
kursplanerna i Lgr11 (Skolverket, 2011a). Tolkning går således före all sorts 
praktik i läraryrket. Den innehållsmässiga intentionen med undervisningen är där-
med så även den; helt beroende av den underliggande tolkningen av ”momentet” 
som det står beskrivet i kursplanen. Detta resonemang ger ytterligare stöd och 
relevans till min undersöknings syften och centrala frågeställning.  

Som framställts i kapitlet om tidigare forskning tolkas musikskapande ur en veten-
skaplig synpunkt på flera olika sätt. Bland annat genom det faktum att viss 
forskning väljer att uteslutande koncentrera sig kring vissa utvalda aspekter av 
musikskapande, som exempelvis den uppsjö av forskning som koncentreras kring 
digitalt musikskapande (Nilsson, 2002; Gullö, 2010; Trilety, 2014). Även detta 
fenomen i sig visar en tendens till en rejäl begreppsförvirring gällande ”momentet” 
musikskapande i grundskolan. Man kan här, likt Thavenius (2004) reflektioner 
kring begreppet skapande, ana att så även begreppet musikskapande används likt 
ett medvetet mångtydigt och tämligen bekvämt begrepp för att ” … slippa precisera 
vad man anger” (Thavenius, 2004, s. 78). 

I kommentarmaterialet till kursplanen i Musik (Skolverket, 2011b, s. 10), och även 
i Skolverkets nya video Den nya kursplanen i musik i grundskolan (Skolverket, 
2015 april, https://www.youtube.com/watch?v=i3fabnVbTsU&feature=youtu.be), 
kommer det tydligt fram att de olika kunskapsområdena, däribland ”Musicerande 
och musikskapande”, i det centrala innehållet inte ska uppfattas som ”separata 
arbetsområden” i musikundervisningen:  
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Jag tror att man som lärare när man tittar på det centrala innehållet kommer att se 
ganska snart – att de tre kunskapsområdena går in i varandra väldigt tydligt. Man kan 
inte jobba med ett kunskapsområde separat från ett annat. (Ulrika Lundqvist, 
undervisningsråd Skolverket, 2015 april) 

Tanken är att de olika kunskapsområdena ska sammanlänkas på det sätt som 
musikläraren anser mest lämpligt och genomförbart. Punkterna under kunskaps-
området ska därmed fungera som ”… byggstenar som kan kombineras på olika 
sätt” (Skolverket, 2011b, s. 10). Således kan vi här dra en slutsats att musik-
skapande inte alls ska tolkas som ett enskilt moment i ämnet Musik.  

På grund av detta kan man påstå att min centrala frågeställning framstår som 
någorlunda felformulerad och icke relevant i sammanhanget. Musikskapande i 
kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) bör alltså inte ses som ett ”moment”, utan 
snarare som en praktik som ska genomsyra hela undervisningen i ämnet Musik.  
Som framkommer i bakgrundskapitlet till min undersökning kan man tolka Skol-
verkets (2011b, s. 14) definition av begreppet musikskapande, som något som ska 
innefatta fyra olika verksamheter:65 

 

1) musicerande av befintlig musik;  

2) improvisation av musik; 

3) komposition av musik;  

4) en kombination av musik med andra uttrycksformer 
 

Jaha? Denna definition av musikskapande framstod för mig, både som erfaren 
musiklärare, kompositör och musiker, helt främmande. För det första; innan jag 
påbörjade arbetet med denna undersökning var begreppet musikskapande något jag 
sällan stött på, eller överhuvudtaget använt mig av under hela min 32-åriga musik-
aliska levnadsbana. Trots att exempelvis Nilsson (2002) för 13 år sedan tydligt 
konstaterade att begreppet tillhörde svenska musiklärares dåtida diskurs. För det 
andra; om jag spontant skulle gjort en definition av begreppet innan min under-
sökning hade det säkerligen varit någorlunda likställt med att skriva egen musik. 
Denna sorts definition hade nog mer stämt in på exempelvis Myndigheten för skol-
utvecklings (2007) åtta år gamla definition av begreppet: ”Musikskapande innebär 
att eleven tillägnar sig ett kreativt förhållningssätt till det musikaliska materialet 
och har förmåga att kunna förverkliga sina egna musikaliska tankar och idéer” (s. 
15). Skolverkets (2011b) mer dagsaktuella definition av begreppet ställde dock min 
tidigare tolkning av begreppet helt på sin ända. Musikskapande i grundskolan ska 
alltså kunna tolkas som en genomsyrande verksamhet där man exempelvis bara 
spelar ”befintlig musik”?  

Trots att jag jobbat som musiklärare i grundskolan i tre år har jag aldrig tolkat, eller 
jobbat utefter den definitionen av musikskapande. Jag har mer arbetat med musik-
skapande som just ett moment – som en beståndsdel av verksamheten där eleverna 
försöker skriva sin egen musik. Jag har mer tolkat det som, likt Skolverket (2011a) 
skriver i slutet av avsnittet Syfte: ”skapa musik samt gestalta och kommunicera 
egna musikaliska tankar och idéer … ” (Skolverket, 2011a, s. 100). Detta förstår 
jag, och kan relatera till i min undervisning, gällande just begreppet musik-
                                                
65 Se också avsnitt 4.1.5. Begreppet musikskapande enligt Skolverket. 



 

69 

skapande. Eleven ska alltså förmedla och uttrycka egna musikaliska tankar och 
idéer genom att skapa sin egen musik. Eller? 

Min tidigare tolkning och praktik av musikskapande i grundskolan var alltså 
relativt ”fel”. Eftersom jag är musiklärare, och har tolkat och praktiserat det så, 
framstår dock min frågeställning som återigen relevant i sammanhanget. Hur 
många musiklärare idag tänker sig egentligen musikskapande som något som bland 
annat är likställt med att musicera? Det måste ju finnas fler musiklärare idag som 
tänker, som jag tänkte då, innan jag gjorde min undersökning? Konsekvenserna av 
detta skulle kunna tänkas bli att musikskapande i grundskolan praktiseras och 
tolkas på ”fel” sätt, eller att musiklärare gör på helt olika sätt när de formar sin 
undervisning i ämnet, vilket t.ex. kan härledas i studier av Peterson (2012) och 
Åkesson Röding (2008). Därmed förloras likvärdigheten i musikundervisningen i 
grundskolan och strider i och med detta mot den svenska skollagen (Skolverket, 
2011a, s. 8; Backman Bister, 2014). Alla musiklärare gör på sitt sätt, utefter sin 
egen subjektiva tolkning av kursplanen och därmed får eleverna i grundskolan 
innehållsmässigt helt olika undervisning i ämnet Musik. En företeelse som fram-
kommer i tidigare forskning som bland annat tyder på att musiklärare ofta ”är sin 
egen läroplan” (Skolverket, 2004; Sandberg, 1996; Backman Bister, 2014) men 
också tydligt kunde spåras i min egen undersökning. 

Som en följd av denna ovan beskrivna reflektion verkar min frågeställning, och så 
även min undersökning, återigen särskilt relevant och ter sig även tämligen viktig 
för dagens musiklärare i den svenska ”likvärdiga” grundskolan (Skolverket, 
2011a).  

9.2. Resultatdiskussion 

Som framkommer av min egen intervjuundersöknings resultatpresentation kunde 
jag utröna fyra framträdande tolkningar som mina informanter återgav av mo-
mentet musikskapande i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a). De löd som 
följande: 
 

1. Musikskapande som (låtskrivande) komposition.  

2. Musikskapande som (gestaltande) kommunikation.  

3. Musikskapande som (musicerande) interaktion. 

4. Musikskapande som (digital) produktion. 
 

I detta avsnitt ämnar jag diskutera detta resultat i relation till min undersöknings 
bakgrund, kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a), samt tidigare litteratur och 
forskning i ämnet. För att tydliggöra för läsaren har jag valt att disponera dis-
kussionen utefter varje enskild tolkning. Detta betyder dock inte att tolkningarna 
och diskussionerna inte kan flyta ihop med varandra vid tillfälle.  

9.2.1. Musikskapande som (låtskrivande) komposition 
En tydligt framträdande tolkning i min undersökning verkade vara en under-
liggande syn på momentet musikskapande likt en slags låtskrivande komposition. 
Denna typ av tolkning av musikskapande tycks mer luta åt min egna ursprungliga 
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syn på momentet och någorlunda i linje med min tidigare föreslagna definition av 
begreppet.66 Denna synvinkel av momentet musikskapande tycks mer framstå likt 
ett kreativt angreppssätt av momentet där eleven ska utveckla en förmåga att infria 
sina musikaliska tankar, känslor och idéer (Myndigheten för skolutveckling, 2007; 
Nilsson, 2002; Skolinspektionens rapport 2011:5, 2011). Som referensernas årtal 
antyder i föregående meningssats, kan vi här utröna att denna sorts tolkning av 
momentet återspeglas till stor del i bakgrund av den gamla läroplanen Lpo94 
(Skolverket, 2006).  

Man kan härmed ställa sig frågan om inte denna interpretation av momentet musik-
skapande är en biprodukt av den tidigare beskrivningen av momentet enligt Lpo94? 
”Skolan skall i sin undervisning i musik sträva efter att eleven: …. utvecklar för-
måga att själv skapa musik för att kommunicera tankar och idéer” (Skolverket, 
2006).67 Min informant Lotta talar uttrycksfullt om en ”gammaldags”, och ”vanlig” 
syn på musikskapandet; en verksamhet där man ska skriva egen musik med 
tillhörande text. Kan hon här tyckas ge uttryck för en till synes förlegad, och täm-
ligen inaktuell, tolkning och praktik av musikskapandet i grundskolan? En tolkning 
av musikskapande som till stor del skulle vara baserat på den gamla kursplanen i 
Musik – Lpo94 (Skolverket, 2006)? 

Petter återger i min studie en syn på musikskapandet likt ”det renodlade kompo-
nerandet” och ”det fria konstnärliga”. Denna sida av momentet tycks vara en kom-
plex, abstrakt och svårarbetad praktik i grundskolan. En uppfattning som även 
framkommer i studier av bland annat Gunnarson (2014) och Åkesson Röding 
(2008). Petter talar om den mer komponerande praktiken som att man kanske mer 
”flummar loss” och lite naivt låter eleverna agera som självständiga konstnärer och 
kompositörer av text och musik. Ericsson och Lindgren (2010) berör en 
konsekvens av den mer komponerande praktiken; likt ett misslyckande, och att 
eleverna saknar de musikaliska verktyg som krävs för att skriva sina egna låtar. 
Lotta stämmer in i ett liknande resonemang och betonar vikten av att eleverna först 
måste lära sig de musikaliska verktygen för att sedan kunna uttrycka ”det som 
måste ut” – ett perspektiv som också tydligt anges i Skolverkets nya video68 
(Skolverket, 2015 april), och i kommentarmaterialet i Musik (Skolverket, 2011b) 
där ”det som måste ut” kanske skulle kunna liknas vid något ”eget”:  

Skrivningarna i kursplanen ska emellertid inte uppfattas som att eleverna ska skapa 
omfattande musikstycken. De innebär snarare att eleverna får tillgång till verktyg och 
nycklar för att kunna uttrycka något ”eget”. (Skolverket, 2011b, s. 14) 

Johan tycks också beröra en aspekt av något ”eget”:  

Men det handlar väl överhuvudtaget om att det ska vara deras produkt, och inte 
någonting som man ger dem. Utan det ska verkligen vara ett skapande från deras sida 
– att det ska vara något kreativt.  

Ok, men vad är då detta ”egna”? Är inte det ”egna” i själva verket just då en egen 
komposition? Likt, som exempelvis Hall (u.å.) beskriver: konsten att komponera ett 

                                                
66 Se kapitel 4.1.3. Ordet musikskapande 
67 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/grundskola2000/subjectkursinfo.htm?subj
ectCode=MU&tos=gr2000 
68 https://www.youtube.com/watch?v=i3fabnVbTsU&feature=youtu.be 
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enskilt musikverk? Om inte så är fallet, vad är då en komposition? Lagergren 
(2012, s. 26) ställer sig också denna fråga och menar att forskare ofta har aktat sig 
för att använda sig av det till synes mer värdeladdade begreppet komposition. 
Enligt kunskapskraven i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) ska eleven ex-
empelvis skapa kompositioner. Det framkommer även i det centrala innehållet att 
eleven ska genom musikaliska redskap ” … komponera musik i olika genrer med 
varierande instrumentation” (Skolverket, 2011a, s. 102). Istället för begreppet 
komposition tycks just begreppet musikskapande föredras av forskare, enligt Lager-
gren (2012, s. 26). Musikskapande som begrepp berörs bland annat av Nilsson 
(2002, s. 7) som menar att begreppet bör tolkas som ett sammanfattande uttryck för 
musikens ”kreativa aspekter”. Skolverket (2011a, s. 100) instämmer så också med 
att syftet med musikundervisningen i grundskolan är att eleven ska utveckla sin 
musikaliska kreativitet. Men vad är då musikalisk kreativitet? Skolverket ger ingen 
tydlig definition av begreppet kreativitet, vilket även Gunnarson (2014) kan 
konstatera. Linge (2013, s. 156-158) beskriver det kreativa med ”att göra något till 
sitt eget” och ”att göra något eget”. Vi kan så konstatera att vi nu är tillbaks där vi 
började – vid något ”eget”. 

Något ”eget”. Vi måste här gå tillbaks ett steg och dra oss till minnes att musik-
skapande som komposition; ändå relativt tydligt innefattas i den dagsaktuella kurs-
planen i Musik (Skolverket, 2011a); enligt den ovan nämnda definitionen som 
uttyds i kommentarmaterialet i Musik (Skolverket, 2011b) – komposition av musik. 
En mer komponerande sida av musikskapandet är därmed högst aktuell i dagens 
musikläraruppdrag. Musikskapande som ett frambringande av en enskild låt med 
text och musik var något som påtagligt berördes i min intervjuundersökning. En 
verksamhet och tolkning som även tydligt illustreras i tidigare studier (Fransson, 
2010; Peterson, 2012; Ericsson & Lindgren, 2010). Skapandet av en text i symbios 
med tillverkningen av ett musikverk tycks här framstå som en karaktäristisk och 
central tolkning av momentet musikskapande i grundskolan. Hanna i min studie 
försöker exempelvis lära sina elever att skriva sina egna låtar. Detta genom att rent 
förevisande sätta sig och skriva ”låtar” framför dem på pianot i musiksalen. Johan 
låter bland annat eleverna skriva sina egna ”riff”. Detta gör han genom att lära dem 
spela kvintackord på gitarrens första två strängar enligt en modell baserad på elev-
ernas egna telefonnummer. Även Lotta vill påbörja en verksamhet där eleverna ska 
få, som hon uttrycker det, skapa ”riktiga låtar” med utgångspunkt i elevers ut-
arbetade dikter.  

Musikskapandet tolkat som låtskrivande komposition tycks så, i ljuset av ovan 
framträdande resonemang, vara en relativt aktuell, relevant och befogad inter-
pretation av musikskapande i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a). 

9.2.2. Musikskapande som (gestaltande) kommunikation 
Som framkommer av min intervjuundersöknings resultat var tolkningen av musik-
skapande likt en gestaltande kommunikation en tydlig aspekt som berördes av 
framförallt en mina informanter – Lotta. Musikskapande som moment tolkades av 
henne bland annat som:  

Att uttrycka någonting. Att uttrycka det som inte kan uttryckas i ord. 

Uttrycket ses här enligt Lottas tolkning som en central och väsentlig egenskap av 
momentet musikskapande. Denna sorts tolkning kan också uttydas i studier av 
bland annat Gunnarson (2014) och Åkesson Röding (2008). Myndigheten för 
skolutveckling (2007) berör även denna aspekt av momentet och menar att eleven 
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ska utveckla sitt musikskapande genom att hitta egna ” … musikaliska uttryck och 
tonspråk för sina känslor, upplevelser och tankar … ” (s. 54).  

Men vad är då ett uttryck? Att utrycka någonting tycks här ses som något likställt 
med att eleven genom musiken ska förmedla sina olika sinnestillstånd, idéer och 
tankar. Musikskapande som en uttryckande verksamhet kan bland annat spåras i 
Skolverkets aktuella definition av begreppet musikskapande; likt en kombination 
av musik med andra uttrycksformer (Skolverket, 2011b, s. 14). I inledningen till 
kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) benämns musik som en ”estetisk uttrycks-
form” och vidare talas det om att huvudsyftet med musikundervisningen i grund-
skolan är att eleven ska beredas för att ” … tillägna sig musik som uttrycksform 
…” (Skolverket, 2011a, s. 100). Detta huvudsyfte med musiken kan också 
konstateras i kommentarmaterialet i Musik (Skolverket, 2011b, s. 7). I kursplanens 
kunskaps-krav betonas också att eleven ska sträva efter att ” … tolka musiken till 
ett personligt musikaliskt uttryck” (Skolverket, 2011a, s. 106). 

I Strandbergs avhandling (2007) framkommer en syn på momentet musikskapande 
likt ett kommunikativt uttryck och att musikskapande i kombination med andra 
konstnärliga uttryck förekommer till viss del i musikundervisningen. I Åkesson 
Rödings studie (2008) kan man till exempel utröna att musikskapande förekommer 
som en dans, eller ett kroppsligt uttryck i grundskolan – en företeelse som också 
tydligt framträder i min egen undersökning. 

Lotta tycks bland annat likställa musikskapandet i grundskolan genom att med 
kroppen och momentet rörelsegestaltning ge uttryck för ”det som måste ut”. 
Tidigare har jag ställt hennes resonemang om detta i relation till Skolverkets 
förklaring av begreppet musikskapande som en verksamhet där eleven genom olika 
musikaliska verktyg ska uttrycka något ”eget” (Skolverket, 2011b, s. 14). Lotta 
använder sig mycket av kroppen i undervisningen som ett musikaliskt verktyg för 
att få utlopp för ”det som inte kan uttryckas i ord”. Musikskapandet framställs 
härmed, likt Strandberg (2007) beskriver, som ett kommunikativt uttryck – ett sätt 
att förmedla det som inte går att forma i språkliga ord. Lotta har gått flera 
rytmikkurser i sin utbildning. Kan man här spåra ett förhållningssätt till musik-
skapande som rör sig i rytmikens rörliga fotspår?  

Man kan dock undra om det verkligen är att skapa musik genom att uttrycksfullt 
röra på kroppen till en musikalisk bakgrund? I Skolverkets kommentarmaterial 
(Skolverket, 2011b) kommenteras elevens utveckling i musikskapande med ” … 
den klingande musiken är i fokus” (s. 15). Vad ligger i fokus för musikskapande 
som verksamhet när elever gestaltar uttryck genom kroppen i musiken? Är det den 
rörelsegestaltande kroppen, eller är det ”det klingande” musikaliska materialet? 

Den kommunikativa aspekten av musikskapande är något som även berörts av 
Kempe och West (2010) som beskriver själva ordet musik något likställt med ett 
kommunikativt redskap. Skolverket (2011a) benämner musik bland annat som ett 
kommunikationsmedel och att syftet med de mer hantverksmässiga kunskaperna i 
Musik bland annat är att: ” … kommunicera genom musik” (Skolverket, 2011b, s. 
7). Detta synsätt framkommer också tydligt genom kommentarmaterialets (Skol-
verket, 2011b) beskrivning av begreppet musikalisk lyhördhet: ” … det ska snarare 
förstås som att musik alltid är en kommunikativ akt, oavsett om man lyssnar på 
musik, musicerar själv eller tillsammans med andra” (Skolverket, 2011b, s, 8).  

Kommunikationen i musikskapandet verkar praktiseras av Lotta genom ett mer 
gestaltande och kroppsligt betingat förhållningssätt. Denna aspekt av momentet 
beskrivs bland annat i det centrala innehållet i kursplanen i Musik (Skolverket, 
2011a): ”Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras” (s. 102). 
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Helt i linje med detta tolkar Lotta momentet musikskapande i kursplanen i Musik 
(Skolverket, 2011a), enligt följande:  

För mig så handlar det mer om att gestalta och att kommunicera – uttrycka.  

Återigen anar vi här en synvinkel som går hand i hand med Skolverkets (2011a) 
beskrivning av musik likt ett kommunikationsmedel och att musikskapandet kan 
uppstå i just: ” … en kombination av musik med andra uttrycksformer” (Skol-
verket, 2011b, s. 14). Kempe och West (2010) beskriver begreppet musik likt ett 
fenomen: ” ... ett sätt att gestalta ljudande sekvenser i något medium, antingen med 
kroppen eller med hjälp av någon yttre artefakt som t.ex. en trumma eller något 
annat instrument” (2010, s. 17). I Åkesson Rödings studie (2008) framhålls även 
där en tydlig syn på musikskapandet likt en mer kroppslig dansant gestaltning.  

I ljuset av ovan beskrivna resonemang ter sig således synen på gestaltningen och 
den uttryckande kommunikationen av musikskapande som en intressant, utmanande 
och synnerligen skälig interpretation av momentet musikskapande i kursplanen i 
Musik (Skolverket, 2011a). 

9.2.3. Musikskapande som (musicerande) interaktion 
Informanten Petter ger i min undersökning en tydlig tolkning av momentet musik-
skapande likt något som uppkommer när elever interaktivt musicerar med var-
andra. Denna interpretation av musikskapande är något som i viss mån även 
kommer till uttryck genom Hanna och Johan. Petter beskriver bland annat sin 
tolkning av musikskapande som följande: 

Allra oftast så skapas musik i ett sammanhang eller tillsammans med någon annan 
och det är i den interaktionen som musiken händer.  

Synen på begreppet musikskapande som en mer samverkande och musicerande 
process är något som bland annat berörs av Språkrådets språkvårdare Maria Bylin 
(personlig kommunikation, 20 april 2015) genom att likställa begreppet musiks-
kapande med exempelvis ”att utöva musikalisk verksamhet”. Skolverkets kom-
mentarmaterial i Musik (Skolverket, 2011b, s. 7) betonar även just att eleven i 
samspel med andra ska skapa, musicera och lyssna till musik, och att det är det 
som utgör musikämnets kärna. De skriver även som följande: ”Kursplanen tar sin 
utgångspunkt i vikten av växelverkan mellan musicerande, lyssnande och ska-
pande, samt teorier om och reflektion över musik” (Skolverket, 2011b, s, 7).  

Samspel kan här ses som någorlunda likställt med en musicerande interaktion – ett 
växelverkande fenomen som uppstår när eleverna rent av spelar musik ihop. Detta 
sorts samspel är något som bland annat Linge (2013) tar upp som en viktig 
byggsten för att kunna främja elevers kreativitet. I Skolverkets kommentarmaterial 
till kursplanen i Musik (Skolverket, 2011b) framställs tydligt en syn på begreppet 
musikskapande, likställt vid att just rent av musicera:  

I kursplanen används termen musikskapande på två sätt. Dels som en övergripande 
rubrik till kunskapsområdet ”Musicerande och musikskapande”, vilket visar att 
musikskapande är något som sker när man musicerar med utgångspunkt i redan 
befintlig musik. (Skolverket, 2011b, s. 14) 

Momentet musikskapande ter sig därmed relativt tydligt inkluderat i en interaktiv 
praktik där eleven skapar musik genom att musicera ”befintlig” musik. En tolkning 
jag aldrig tidigare skulle gjort som musiklärare. En tolkning som till och med kan 
tänkas vara rent provokativ i relation till den mer ”traditionella” synen på musik-
skapande som en komposition. Är det då att skapa musik genom att helt enkelt 
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spela en låt ihop? Har alla musiklärare i grundskolan förstått detta reso-nemang i 
kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a)? 

Musikskapandet som ett musicerande av ”befintlig” musik framställs exempelvis i 
kursplanens centrala innehåll: ”Sång, melodispel och ackompanjemang i ensemble-
form med genretypiska musikaliska uttryck” och ”Gehörsmusicerande efter 
musikaliska mönster i olika genrer” (Skolverket, 2011a, s. 102). Wiklund (2001) 
talar exempelvis om skapandet som ett mer praktiskt görande och något som sker 
när man t.ex. spelar eller sjunger. Strandberg (2007) har också stött på den mer 
musicerande sidan av musikskapande: ”Skapande i form av ensemble dominerar 
där arrangering och bearbetning av musik är centrala aktiviteter medan kom-
position förekommer i mindre omfattning” (Strandberg, 2007, s. 337). En musik-
lärare i Åkesson Rödings studie (2008) menar också, likt detta resonemang, att 
skapandet av musik uppstår likt en ljudande framkallning av ett förutbestämt mu-
sikaliskt material. 

Petter beskriver det musicerande musikskapandet som följande: 

Man skapar ju musik hela tiden även fast man sitter och spelar efter ackord på en 
befintlig låt eller lär sig en låt som redan finns. Det är ju också att skapa musik för att 
man på ett sätt lägger till. Man gör ju någonting unikt varje gång man spelar ett 
instrument exempelvis.  

Petter berör här bland annat en aspekt av det musicerande musikskapandet som kan 
tänkas liknas vid improvisation. En annan sida av musikskapande som också tyd-
ligt tycks innefattas av Skolverkets definition av begreppet musikskapande (Skol-
verket, 2011b, s. 14). Lotta beskriver musikskapandet som en mer gestaltande 
kommunikation genom att eleverna musikaliskt improviserar, eller experimenterar 
med olika rytminstrument. Man skulle i och med detta kunna hävda att så även 
Lotta delar en syn på musikskapandet som en mer musicerande interaktion; genom 
en musicerande improvisation i grupp. Improvisation tycks så i min undersökning 
framstå som ett moment med en fot i den mer gestaltande kommunikativa sidan av 
musikskapande, och den andra i det mer interaktiva musicerandet. Petter vill dock 
mena att musikalisk improvisation är något som främst bör praktiseras i de äldre 
åldrarna på högstadiet när eleverna kan spela på sina instrument, medan Lotta i rakt 
motsatt håll betonar vikten av barnen får prova på att musikaliskt improvisera 
redan från lågstadiet.  

Skolverket (2011a) skriver tydligt att musikskapande som improvisation är något 
som ska praktiseras årskurs 1–3: ”Imitation och improvisation med rörelser, rytmer 
och toner” (s. 100). En intressant aspekt i denna diskussion är att Petter jobbar i 
mellanstadiet och att Lotta främst jobbar på högstadiet. Man skulle då kunna tolka 
det som att båda har relativt bestämda åsikter om hur den ena bör jobba. Kanske ett 
möte dem sinsemellan vore ett intressant underlag för ännu en undersökning? En 
fokusgrupp-studie med musiklärare i olika årskurser om musikskapande i grund-
skolan? 

Om musikskapande ska tolkas som ett musicerande tycks så momentet vara något 
som ska omfattas i hela musikundervisningen – helt enligt Skolverkets nya video 
(Skolverket, 2015 april) och kommentarmaterialets anvisningar om hur man ska 
uppfatta de olika kunskapsområdena i Musik (Skolverket, 2011b, s. 10). Petter 
verkar därmed ha förstått helt korrekt i sitt resonemang om att musikskapande är 
något som berör ”kanske hela spektrat egentligen, i musikundervisningen”. 

Även Myndigheten för skolutveckling (2007) ställer begreppet musikskapande i 
relation till att musicera: ”Musikskapande ingår i ett aktivt musicerande, men inne-
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bär ett mer kreativt förhållningssätt till det musikaliska materialet” (s. 54). Vi mär-
ker här att tyngdpunkten i musikskapandet mer tycks ligga i det kreativa för-
hållningssättet till musicerandet och i det musikaliska materialet, inte i musi-
cerandet i sig självt. Här kan vi dra oss till minnes att Myndigheten för skol-
utveckling har sin utgångspunkt i den gamla läroplanen Lpo94 (Skolverket, 2006). 
Var detta en tid när musikskapandet i grundskolan verkade anses vara likt ett mer 
”konstnärligt” kreativt skapande av egen musik? Är det detta som idag brukar 
kallas ”flum-skolan”? 

Bedömningsstödet till kursplanen i Musik (Skolverket, 2012a, s. 12) ställer dock 
musikskapande i relativt särskiljande drag till att musicera. Men Bedömningsstödet 
till momentet musikskapande (Skolverket, 2012b, s. 15) menar dock att man som 
musiklärare inte ska skilja på komposition och framförande när det gäller betygs-
sättning av momentet. Dessa två styrdokument verkar således tämligen mot-
stridiga i sin syn på musikskapande i grundskolan. Vad kan då tänkas vara kon-
sekvensen för musiklärarnas tolkning av detta moment? Vad menar Skolverket 
med detta – ska komposition och framförande av musik likställas med varandra vid 
betygssättning? 

Under rubriken Musikens verktyg i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) kan vi 
bland annat utläsa: ”Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i 
olika ton- och taktarter” och ”Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, 
taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera 
musik i olika genrer och med varierande instrumentation” (Skolverket, 2011a, s. 
102-103). Lagergren (2012) har i sin avhandling bland annat stött på att 
musikskapande som aktivitet oftast kommer till uttryck som av rent ”re-
producerande karaktär” i skolan. Man kan här tolka det som att den musiken som 
skapas i skolan framförallt uppstår när eleverna spelar ”befintlig” musik i 
ensembleform. En syn på musikskapandet som även kommer till uttryck i 
Franssons studie (2010), där en av musiklärarna tolkar momentet likt ett uttryck 
genom att helt enkelt just spela ”befintlig” musik. 

I och med ovan återgivna diskussion kan vi tyckas konstatera att musikskapande i 
kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) skäligen bör tolkas, planeras och prak-
tiseras som bland annat en musicerande interaktion – en verksamhet där elever i 
samspel med varandra rent utav endast spelar musik. 

9.2.4. Musikskapande som (digital) produktion 
Ett vidare spår jag kunde uttyda i min undersökning var tolkningen av musik-
skapande som en mer digitalt fokuserad producerande praktik. Ett synsätt som 
berördes av flera av mina informanter, men främst kom till uttryck genom Johan.   

En av de mesta tydliga punkterna i kursplanen som behandlar musikskapande likt 
en digital produktion är en av punkterna under kunskapsområdet Musicerande och 
musikskapande: ”Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning” 
(Skolverket, 2011a, s. 103). 

Många tidigare studier ända från 90-talets mitt har fokuserat sitt intresse för an-
vändandet av digitala verktyg i musikundervisningen. I mitt sökande efter litteratur 
som berört musikskapande kan jag konstatera att det finns en diger tillgång till 
studier om digitala verktyg. Man skulle kunna misstänka att detta relativt gedigna 
utbud av forskning kan vara ett slags eftermäle av ”nyhetens behag” av digitala 
läromedel i musikundervisningen? 
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Nilsson (2002) har exempelvis baserat hela sin doktorsavhandling på att undersöka 
hur de digitala verktygen används i elevers musikskapande. I Skolinspektionens 
rapport 2011:5 (2011) beskrivs även en tydlig syn som framhåller den ”nya” och 
”moderna” tekniken som musikskapande verktyg:  

Den nya tekniken ger också förutsättningar för att skapa musik och musikaliska alster 
med hjälp av datorer, sequencerprogram och olika ljudmoduler. Den moderna tek-
niken gör det även enkelt att dela och mångfaldiga musikaliska alster. (Skol-
inspektionens rapport 2011:5, 2011, s. 13) 

I Nilssons studie (2002) framkommer ett intressant fenomen där de digitala verk-
tygen ställs helt i förgrunden för barnens musikskapande. Vi kan här ana att det är 
just den ”nya” digitala tekniken, och inte skapandet, som får ett egenvärde i sig och 
är det mest centrala i musikskapandet:  

När skaparlusten i hög grad riktas mot handgreppen att göra flera spår, att välja ljud, 
att undersöka kontrollerna, möter vi såsom beskrivits ett musikskapande med synten 
och datorn i förgrunden där själva utrustningen i lika hög grad som musiken blir till 
objekt för musikskapandet. (Nilsson, 2002, s. 180) 

Vad får denna sorts angreppsätt för konsekvens för elevers musikskapande? Och 
vad får det för efterföljd för framtida forskning om musikskapande, om likt barnen 
i Nilssons studie (2002), så även forskare ställer de digitala verktygen i förgrunden 
för deras studier? En tämligen allvarlig konsekvens skulle bli att andra möjliga och 
intressanta aspekter av musikskapande förblir helt åsidosatta till förmån för studiet 
av endast de digitala verktygen i musikundervisningen. 

Kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) skriver bland annat att ett syfte med 
undervisningen i Musik ska vara att eleven ges förutsättningar till att utveckla kun-
skap att använda digitala verktyg i ” … olika musikaliska former och samman-
hang” (s. 100). I kommentarmaterialet till Musik (Skolverket, 2011b) kan vi också 
utläsa följande: ”I årskurserna 4–6 möter eleverna ett musikskapande med utgångs-
punkt i musikaliska mönster och former. Det kan till exempel innebära att utgå från 
loopar i ett datorprogram” (Skolverket, 2011b, s, 15). Ett angreppssätt av musik-
skapande som tydligt illustreras av Johan:  

När man gör det i dator och liknande, då handlar det ju mycket om att väga olika 
loopar mot varandra. För det blir ju ofta det de gör – slänger in lite loopar och ser om 
det funkar och sådär. 

Även Gullö (2010) sätter de digitala verktygen i centrum för sin pedagogiska 
doktorsavhandling och talar om musikskapande likt en musikproduktion: ”I en bred 
betydelse kan alla former av musikskapande beskrivas som musikproduktion och 
alla som på något sätt skapar musik betraktas som musikproducenter” (s. 7-8). 
Gustavsson (2002) framställer också en syn på skapande verksamhet som kan 
liknas vid en mer producerande företeelse: ”Ett kännetecken på producerande och 
skapande verksamhet är att framställa nya produkter eller att förändra de gamla” (s. 
53). Synen på musikskapandets resultat som en produkt är något som också berörs 
av Johan:  

Det viktigaste är att det är en produkt som ni levererar till mig och där ni har kommit 
fram till ett resultat. 

Siven (u.å.) förklarar begreppet produktion likt en konstnärlig process i vilket ett 
resultat alstras med hjälp av olika yttre produktionsfaktorer. Även i Triletys studie 
(2014) kommer barnens musikkomponerande till uttryck främst genom digital 
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produktion. En företeelse som även ligger till bakgrund för doktorsavhandlingar av 
bland annat Nilsson (2002) och Gullö (2010). 

Kan den digitala musikproduktionen vara en mer industriellt betingad verksamhet i 
grundskolan? En framställande verksamhet där verktygen är det essentiella och re-
sultaten liknas vid en produkt? 

I kunskapskraven i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a) kan vi utläsa detta:  

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, 
instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av 
musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en 
karaktäristisk stil. (Skolverket, 2011a, s. 106) 

Vi märker här tydligt att eleven ges ett tydligt val i och med ordet ”eller” i ovan-
stående passage. Kan vi så anta att det då räcker att uteslutande jobba med de 
digitala verktygen som verktyg för komposition? Johan vill till och med, gällande 
orden ”pröva och ompröva”, dra resonemanget ännu längre:  

Ska man vara lite krass så är det ju faktiskt så att resultatet skulle ju då i princip 
kunna vara vilken skit som helst! Så länge man har gjort någonting, gjort någonting 
annat och sen omprövat det en tredje gång. Då skulle man ju i princip kunna nå A i 
låtskrivning. Enligt kriterierna här som det står.  

Har Johan rätt här? Kan man ur detta resonemang dra slutsatsen att; eleven endast 
med hjälp av exempelvis digitala verktyg; likt Johan säger: ” … gjort någonting, 
gjort någonting annat och sen omprövat det en tredje gång”; kan nå ett A-nivå i 
momentet musikskapande? Jag kommer här inte diskutera detta mer ingående 
eftersom jag valt att avgränsa min studie genom att inte undersöka bedömning av 
momentet musikskapande, men likväl är resonemanget en intressant frågeställning!   

Slutligen i detta avsnitt vill jag belysa ett fenomen jag upptäckt genom min 
undersökning. Som vi kan märka har diskussionen ovan endast bedrivits genom 
manliga röster. En företeelse jag även kunnat ana i mina intervjuer, och även har 
stött på i tidigare jobb som musiklärare. De manliga musiklärarna verkar ofta tala 
om vikten av de digitala verktygen i musikundervisningen. Kan det vara så att det 
digitala musikskapandet i grundskolan har blivit till en genusfråga i dagens skola? 

Efter ovan ställda frågor och resonemang kan vi dock tyckas konstatera att inter-
pretationen av musikskapandet som en digital produktion ter sig även här som en 
tämligen relevant och befogad tolkning av momentet musikskapande i kursplanen i 
Musik (Skolverket, 2011a). 

9.3. Slutsats och sammanfattning av diskussion 
Som framkommer av ovan ställda diskussion och resonemang tycks min inter-
pretation av musiklärarnas fyra tolkningar te sig någorlunda riktig i sammanhanget. 
Dessutom kan vi ana att tidigare forskning i ämnet tycks ha varit inne och nosat i 
liknande spår.  

Med detta sagt vill jag dock återigen betona att det säkerligen finns ännu flera tolk-
ningar som går att utröna av musiklärares tolkningar av musikskapande i grund-
skolan. Dessa fyra tolkningar skall endast ses som fyra olika förslag på hur fyra 
olika musiklärare har tyckts betrakta detta mångtydiga ”moment” i kursplanen i 
Musik (Skolverket, 2011a).  
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Detta resultat kan tänkas ha uppstått genom att jag intervjuat fyra olika enskilda 
personer, med således fyra olika enskilda synsätt av ämnet. Detta kan säkerligen 
till viss del vara riktigt, men jag vill återigen mena att alla fyra tolkningar berördes 
mer eller mindre av samtliga informanter i min undersökning. 

Vi kan även i ljuset av min diskussion tyckas konstatera att musikskapande före-
faller vara en relativt allsidig och dubbelbottnad verksamhet i grundskolan. Precis 
som Skolverket (2011a/b) antyder verkar musikskapande mer framstå likt en 
heltäckande praktik som ska genomsyra hela ämnet från åk. 1 upp till åk. 9.  

Musikskapande bör därmed inte tolkas som ett enskilt arbetsområde, eller ett 
separat moment, utan istället likt en verksamhet som förslagsvis kan innefatta fyra 
olika områden: 1) musicerande av befintlig musik; 2) improvisation; 3) kom-
position; 4) och en kombination av musik med andra uttrycksformer. Mitt in-
ledande förhållningssätt till musikskapande likt ett moment bör därmed betraktas 
som felaktigt och tämligen missuppfattat från min sida. 

Däremot kan vi tyckas konstatera att min undersöknings fyra tolkningar verkar 
ligga i linje med vad Skolverket (2011a/b) vill mena ska innefattas av begreppet 
musikskapande. Mina informanters tolkningar och angreppssätt av musikskapande 
i grundskolan tycks således vara någorlunda riktiga och ”rätt” uppfattade. Tolk-
ningar som även verkar komma till utryck genom mitt urval av tidigare forskning. 

Utöver det som presenterats i denna rapport framstod bristen av tid och förut-
sättningar för musikskapande i grundskolan som återkommande teman i musik-
lärarnas utsagor. I ljuset av denna problematik misstänker jag att själva om-
fattningen av ”momentet” musikskapande kan tänkas bli en mer negativ än positiv 
faktor för musiklärare i grundskolan. Eleverna skall alltså, när det gäller musik-
skapande lära sig att: improvisera, komponera, musicera och kombinera musik med 
andra uttrycksformer.  

Självklart går dessa verksamheter ihop med andra ”moment” i kursplanen, men det 
kan dock tyckas vara lite som Petter uttrycker det ”övermäktigt”. Det är redan så 
många fler ”moment” som ska täckas in i musikundervisningen på oftast cirka 40 
minuter i veckan per helklass. Är musikskapande sett ur denna synvinkel något 
som överhuvudtaget är genomförbart för musiklärare i dagens grundskola? 

Som framkommer av min diskussion har flera svar och resultat i undersökningen 
genererat nya och intressanta frågor. Några av vilka jag ämnar ge som förslag till 
vidare forskning i efterföljande avsnitt. 

9.4. Förslag till vidare forskning 
I min undersökning stötte jag på flera olika intressanta tankar och idéer som skulle 
kunna fungera som underlag till fortsatt forskning. Nedan följer ett kort urval av 
dessa olika uppslag och idéer. 

9.4.1. Förutsättningar för musikskapande i grundskolan 
Som jag berört ovan så var tidsaspekten och förutsättningarna för att skapa musik i 
grundskolan återkommande teman i musiklärarnas utsagor. Många upplevde att det 
var för kort med endast cirka 40 minuter i veckan per helklass för att hinna med 
alla olika ”moment” i kursplanen. De rent praktiska förutsättningarna i form av ex-
empelvis grupprum och digitala verktyg var också tydliga föremål för missnöje hos 
mina informanter.  
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En annan aspekt av detta tema är hur musiklärare upplever musikskapande i grund-
skolan. I min undersökning var det många som tyckte det var svårt att ge under-
visning i momentet. Många betonade, dels de praktiska förutsättningarna, men 
också elevernas förkunskaper som en grundläggande premiss för att kunna skapa 
musik i skolan på ett givande sätt. 

Åkesson Röding (2008) gjorde en studie för 7 år sedan där han undersökte vilka 
olika förutsättningar som kan vara av betydelse för musiklärare att praktisera 
musikskapande i grundskolan. Hans undersökning gjordes dock i bakgrund mot 
den gamla kursplanen i Musik i – Lpo94 (Skolverket, 2006). Jag vill därmed 
föreslå en uppföljning av denna studie som belyser vilka förutsättningar som idag 
kan och bör utvecklas i grundskolan för att musiklärare ska kunna genomföra 
momentet musikskapande i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a). I och med 
Åkesson Rödings studie (2008) finns det således ett ypperligt tillfälle att jämföra 
resultaten dem sinsemellan.  

9.4.2. Utredning av centrala begrepp i kursplanen i Musik 
I min studie upplevde jag att tolkningen av själva begreppet musikskapande låg 
som fundamental grund för min undersökning. Som framkommer av mitt arbete 
försökte jag i viss mån klarlägga en definition, men jag upplever detta mer vara likt 
ett tämligen ytligt försök till ett klargörande av begreppet. Semantik och begrepps-
förståelse är något jag anser vara särskilt angeläget i och med att det ligger som 
bakgrund till mycket problematik och missförstånd i skolans värld.  

Det finns en gigantisk rikedom av kunskap att hämta om musikläraryrket och där-
med musikskapande om man skulle ge sig på att rent semantiskt reda ut några av 
de centrala begrepp som förekommer i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a). Jag 
tror dessutom att denna kunskap skulle komma till gagn för väldigt många musik-
lärare i grundskolan. 

Jag vill således föreslå en djupgående semantisk utredning av några olika åter-
kommande begrepp som berör musikskapande i kursplanen i Musik (Skolverket, 
2011a). Några av dessa begrepp skulle till exempel kunna vara: improvisation, 
kreativitet, komposition, musikskapande, bearbetning, gestaltning, kommunikation 
och uttrycksform. 

9.4.3. Musiklärares egna musikskapande 
En intressant aspekt av mitt ämne som jag stötte på i min undersökning var musik-
lärarnas egna musikskapande. Av alla fyra informanter tycktes det bara vara en 
som brukar skriva sin egen musik. De andra tre informanterna menade att de gjorde 
det i jobbet som musiklärare, men inte privat och att de kanske mer testat lite när 
de var yngre. Endast en av dem skriver musik på en mer regelbunden basis. Detta 
tyckte jag var en intressant företeelse. 

Hur lär man elever att skriva sin egen musik om man inte gör det själv? Eller så 
kanske de inte riktigt vet hur man gör? Får musiklärare tillräckligt med utbildning i 
musikskapande för att sedan kunna undervisa i det? Man kan här dra en liknelse 
med en matematiklärare som ska lära barn att räkna, men själv inte vet hur man 
subtraherar. En idrottslärare som ska lära barn att simma, men inte vet hur man gör 
själv. Är det ens möjligt? 

Fransson (2010) gjorde i sin studie en undersökning kring musiklärares personliga 
relationer till musikskapande och vilka eventuella samband som kan tänkas finnas 
däremellan. Likt Åkesson Röding (2008) gjordes hennes studie i ljuset av den gam-
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la kursplanen i Musik i Lpo94 (Skolverket, 2006), varav en mer aktuell under-
sökning kan tänkas vara på sin plats idag. 

I och med detta resonemang vill jag härmed föreslå en vidare forskning om i vilken 
mån musiklärare i grundskolan skapar sin egen musik, och i vilken mån de be-
driver undervisning i musikskapande i relation till detta? 

9.4.4. Läromaterial och metoder för musikskapande 
Jag har själv som musiklärare flera gånger saknat ett gediget läromaterial som jag 
kan konsultera i min undervisning, men som också är tydligt förankrat i kursplanen 
i Musik (Skolverket, 2011a). Enligt ryktesvägen har jag hört att det ska finnas 
något liknande, men det är ingenting jag själv undersökt närmare. Detta vore så-
ledes i sig en intressant ingångspunkt för vidare forskning.  

Ingen av mina informanter gav uttryck för att ha något utarbetat läromaterial de 
utgick från i sin undervisning i musikskapande. Det läromaterial de använde sig av 
bestod mest av YouTube-videor och egenproducerade övningar i ämnet.  

Eftersom jag sedan tidigt intresserat mig för ämnet vet jag att det finns flera olika 
intressanta böcker, videos och teorier för att lära sig hur man skriver sin egen 
musik. Problemet kan dock vara att många musiklärare inte har tillgång till dessa 
kunskaper, eller vet var eller hur de kan få reda på dem. 

Jag vill så förorda en studie som kan ge en tydlig litterär inventering av de metoder 
och teorier som finns att tillgå för att lära sig – hur man skapar sin egen musik. 
Denna översikt skulle kunna fungera som ett matnyttigt underlag för ett eventuellt 
framtida läromaterial i musikskapande för grundskolan. Man kan även tänka sig en 
utgångspunkt från musiklärarnas egenproducerade material och på så sätt belysa 
innehåll för undervisning i musikskapande i grundskolan.  

9.4.5. Musikskapande i praktiken 
Min studie har fokuserats på hur lärare reflekterar kring och tolkar musikskapande 
i grundskolan. Detta har jag gjort genom att intervjua och samtala med musik-
lärarna om momentet. Många gånger kunde jag dock känna att jag skulle velat 
observera dessa tolkningar och teorier i praktiken. Hur omsätter musiklärarna deras 
tolkning av musikskapande i praktiken på deras lektioner? 

Man skulle så kunna tänka sig att komplettera min studie genom att ge sig ut och 
observera några musiklärare när de praktiserar momentet i deras undervisning. Det 
hade så varit intressant att komplettera musiklärarnas utsagor och tolkningar med 
elevernas upplevelser av musikskapande. På detta sätt skulle man kunna verifiera 
musiklärarnas tolkningar i praktiken och därmed få olika uppslag på hur man kan 
praktisera momentet i grundskolan. 

Ericsson och Lindgren (2010) har gjort en liknande studie, men mest fokuserat på 
hur begrepp som marknadsestetik och elevernas vardagskultur problematiseras 
samt kommer till uttryck och förändring i musikundervisningen. I deras obser-
vationer illustreras musikskapande på ett mycket detaljerat sätt i praktiken. Dock är 
deras studie från 2010 och är således i ljuset av den gamla läroplanen Lpo94 
(Skolverket, 2006). 

I ljuset av detta vill jag således föreslå att genom observation och elev- och lärar-
intervjuer studera hur musiklärare omsätter musikskapande i praktiken på deras 
lektioner utifrån kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a).  
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9.5. Återkoppling till syfte och central frågeställning 
Ett syfte med denna undersökning var att ge mer insikt, förståelse och uppslag på 
hur man kan tolka momentet musikskapande i grundskolan utifrån kursplanen i 
Musik (Skolverket, 2011a).  

Jag anser, i ljuset av min genomförda undersökning och rapport, att jag lyckats ge 
en något belysande anblick av detta syfte. Dessutom är det min förhoppning att 
någon annan kommer att dra nytta av min studie, och så även de tankar, idéer och 
känslor som kan ha uppstått vid läsningen av det.  
Min studie har också syftat till att ge en klarläggande inblick i hur fyra verksamma 
musiklärare reflekterar kring detta moment i sitt arbete i grundskolan. Min för-
hoppning har därmed varit att med mitt arbete belysa eventuella öppningar för 
musiklärare att praktisera undervisning i detta moment i grundskolan.  

Även detta syfte anser jag vara någorlunda uppfyllt genom min undersökning och 
mitt skriftliga arbete. I min text framkommer flera synpunkter och tolkningar av 
musikskapande i grundskolan. Som jag beskrivit i arbetet anser jag att tolkning går 
före praktik i skolans värld. Därmed tycker jag, genom de olika tolkningar som 
framstår, ha visat på olika öppningar för hur musiklärare kan planera och arbeta 
med detta moment i grundskolan. 

Min centrala frågeställning i detta arbete löd som följande: 

 

• Hur tolkar musiklärare momentet musikskapande i kursplanen i Musik 
(Skolverket, 2011)? 
 

Denna fråga anser jag mig dock inte vara besvarad. Jag har med mitt arbete endast 
belyst och visat på fyra olika förslag av hur fyra musiklärare tyckts tolka musik-
skapande i kursplanen i Musik (Skolverket, 2011a). Man skulle dock kunna säga 
att jag har besvarat min frågeställning för de fyra musiklärare som deltog i studien. 
Med detta sagt är jag högst medveten om den tolkningsrikedom som kan finnas där 
ute hos andra musiklärare i detta ämne.  

Jag är så även införstådd med min egen subjektivitet och jag anser att min centrala 
frågeställning, med största sannolikhet, är näst intill omöjlig att helt och slutgiltigt 
besvara. Som mitt syfte antyder hoppas jag dock att med min studie ha erbjudit en 
någorlunda klarläggande och belysande anblick av hur musikskapande kan tolkas 
av fyra musiklärare i dagens grundskola år 2015.  
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10. Avslutning 

Detta arbete har varit en otroligt givande, intressant och utmanande resa. Alla olika 
delar från det grubblande planeringsstadiet till det intensiva författandet av denna 
skriftliga rapport.  

Innan jag påbörjade mitt självständiga arbete var jag stressad och orolig över att 
kunna få ihop en hanterbar undersökning trots att jag skulle befinna mig i Tyskland 
under större delen av tiden. Men med lite planering, framförhållning och internet-
uppkoppling gick det ju ändå bra till slut! 

Arbetet med denna undersökning har i avsevärd mängd berikat och breddat min 
kunskap om musikläraryrket i grundskolan. Trots att jag redan jobbat i tre år som 
musiklärare på grundskolan så finns det så otroligt mycket mer kunskap att in-
hämta och tillgodogöra sig i yrket. Lärandet upphör så aldrig på den ständiga ut-
vecklingsfärd som det innebär att vara musiklärare i grundskolan! 

Denna studie har så även tänt ett intresse och gett mig blodad tand för att en dag 
kanske fortsätta mina forskningsstudier i musik. Vem vet? Kanske en master-
uppsats om musikskapande i grundskolan? 

Till dess säger jag ”Auf Wiedersehen!” och all lycka till alla musikskapare där ute i 
grundskolorna som berikar och färgsätter våra liv.  

Tack för musiken! 
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12. Bilagor 

12.1. Bilaga 1: information inför intervju 
Hej! 

Hoppas du fortfarande är villig att bli intervjuad av mig! Hur ser din tillgänglighet 
ut för de närmsta två veckorna? När skulle det passa bäst för dig att bli Skype-
intervjuad? 

Här nedan kommer lite förberedande information inför vår stundande intervju. Hör 
gärna av dig när du tagit del av denna information och läst igenom det som står där. 
 

Vad min undersökning kommer handla om: 

Min undersökning kommer handla om musikskapande i grundskolan med utgångs-
punkt från kursplanen i Musik i Lgr11 och hur ett antal musiklärare tolkar och job-
bar utefter detta moment. 

Varför jag vill intervjua dig: 

Jag vill intervjua just dig för att du i dagsläget jobbar som musiklärare i grund-
skolan och jag tror att just du tillför en viktig del i detta arbete. 

Vilken typ av frågor jag kommer ställa: 

Jag kommer att inleda intervjun med några korta och enkla frågor om dig, som t.ex. 
ålder, kön, arbetserfarenhet etc. Därefter tänkte jag ställa ett antal öppna frågor som 
vi samtalar kring i ungefär max en timme. Mer tid finns dock tillgänglig om vi 
båda märker att intresse finns! Jag kommer dock försöka hålla tidsramen i största 
möjliga mån. Detta kan betyda att jag måste avbryta dig ibland om tiden råkar 
springa iväg. 

Vad kommer att hända med informationen: 

Efter intervjun kommer jag troligen att transkribera (skriva ner) hela eller utvalda 
delar av intervjun och därefter analysera resultatet i jämförelse med några andra 
musiklärare, och i relation till tidigare forskning i ämnet. Förhoppningsvis i mån av 
tid så kommer jag skicka transkriptionen till dig för att godkänna dess innehåll in-
nan jag börjar analysera den. Undersökningen kommer slutligen vara del i en 
skriftlig rapport som kommer att publiceras som ett pedagogiskt examensarbete vid 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och därmed vara till allmänt bruk. Alla 
svar du ger mig under intervjun kommer i min rapport att behandlas konfidentiellt. 
Med konfidentiellt menar jag: ett strängt löfte om att du inte kommer kunna ident-
ifieras (eller beskrivas på ett sätt så att du kan identifieras) i min rapport. 

Hälsningar, 

Patric Kjellström 

26/3-2015 
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12.2. Bilaga 2: inledande intervjufrågor 
 
1. Är du man eller kvinna? 

 

2. Hur gammal är du? 
 

3. Arbetar du idag som musiklärare i grundskolan? 
 

4. I vilken/vilka kommuner jobbar du i? 
 

5. Hur länge har du sammanlagt jobbat som musiklärare i grundskolan? 
 

6. Vilken/vilka årskurser jobbar du med i dagsläget? 
 

7. Har du i dagsläget en musiklärarexamen? Om ja, när erhöll du den? 
 

8. Har du i dagsläget en lärarlegitimation? 
 

9. Har skolan/skolorna du jobbar på någon särskild profil/inriktning, i så fall 
vilken? 

10. Baserar du majoriteten av innehållet på dina lektioner på kursplanen för Musik 
i Lgr11? 
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12.3. Bilaga 3: frågeschema 
 

1. Vad innebär musikskapande för dig? 
 
 

2. Hur tolkar du definitionen av musikskapande, utifrån det som står skrivet i 
kursplanen för musik i Lgr11? (Betyder, skapar mening..) – Vad är 
musikskapande i Lgr11?? Hur definierar du det, så som det står skrivet i 
Lgr11??  
 

3. Berätta för mig, så detaljerat som möjligt, hur du omsätter detta moment i 
praktiken på dina musiklektioner? (Vad du och dina elever gör i detta 
moment.) 
 
 

4. Beskriv, så utförligt det går, vad det är du lär ut i momentet 
musikskapande? (Vad det är du ger undervisning om?) 
 
 

5. Kan du ge ett exempel på en övning du ger dina elever som berör detta 
moment? (En lektion, en uppgift) 
 
 

6. Jag undrar om du har något läromaterial du använder dig av i detta 
moment? Berätta om det!(T.ex bok, video, dataprogram..) 
 
 

7. Vad/vilka anser du är en Musikskapares mest värdefulla verktyg? 
(Instrument, dator, teori, textkunskap) 
 
 

8. Lär du dina elever några särskilda metoder för att skapa sin egen musik? 
Beskriv dem så utförligt det går! (Tips o tricks, tekniker..) 
 
 

9. Hur inspirerar du dina elever till att skapa sin egen musik? 
 
 

10. Beskriv vad du vill att dina elever ska lära sig i just musikskapande? 
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12.4. Bilaga 4: kursplanen i Musik 
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