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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur man kan arbeta med 
elever/deltagare som saknar förkunskaper i låtskrivande. I denna studie har jag 
använt mig av kvalitativa intervjuer med ett par musikpedagoger och av tidigare 
forskning som berör ämnet. Kapitlet om tidigare forskning innefattar litteratur 
som  berör kreativitet, frågan om huruvida vi alla har förkunskaper eller inte, 
eventuellt användande av digitala verktyg, musikskapande i skolan och andra 
närliggande begrepp. Den tidigare forskningen ställs sedan mot resultatet i 
diskussionskapitlet. 

Undersökningen utgår inte från skolans musikundervisning och dess läroplan utan 
fokuserar istället på hur man rent generellt kan arbeta med nybörjare och 
komponerande. Jag vill undersöka och förhoppningsvis få verktyg i hur man lär ut 
skapande av musik, av att skriva låtar.  

Slutsatserna av min undersökning visar på det komplexa arbetet pedagoger utför 
för att få elever och kursdeltagare att komma igång, hitta inspiration och 
kreativitet rörande låtskriveri. Flexibilitet, lyhördhet och innovationsförmåga 
verkar vara tillgångar som är essentiella för pedagogers undervisningssituation. 

Sökord:  kreativitet, komposition, skapa, låtskrivande 
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Förord 

Jag vill tacka min handledare, Anna Backman Bister, som under hela processen 
med detta examensarbete varit ett oumbärligt stöd. Utan din kunskap, din 
vägledning, din uppmuntran och din positiva inställning hade denna studie inte 
kommit till stånd. Jag vill också rikta ett tack till mina informanter för att ni så 
utförligt och med ett sådant engagemang tog er tid att svara på mina frågor. 
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1. Inledning och bakgrund 

När jag började skriva låtar var jag ”oförstörd”. Jag hade inga förkunskaper, 
inte gått någon kurs i ämnet, kunde ingen musikteori eller något om 
harmonisering och melodier. Många år senare, under min utbildning på 
KMH (Kungl. Musikhögskolan i Stockholm) gick jag en ”Singer- 
songwriter-kurs”. Dels ville jag få inspiration och ”tvingas” skriva låtar (jag 
hade i princip inte skrivit ett enda alster på flera år) och dels ville jag se om 
det gick att ”locka fram” inspiration och kreativitet. Framför allt ville jag ta 
reda på om jag hade några metoder vid mitt komponerande och om jag 
någonsin hade haft det. Jag insåg ganska snabbt, under kursens gång, att jag 
alltid hade haft metoder i mitt låtskrivande även om jag inte visste namnen 
på musikaliska begrepp. Det jag hade gjort var att lyssna på musik och jag 
hade tidigt lärt mig själv att spela piano på gehör. Därmed fanns det 
förkunskaper även om jag inte var medveten om dem. 
Vi som deltog i ”Singer- songwriter-kursen” hade alla gedigna förkunskaper 
gällande det musikaliska hantverket och de flesta av oss hade även 
erfarenhet av att komponera. Jag lärde mig mycket av att titta på hur 
kursledarna gick tillväga när de lärde ut att skriva låtar. De berättade om 
sina erfarenheter, hur de brukar gå tillväga och om olika metoder man kan 
nyttja vid låtskrivande. De gav oss specifika uppgifter, vi skulle skriva en ny 
låt varannan vecka vilket inte alltid var lätt att göra på beställning men vi 
deltagare hade självmant valt kursen, vi hade förkunskaper och fick 
dessutom mycket hjälp och stöttning i vårt arbete och vår process. 

För ett par år sedan, när jag gjorde praktik hos en musiklärare på en 
grundskola, började jag fundera på hur man som pedagog gör när man ska 
lära ut komposition till elever/deltagare utan förkunskaper, till de som 
kanske inte har valt det och inte är intresserade, som ofta är fallet i en 
grundskola utan musikinriktning. Förhoppningsvis har alla elever i skolan 
fått med sig verktyg under årens lopp från musiklektionerna i form av att 
prova på att spela instrument, musikteori och hur formen på en låt kan vara 
uppbyggd så att de sedan, när de kommer upp i åk 6 och ska bedömas i 
momentet komposition, har med sig verktyg att arbeta utifrån. Tyvärr kan 
det nog se väldigt olika ut vad gäller verktyg beroende av vilken 
undervisning man har fått. Enligt det centrala innehållet i Lgr 11 i 
kursplanen för åk 4-6 ska alla ha fått förkunskaper i: ”Rytm, klang och 
dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som 
byggstenar för att komponera musik i olika genrer” (Skolverket 2011, sid 
102). 
I Lgr 11 står det också i kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6 att 
”Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik 
genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från 
några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra 
till en fungerande komposition” (Skolverket 2011, sid 103). Enligt 
kursplanen ska det alltså bli en fungerande komposition. Komposition är 
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enligt SAOL: (http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-
akademiens-ordlista-saol/saol-13-pa-natet/sok-i-ordlistan) ”sammansättning, 
anordning, tonsättning, musikstycke; skapelse, produkt”. Min tolkning är att 
en komposition inte bara är att skriva text till redan befintlig musik utan 
handlar om att frambringa musikaliskt resultat. Självklart hämtar vi alla 
inspiration från något/någon men enligt Lgr 11 ska eleverna bidra till en 
fungerande komposition utifrån egna musikaliska idéer (Skolverket 2011). 

 
 

 
När jag senare i livet hade lärt mig musikteori och hade fått mer kunskap 
och erfarenhet av hur en låt vanligtvis var uppbyggd märkte jag att den 
musik jag skrev hade förändrats. Kan man då säga att jag hade blivit mindre 
kreativ? Är inte alla påverkade av någon, några eller något? Medvetet eller 
omedvetet var jag helt säkerligen påverkad av saker redan som liten och 
”oförstörd”. Det kanske kan vara bra att känna till så mycket som möjligt 
om ett givet ämne. Utifrån den kunskapen kan man skapa något nytt, göra 
en variant av det befintliga, men är det att vara sant kreativ eller är det att 
vara beräknande? Förändring tar sin utgångspunkt i något som redan 
existerar, inget kan skapas ur ingenting. Det vi skapar bygger på något redan 
existerande men vi har alla något unikt att bidra med. När jag var ung 
sångare härmade jag ofta andra sångare och på det sättet lärde jag mig att 
sjunga och hitta min personliga stil och identitet. 

Jag tror att jag själv lärde mig genom att lyssna mycket på musik. Jag hade 
också väldigt tidigt utvecklat ett bra gehör, när jag hörde en sång på radio 
kunde jag höra harmonierna som spelades. Detta gjorde att jag blev 
intresserad av musik som stod för större harmoniska utmaningar. Jag 
reagerade när det var något ackord som jag inte på en gång kunde höra 
vilket det var och satte mig då vid pianot och provade mig fram tills jag 
hittade de harmonier som jag tyckte lät rätt. Mina egna sånger är inga 
avancerade jazzstycken men i många av dem finns oväntade ackordbyten 
och de har inte alltid heller en självklar form.  
Jag behöver inget instrument när jag skriver musik, tonerna finns i mitt 
huvud. Jag skriver ner de textrader jag kommer på och skriver ackorden vid 
rätt ord och eventuellt skriver jag ner tonerna (med bokstavsbeteckningar) i 
melodin också ifall jag inte har tillgång till pianot snabbt. Nuförtiden kan 
jag spela in mina idéer på telefon, det finns fler möjligheter att uttrycka 
idéer på, det finns olika digitala verktyg. Några sådana möjligheter fanns 
inte på 1980-talet när jag började skriva musik. 

Min önskan är att de människor jag undervisar ska bli intresserade och vilja 
fortsätta skriva låtar, få en inblick i hur hantverket går till och att det finns 
olika metoder att tillgå. Om det var en kurs som deltagarna medvetet har 
sökt sig till skulle jag hoppas på att jag gett dem verktyg i låtskrivarkonsten 
och att de skulle vilja fortsätta utvecklas i sitt låtskrivande. Om det däremot 
vore en grupp elever i en grundskola, där det ingick som ett moment i deras 
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undervisning, vore mitt mål att de skulle tycka att det är kul och att de skulle 
känna att de lyckats åstadkomma något, att de fick se ett resultat av det de 
jobbat med. Men om jag vore ledare för en singer-songwriter-kurs på 
nybörjarnivå där deltagarna inte kan spela något instrument, de kan 
ingenting om harmonilära eller musikteori; hur skulle jag då gå tillväga? 
Vilka metoder skulle jag använda mig av? Måste man inte börja med att lära 
dem några ackord? Skulle jag börja med att utgå ifrån en standardiserad 
form på en låt? Skulle de få skriva fyra fraser som ska rimma? Eller skulle 
jag försöka få dem att komma på en melodi som jag som ledare sedan skulle 
harmonisera? 
Jag började utifrån min praktik och från ”Singer- songwriter-kursen” 
fundera över hur jag själv skulle gå tillväga om jag vore kursledare i 
låtskrivande eller för den delen musiklärare i en grundskola. Både för 
deltagare med erfarenhet och förkunskaper i ämnet men även för de utan. 
Det är det sistnämnda jag valt att ägna denna uppsats åt.  

 

1.1. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om hur några musiklärare ser 
på frågan hur man kan lära ut att komponera till människor utan 
förkunskaper i låtskrivande. Den forskningsfråga som studien söker besvara 
för att uppfylla syftet är: 

• Hur beskriver ett par musiklärare kring frågan om hur man går 
tillväga när man lär ut att skriva låtar till nybörjare utan 
förkunskaper i ämnet musik? 

1.2. Uppsatsens struktur 
Denna studie är upplagd på följande sätt: I kapitlet om tidigare forskning 
presenteras forskning som en bakgrund till ämnet låtskrivande för nybörjare. 
Olika teorier om kreativitet, frågan om huruvida vi alla har förkunskaper 
eller inte, eventuella fördelar med digitala verktyg, musikskapande i skolan 
och andra närliggande begrepp tas upp här. I resultatdelen presenteras 
datainsamlingen av mina kvalitativa intervjuer. Därefter följer en diskussion 
där intervjuerna ställs mot den tidigare forskningen. Uppsatsen avslutas med 
vad som, utifrån denna studie, skulle kunna forskas vidare på.  

2. Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras den teoretiska bakgrunden till studien. 
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2.1. Kreativitet  
Att definiera det mångfacetterade begreppet kreativitet kan vara svårt. Jag 
har i denna text försökt avgränsa mig till sådant som är relevant för mitt 
arbete. 

2.1.1. Vad är kreativitet? 

Nationalencyklopedin beskriver ordet kreativitet som ”förmåga till 
nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv. 
(http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kreativitet). 
Författaren och psykologen Rollo May skriver i sin bok Modet att skapa att 
Platon i sin dialog Symposion beskrev vad han kallade för de sanna 
konstnärerna – nämligen de som gav upphov till något nytt, till skillnad från 
de som använde konsten för att dekorera. (May, 1975, sid 39). 
Rollo May väcker också frågorna: är man bara kreativ om ens idéer leder till 
ett resultat, en produkt, eller är det själva idén i sig som är det kreativa? Han 
tar upp ett exempel med en man som hade så många idéer till noveller men 
aldrig skrev ner någon, trots att novellerna var färdiga i mannens tankar. 
Enligt May hade denne man kreativa resurser, men stannade alltid när han 
just skulle förverkliga dem.  
Filosofen Nils-Erik Sahlin (2015) skriver i sin bok Kreativitetens filosofi att 
”det är alltför lätt att sammanblanda produktivitet och kreativitet” (Sahlin, 
2015, sid 93). Han ifrågasätter huruvida Mozart, en av den kanske mest 
uppskattade av alla tonsättare, var kreativ eller inte.  

Det finns tydliga repetitiva och receptiva drag hos honom. Vad 
jag förstår var Mozart knappast någon musikalisk banbrytare – 
några murar rev han aldrig. Han var den produktive 
problemlösaren som med elegans, genialitet och musikalisk 
säkerhet förde traditionen vidare. Det bör stå klart för vem som 
helst att den som 34 år gammal skrivit 626 verk måste haft ett 
gediget musikaliskt regelverk att luta sig mot (Sahlin, 2015, sid 
93).  

Sahlins syn på kreativitet är att ”idéer är kreativitetens bärare” (Sahlin, 
2015, sid 93). 

2.1.2. Kan man lära sig att bli kreativ? 

Enligt docent Jan Rollof (2002, sid 42) går det att ”locka fram, stimulera, 
stödja och realisera kreativitet. Det går att organisera fram den”. ”Enskilda 
personer som arbetar inom kreativa fält vet att de inte kan sitta och vänta på 
inspiration” (ibid., sid 42). Hur kan man då göra för att ”locka fram” 
kreativitet? Rollof skriver att det är få saker som gynnar kreativitet så 
mycket som ett ständigt pågående och livfullt samtal, i vilket man utbyter 
idéer och utvecklar och förädlar andras förslag. ”Det personliga, lekfulla 
och unika frodas... Allt är möjligt, galna idéer är alltid tillåtna, den fria 
tanken utmanar regler och traditioner, med bevarad respekt för individer 
(kritik av sak, inte av person)”. (Rollof, 2002, sid 43) 
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Rollof skiljer på konstnärlig kreativitet och den sortens kreativitet som står 
utanför det han kallar konstnärssfären. Han säger att ”…det troligen finns ett 
samband mellan stort konstnärskap och ’olycka’” (Rollof, 2002, sid 82). 
Han pratar om melankoli och disharmoni som drivkrafter för konstnärlig 
kreativitet och fortsätter sitt resonemang: ”Utanför konstnärssfären är 
kreativa insatser sällan drivna av olycka – och för innovation i 
organisationer är det definitivt inte så […] ”En organisationskultur som 
stimulerar kreativitet bygger på trygghet, självförtroende, respekt, lust, 
nyfikenhet och experiment” (ibid., 2002, sid 82).  
Per Kristensson, docent i psykologi vid Karlstads universitet säger att det 
finns olika tankeövningar som får kreativiteten att flöda. Till exempel 
”Slumpordstekniken”: ”En teknik som utgår från att man utifrån ett givet 
problem spånar fram lösningar genom associationer till ord som slumpas 
fram. Leder ofta till oväntade sammankopplingar, vilket ofta är en 
förutsättning för att uppfinna något nytt”.( http://allastudier.se/tips-o-
fakta/2462-kreativitet-ditt-mentala-guld/). 
 

2.1.3.  Är kreativitet medfött? 

Christina Evling hänvisar i sin uppsats till Nationalencyklopedins definition 
av kreativitet: ”förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade 
perspektiv” (Evling, 2006, sid. 14). Hon fortsätter och skriver att:  

För att anknyta denna definition till ovanstående teorier vore just 
värderingsförmågan och helhetstänkandet en förutsättning för 
detta vilket ytterligare ger tyngd åt teoriernas argument om den 
ensidiga uppfostran som ges i dagens skola. Här tas också en 
central fråga i kreativitetsforskningen upp. Frågan är om alla 
människor har kreativa anlag som endast en del av oss får 
tillfälle att utveckla. Detta menade t.ex. psykologen Abraham 
Maslow, som trodde på en för alla gemensam primär kreativitet, 
alltför ofta hämmad i sin linda av uppfostran och skola (Evling, 
2006, sid. 14). 

May (1975) menar att det finns en skiljelinje mellan talang och skapande. 
”Talangen kan mycket väl ha neurologiska korrelat och studeras som 
’medfödd’ hos en person. En man eller kvinna kan ha talang vare sig de 
använder den eller inte” (May, 1975, sid 42).  
Fredrik Ullén, professor i neurovetenskap vid Karolinska institutet menar att 
det finns en koppling mellan psykisk sjukdom och kreativitet. Hans 
forskargrupp har visat att ”dopaminsystemet i hjärnan hos kreativa personer 
till viss del liknar det som finns hos schizofrena. De filtrerar inte bort lika 
mycket sinnesintryck som andra, vilket ger dem möjlighet att se fler 
samband och göra fria och ovanliga – eller bisarra – associationer. Hos den 
kreative kan det leda till idérikedom, men hos den svårt psykiskt sjuke till 
förvirring”.  
(http://www.dn.se/livsstil/intervjuer/fredrik-ullen-for-att-vara-kreativ-maste-
man-vara-disciplinerad/). 
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2.1.4.  Vikten av gränser för att kunna vara kreativ 

Rollo May beskriver i sin bok Modet att skapa (1975) om vikten av gränser 
för skapande. Enligt honom är ”…gränser en nödvändig förutsättning för att 
konsten skall födas” (May, 1975, sid 109).  

Gränserna är lika nödvändiga som flodbankarna för floden. Utan 
flodbankarna skulle vattnet svämma ut över jorden, och det 
skulle inte finnas någon flod – det vill säga floden uppstår 
genom spänningen mellan det framströmmande vattnet och 
flodbankarna. På samma sätt är gränser en nödvändig 
förutsättning för att konsten skall födas. (May, 1975, sid 109). 

Han fortsätter: ”Kreativiteten uppstår ur spänningen mellan spontanitet och 
begränsningar, och de senare tvingar (som flodbankarna) spontaniteten in i 
de olika former som är nödvändiga för konstverket eller dikten” (ibid., sid 
109). Som jag förstår May är gränser en förutsättning för kreativitet. I 
samma bok skriver May att Alfred Adler hävdade att ”kulturen uppstod 
genom våra fysiska begränsningar” och att ”I kampen för att överleva 
utvecklade människan sin intelligens” (ibid., 1975, sid 108). Det Adler 
menar är att i brist på människans fysiska styrka var vi tvungna att bli bra på 
att tänka för att överleva.  

2.1.5.  Musikens verktyg och förkunskaper 
Kan vi skapa någonting nytt utifrån ingenting? Kan en unik idé bara komma 
till oss från ingenstans? Behöver vi ha en viss kunskap eller vissa verktyg 
för att kunna skapa? Rollo May (1975) menar att vi känner till vissa element 
som vi sedan kombinerar. ”…jag ser hur två färger på mitt papper blandas 
till en tredje färg som jag inte kunnat förutsäga” (May, 1975, sid 7). Han har 
en teori om kreativitet och möte och tar ett exempel med konstnären 
Cézanne som ser ett träd. ”Den målning som blir ett resultat av detta möte 
mellan en människa, Cézanne, och en objektiv verklighet, trädet, är 
bokstavligen ny, unik och ursprunglig. Någonting föds till liv, får gestalt, 
någonting som inte existerade förut” (ibid., 1975, sid 74). 
Nils-Erik Sahlin (2015) tar upp ett annat exempel,  

Försök till exempel att komma på ett riktigt nyskapande 
äppelkaksrecept. För att lyckas med uppgiften måste den 
kulinariske pionjären ha en bra överblick över världens alla 
äppelkaksrecept. Men han eller hon bör även ha kunskap om och 
känsla för hur äpplets många smaker och dofter harmonierar 
med andra tänkbara ingredienser. Basala äppel- och 
matlagningskunskaper är helt enkelt en förutsättning för att 
lyckas. (Sahlin, 2015, sid 148). 

Vygotskij skriver i sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen (1995): “Det 
skulle vara ett underverk om fantasin kunde skapa ur ingenting, eller om den 
skulle ha andra källor till sina skapelser än tidigare erfarenheter” (Vygotskij, 
1995, sid 17). Vygotskij pratar här om att det finns olika synsätt gällande 



 7 

fantasi och kreativitet. Ett som har med övernaturlighet att göra och ett som 
är mer vetenskapligt. ”Bara religiösa och mystiska föreställningar om den 
mänskliga naturen kan tillskriva fantasins produkter ett ursprung som inte 
hör samman med våra tidigare erfarenheter, utan med en utanförstående, 
övernaturlig kraft” (Vygotskij, 1995, sid 18). Vidare skriver han 

 En vetenskaplig analys av de mest verklighetsfrämmande och 
fantastiska konstruktionerna, till exempel sagor, legender, 
myter, drömmar osv, övertygar oss om att också de mest 
fantastiska skapelserna inte är något annat än en ny kombination 
av sådana element som i slutändan hämtats från verkligheten 
och bara förvrängs eller omarbetas av vår fantasi (Vygotskij, 
1995, sid 18).  

Vygotskij hänvisar till en dikt av Aleksandr Pusjkin, Ruslan och Ljudmila 
från 1820: 

Vid havet står en ek så grön, 

Runt eken i en gyllne kedja 
Går dag och natt en allvis katt. 

Går den åt höger hörs en sång 
åt vänster kväder den en saga. 

Där finns det underverk att skåda: 
En sjöjungfru i ekens topp 

och skogsrået längs dunkla stigar 
med spår av aldrig sedda djur. 

På hönsaben en stuga står, 
Med varken fönster eller dörr… 

 
Det Vygotskij här vill visa på, med hjälp av Pusjkins dikt, är att fantasin 
bygger på material som hämtats ur den givna verkligheten och att denna dikt 
inte skulle ha kunnat skrivas om Pusjkin inte sedan tidigare kände till vad en 
ek, en katt eller hönsben var. Vygotskij menar att det är kombinationen av 
element som är fantasifull och kreativ. 
Att ha en grund att utgå ifrån, vad gäller nyskapande, exemplifierar Bruner 
när han säger Bruner att J. S. Bach trots sin begåvning inte kunde ha skapat 
sin musik om han inte hade levt i det sammanhang som han gjorde 
(1996/2002, s. 136). Bach använde andra kompositörers, musikers och 
instrumentbyggares samlade erfarenheter, som han fick genom erfarna 
representanter för musiktraditionen han levde i. Kompositioner, 
improviserad musik, instrument, musikalisk praxis och notation som han 
fick ta del av blev den grund från vilken han kunde utveckla nya kunskaper 
(Bruner 1996/2002). Bach hade alltså verktygen för att kunna komponera 
musik.  
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Professor Göran Folkestad menar att vi alla på ett eller annat sätt har 
förkunskaper. ”Ingen kan dock sägas börja från noll. Även om man aldrig 
komponerat förut, inte ens spelat, så besitter man ett stort musikaliskt 
kunnande” (Folkestad, 1992, sid 16). Folkestad menar enligt Nilsson (2002) 
att  

…musikpedagogen idag aldrig möter musikaliskt okunniga 
människor och att det i den meningen därför inte finns några 
egentliga musikaliska nybörjare. Genom att ta del av ett i media 
växande utbud av en mångfacetterad musikkultur lär sig barnen 
mycket musik på egen hand (Folkestad, G. 1999, citerad i 
Nilsson, 2002, sid 7). 

Professor Bertil Sundin (1995) reflekterar över hur musiken blivit en del av 
vår miljö och föreställer sig att ”barn som börjar skolan idag troligen redan 
har hört mer musik än deras farfarsföräldrar hörde under hela sin livstid” 
(Sundin 1995, sid 9; Nilsson, 2002, sid 7). 
I boken Musikklassrummet i blickfånget, (2010) skriver Claes Ericsson och 
Monica Lindgren om vikten av att ha en grund att stå på innan man kan vara 
kreativ. För att vara kreativ i ämnet musikskapande menar författarna att 
man måste ha vissa grundkunskaper, vilket de kallar hantverksskicklighet. 
De hänvisar till Strandberg (2007) som menar att ”Föreställningen om att 
’alla kan’ skapa musik oavsett musikaliska kunskaper och att ingen får 
misslyckas är tongivande även i dagens skolpraktik.” (Ericsson och 
Lindgren, 2010, sid 204). 
Ericsson och Lindgren har gjort videoobservationer under musiklektioner 
och skriver i sin analys från en av dem:  

Att skapa en låt förutsätter ett hantverkskunnande både vad det 
gäller textskrivande och musikskapande och även om vissa 
elever är duktiga musikanter har de inte förmåga att omsätta 
detta. Resultatet blir att läraren lotsar dem genom processen, för 
det mesta så genomgripande att det är denne som både skapar 
musiken och stöttar framförandet av den. I textskrivandet 
ingriper han inte i lika hög grad, men har ändå stort inflytande 
över resultatet, eftersom texterna behöver harmonieras med 
musiken och att en modifiering av dessa då kommer till stånd 
(Ericsson och Lindgren, 2010, sid 93). 

Författarna beskriver en annan situation där elever fått uppgiften att skriva 
en egen låt där de ges fria händer att skriva den text de vill med det 
förbehållet att texten inte får handla om någon kamrat. Ericsson och 
Lindgrens uppfattning av situationen de observerat är följande: 

 Det är inte svårt att uppfatta uppgiften att skriva en låttext som 
övermäktig för dessa elever i denna situation. Trots flera 
ansträngningar stagnerar skapandeprocessen innan den ens har 
startat. Vad i situationen medverkar till frustrationen och den 
uteblivna kreativiteten? Har kanske just dessa elever allmänna 
svårigheter när det gäller språk och skrivande? Är det uppgiftens 
begränsning (att inte tillåta personnamn) som sätter käppar i 
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hjulet? Eller är det bristande lärarhandledning? (Ericsson och 
Lindgren, 2010, sid 134-136). 

2.1.6. Digitala verktyg 

Forskaren Bo Nilsson (2002) har undersökt hur åtta år gamla barn skapade 
musik med hjälp av dator och synth. Han fann att barnen kunde skapa musik 
med form och struktur i motsats mot tidigare forskning som menade att barn 
under nio år inte kunde skapa meningsfull musik. Han samlade in data under 
arton månader genom midi-filer från barnens kompositioner, observationer 
och djupintervjuer. 
Folkestad skriver i sin undersökning angående den kreativa 
skapandeprocessen om skapandet som indelat i två faser, en inspirationsfas 
och en hantverksfas. Vissa personer besitter kanske ingen 
hantverksskicklighet inom musikområdet utan jobbar på inspiration hela 
vägen. Folkestad framför fördelarna med digitala verktyg, han menar att 
”om man inte kan spela något instrument, kanske inte kan harmonilära osv, 
kan man utföra det musikaliska hantverket med hjälp av digitala verktyg” 
(Folkestad, 1992, sid 15 och 16). 
Anniqa Lagergren skriver i sin avhandling, Barns musikkomponerande i 
tradition och förändring, (Lagergren, 2012) att barns och ungas möjlighet 
att uttrycka sig själva och finna nya former för kreativa processer har 
utökats med de digitala verktygen (Lagergren, 2012). Utifrån Lagergrens 
undersökning av kulturskolan, där de använder sig av Pc-datorer med 
musikprogrammet Band-in-a-Box och grundskolan, där de använder Mac-
datorer med musikprogrammet Garage Band, skriver hon om digitala 
verktyg som hjälpmedel för komponerande.  

Band-in-a-Box erbjuder dels tekniska kunskaper i att hantera 
själva programmet, men eftersom det bygger på att ställa in ett 
ackompanjemang med ackord där det finns möjlighet att välja 
olika genrer och stilar erbjuds även kunskaper om ackord, 
genrer och stilar. Garage Band å andra sidan erbjuder helt andra 
kunskaper. Genom att programmet ger möjligheten att spela in 
och lyssna samt spela in flera olika spår erbjuds den tekniska 
kunskapen att genomföra detta. Möjligheten att lyssna på 
inspelningen erbjuder kunskaper i musik som framförallt 
handlar om att bli medveten om hur det barnen själva spelar 
också låter som en helhet. Och det blir möjligt för barnen att 
utveckla sina kompositioner (Lagergren, 2012, sid 101).  

Vidare skriver Lagergren,  
Sammantaget pekar forskningsresultaten mest på fördelar med 
digital teknik. Att de är stöttande för barn och unga på olika sätt, 
även om det inom andra områden där forskning istället visat på 
att digitala verktyg inte helt självklart är stöttande i barns 
lärande och kräver nya förhållningssätt till lärande. För barns 
deltagande betyder det att förutom tillgång till digital teknik i en 
musikkomponerande aktivitet behöver även 
undervisningsformer och förhållningssätt till lärande anpassas 
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till de digitala verktygens möjligheter och begränsningar 
(Lagergren, 2012, sid 28).   

Anna-Lena Kempe och Tore West skriver i sin bok Design för lärande i 
musik (2010) att: ”Den elektroniska revolutionen har lett till nya möjligheter 
att skapa musik” (sid 177). Människor började spela in själva i olika 
musikprogram och lägga upp sin musik på internetsidor så som Myspace, 
Youtube och Sound Cloud. Vidare: ”Detta har lett till utvecklingen av allt 
mer sofistikerade mjukvaruprogram för att skapa musik där man inte 
nödvändigtvis behöver ägna flera år åt att öva på ett instrument” (ibid., 
2010, sid 177). De fortsätter sitt resonemang: ”Genom att pröva sig fram 
mellan olika förinspelade klangblock och rytmer som automatiskt anpassas 
efter tonart och tempo kan man snabbt hitta en stil man känner igen och 
gillar” (ibid., 2010, sid 178). Författarna pratar om den frihetskänsla som 
kan infinna sig när det man vill uttrycka blir verklighet utan att man är 
begränsad av att man inte kan noter, sjunga eller spela något instrument. 

 Något som verkar gemensamt i de datorstödda teknikerna för 
musicerande är att man kan lägga större fokus vid expressiva 
kvaliteter och lusten att spela, än vid de speltekniska 
svårigheterna eller avkodningen av notskriften. Idag behöver 
man inte traggla noter och staka sig fram innan man kan låta 
riktigt bra (Kempe och West, 2010, sid 180).  

I kapitlet ”Kan alla komponera?” från samma bok som ovan hänvisar 
Kempe och West till Folkestad:  

Göran Folkestads avhandling om hur vanliga ungdomar, helt 
utan formell musikalisk utbildning, kunde skapa musik som 
visade att de hade stor kännedom om (konst-) musikaliska 
konventioner. (Folkestad, 1996). Avhandlingen fick mycket 
uppmärksamhet just för att den visade att vår tidigare förståelse 
av hur musikaliskt skapande går till inte längre stämde. 
Resultaten visar att det inte är nödvändigt med en klassisk 
skolning eller notkunskaper för att kunna skapa musik, eftersom 
barn och ungdomar lär sig musikaliska konventioner helt utan 
undervisning genom musiklyssnande. De digitala redskapen i 
studien gjorde det enklare att komma till det skapande momentet 
utan att behöva använda många år till träning på ett instrument. 
Sedan studien publicerades har utvecklingen gått snabbt och 
musikprogram som Garageband eller applikationer i 
mobiltelefoner ger människor allt större möjligheter till 
musikaliskt skapande (Kempe och West, 2010, sid 33).  

2.2. Musikskapande i skolan 
I detta avsnitt redovisas utvalda delar av vad som står i kursplanen för 
grundskolan som kan anses vara av betydelse för musikskapande (Lgr11, 
Skolverket 2011, sid. 100-110). 

Centralt innehåll 
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I årskurs 4–6 
Musicerande och musikskapande 

• Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer. 
• Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, 
perioder och kompmodeller. 
• Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner. 

• Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till 
exempel 

ackordföljder och basgångar. 
• Musikframföranden. 

Musikens verktyg 
• Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel 
uppvärmningsövningar. 
• Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd. 

• Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och 
rap. 

• Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel 
eller för ackompanjemang. 

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

• Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar. 
• Digitala verktyg för ljud- och musikskapande. 

 
 

Centralt innehåll 
 

I årskurs 7–9 
Musicerande och musikskapande   

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

• Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer. 
• Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller 

melodi slingor med röst och instrument. 
• Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och 
låtar. 
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• Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras. 

Musikens verktyg 
• Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande 
kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas. 
• 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. Musiksymboler och 
notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation. 

• Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning. 
 

Här följer ett urval kunskapskrav som innefattar musikskapande. 
 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 
 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik 
genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från 
några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra 
till en fungerande komposition. 

 
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6 

 
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med 
hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla 
musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till 
en i stora delar fungerande komposition. 
 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 
 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik 
genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur 
olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner 
som har en i huvudsak fungerande form. Dessutom kan eleven kombinera 
musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån 
samspelar. 

 
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 
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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 uttrycksformer så att de olika uttrycken 
väl samspelar. 

 
Musikskapande – Komposition 

 
Enligt kursplanen ska musikskapande i grundskolan bli en färdig 
komposition, inte några textrader som läraren harmoniserar och tonsätter. 
En komposition är enligt SAOL:s definition: ”sammansättning, anordning, 
tonsättning, musikstycke; skapelse, produkt” 
(http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-
ordlista-saol/saol-13-pa-natet/sok-i-ordlistan). 
Så ser de föreskrifter ut som finns för hur musikskapande i skolan ska se ut. 
Ericsson och Lindgren har i sin studie Musikklassrummet i blickfånget, 
undersökt hur det ser ut i praktiken på ett visst antal grundskolor (2010).  

Skapandeprojekten avslutas ofta med någon typ av redovisning 
där läraren själv blir den som skapar gruppernas musik, 
alternativt döljer elevernas mest uppenbara misslyckanden med 
hjälp av teknisk inspelningsapparatur. Att alla kan skapa 
illustreras också via en förstärkning på sociala aspekter i form 
av deltagande och kollektiv samvaro, vilket blir synligt vid 
några tillfällen där läraren legitimerar elevers bristande 
förmågor med kommentarer om värdet av gemenskap och 
samhörighet (’du är med i alla fall’) (Ericsson och Lindgren, 
2010, sid 204).  

En annan konstruktion, menar Ericsson & Lindgren, är att musikskapande 
sker enligt en viss ordning, och ett exempel på detta är idén om att det första 
momentet skulle vara att skapa en text och en melodi utan hjälp av något 
instrument (ibid 2010).  
 

2.2.1. Tid och rum 

Ericsson och Lindgren (2010) skriver om organisering av tid,  
Organisationen av skoltid kan i sig ses som begränsande för ett 
skapande arbete. De inrutade schemapositionerna och relativt 
korta arbetspassen lämnar inget utrymme för en kreativ 
skapandeprocess med karaktär av ”flow” där tid och rum 
försvinner (2010, sid 204).  
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Samma författare har i en nationell ämnesutvärdering, Musik i grundskolan 
(2015), bland annat lyft fram vikten av tillgång till lokaler för 
musikundervisning:  

Eftersom en stor del av undervisningen sker i smågrupper, vilket 
inte minst fördjupningsstudien, enkätstudien och tidigare 
forskning (Ericsson & Lindgren, 2010) bekräftar, kan tillgången 
till grupprum ses som något låg. Flera lärare har i intervjuerna 
också fört fram att musikundervisningen i deras skola skulle 
vinna på att ha fler grupprum. I intervjuerna trycks det mer på 
lokalerna som hinder för en optimal undervisning än tillgången 
på utrustning. Dock ses både i enkätundersökningen och i 
fördjupningsstudien storleken på undervisningsgrupperna som 
det största problemet och i detta avseende finns en stark 
koppling till tillgången på grupprum eftersom detta styr hur 
många grupper som har möjlighet att musicera samtidigt 
(Ericsson och Lindgren, 2015, sid 52).   

Det förefaller som att betydelsen av att kunna arbeta ostört spelar en stor roll 
i skapande processer. Tillgången till relevanta lokaler, eller tillräckligt antal 
grupprum, är något som återkommer i tidigare forskning inom ämnet 
musikskapande i skolan. Enligt Ericsson & Lindgren anser alltså deras 
informanter att tillgången till lokaler är viktigare än tillgången till 
utrustning.  Vidare menar samma författare att organisationen av arbetet i 
skolan, med ofta inrutade arbetspass begränsar möjligheterna för att arbeta 
med skapande och kreativ verksamhet.  

3. Metod 

I detta kapitel beskrivs val av metod och val av informanter. Genomförandet 
av intervjustudien och dess etiska överväganden redogörs också här. I 
metodkapitlet tänker jag även diskutera mina metoder och deras 
tillförlitlighet.  

3.1. Kvalitativ forskningsmetod 
Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet 
på det sätt som du vet det. Jag vill förstå meningen i din 
upplevelse, gå i dina skor, uppleva tingen som du upplever dem, 
förklara tingen som du förklarar dem. Vill du bli min lärare och 
hjälpa mig att förstå? (James P.Spradley, citerad i Kvale 
1997/2007, s 117). 

I och med att jag vill ta del av och undersöka ett par pedagogers personliga 
erfarenheter använder jag mig av halvstrukturerad, kvalitativ 
forskningsintervju som metod för datainsamling (Kvale, 1997). 
Halvstrukturerad, kvalitativ forskningsintervju används när man vill gå på 
djupet i ett ämne till skillnad från en kvantitativ forskningsmetod som mer 
handlar om att se mönster i stora kvantiteter/data. I mitt arbete vill jag ta del 
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av och undersöka ett par pedagogers personliga erfarenheter av arbete med 
nybörjare i låtskrivning. Jag har, genom semistrukturerade intervjuer med 
musikpedagoger som har gedigen erfarenhet av att leda kurser i 
låtskrivande, samlat information i ämnet (se syftet, 1.1). 
Den här forskningsmetoden utgår ifrån den enskildes erfarenheter och 
uppfattning om ämnet i fråga. I mitt arbete är jag intresserad av att tolka och 
försöka förstå hur mina informanter ser på låtskrivning för nybörjare. 
Kvalitativ metod används för fördjupad kunskap. En halvstrukturerad 
intervju utgår ifrån teman och tillåter följdfrågor (Kvale, 1997). 

…den omfattar en rad teman och förslag till relevanta frågor. 
Men på samma gång finns möjlighet att göra förändringar vad 
gäller frågornas form och ordningsföljd om så krävs för att följa 
upp svaren och berättelserna från den intervjuade (Kvale 1997, s 
117). 

3.2. Urval 
I min studie intervjuas två musikpedagoger som är noga utvalda på grund av 
deras erfarenhet av ämnet som jag vill undersöka (se syftet, 1.1). Mina 
informanter arbetar båda inom skolan och är vana vid att lära ut 
komposition. Den ena valdes, utöver detta, för att hon är professionell 
musiker och leder kurser i låtskriveri. Den andra för hennes långa erfarenhet 
av undervisning i ämnet musik i grundskolan.  

3.2.1. Presentation av informanter 
Mina informanter önskade vara anonyma och jag har därför gett dem 
fingerade namn, Lena och Eva. I mitt arbete har jag utelämnat sådant som 
kan härleda till deras identitet.  

Lena är musiklärare i åk F-6 på en vanlig grundskola med examen från 
Göteborgs musikhögskola och har nu varit yrkesverksam i snart 20 år. 
Parallellt med arbetet som lärare i grundskolan leder hon körer, både med 
barn och vuxna. Hon har gett ut en sång- och lekbok med eget material. 
Lena arbetar med förberedande skapande redan i lågstadieåldern vilket jag 
finner relevant i min studie i och med att dessa elever då egentligen inte är 
nybörjare i låtskrivande när det momentet ska betygsättas, i åk 6. Alla elever 
i skolan får inte den möjligheten och hur går då en lärare tillväga vid 
bedömning i momentet komposition? Jag frågade min informant om 
huruvida hon hade några idéer om detta. 
Eva arbetar sedan tretton år som musiklärare på estetiska programmet. Hon 
undervisar även elever som läser in årskurs nio i ämnet musik där bl. a. 
momentet komponera och skapa musik ingår. Eva leder work-shops i 
låtskrivande på Pop-kollo. Hon har dessutom lett kurser för pedagoger, 
främst fritidspersonal och klasslärare som behöver få verktyg när de ska 
komma igång med musikskapande med sina elever. Eva har varit verksam 
som musiker och artist i 30 år med skivinspelningar, konserter och turnéer. 
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3.3. Etiska aspekter 
Denna undersökning följer de forskningsetiska regler som Vetenskapsrådet 
anger beträffande intervjustudier (www.vr.se/etik). 
I grunden handlar det om fyra krav som lagtexten ställer på forskningen:  
 

1. Informationskravet innebär att deltagare ska bli informerade om 
studiens syfte. 
För min studie har detta inneburit att jag ringde och samtalade med 
och frågade mina informanter om deras medverkan i studien. Jag 
talade då om vad studien skulle handla om, och att de när som helst 
kunde välja att avbryta sin medverkan. 

2. Samtyckeskravet innebär att deltagare har rätt att bestämma över sin 
egen medverkan. 
Mina informanter fick själva välja om de ville vara med i studien, 
och fick veta att de kunde avbryta medverkan när de ville. 

3. Konfidentialitetskravet: Deltagares personuppgifter ska hanteras 
med största möjliga konfidentialitet så att obehöriga inte kan ta del 
av dem.  

Jag talade om för mina informanter då jag frågade dem om 
medverkan i studien, att de fick välja att vara anonyma, vilket de 
valde. Jag talade även om att deras intervjuer skulle hanteras så att 
inte obehöriga kunde ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet: De insamlade uppgifterna får inte användas till 
annat än i forskningssyfte. 

I samband med att jag informerade mina informerade mina 
informanter om de tidigare punkterna, fick de också veta att deras 
intervjuer enbart skulle användas i forskningssyfte, och att det inte 
fanns någon risk att det de sade i intervjuerna skulle komma att 
användas på något annat sätt.  

  

3.4. Genomförande och analys av intervjustudien 
Jag bokade in möten med mina informanter. Den första intervjun 
genomfördes i informantens hem, den andra på ett kafé. På förhand hade jag 
redogjort för mitt ämnes syfte, vad mitt arbete skulle användas till och att 
intervjun skulle ta ca en timme. Mina frågeställningar utgick ifrån en 
intervjuguide (se bilaga 1). Frågorna ställdes i dess ursprungliga form med 
följdfrågor för att få mer uttömmande svar och förtydliganden. Detta 
motsvarar vad Kvale (1997) benämner som en halvstrukturerad intervju. 
Genom de öppna frågeställningarna hade informanterna möjlighet att ge 
sina personliga aspekter utifrån deras erfarenheter på de teman som togs 
upp. Med intervjuguiden som utgångspunkt var mitt mål att kunna besvara 
undersökningens syfte. 
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Intervjuerna spelades in på telefon. Mellan varje fråga/svar stängde jag av 
inspelningen. Tanken var  att underlätta vid 
databearbetningen/transkriberingen  av materialet. Efter en varsam 
transkribering av intervjuerna tematiserades texterna med hjälp av 
färgmarkeringar. Transkriberingarna analyserades sedan genom 
kategorisering och koncentrering (Kvale, 1997) för att texten skulle bli mer 
koncis. För att få överblick och kunna sätta passande rubriker (i min 
resultatdel) letade jag nyckelord och teman, detta för att särskilja olika 
ämnesområden som stod för indelningar av hur jag valde att tematisera mitt 
resultat. Min ambition under intervjuerna var att formulera mina frågor på 
ett sätt så att de i största möjliga mån inte var ledande eller spekulativa. 

3.5. Metodreflektion 
I en kvalitativ uppsats som bygger på djup och inte mängd finns det, liksom 
i alla uppsatser, aspekter som man kan ställa sig kritisk till. För att få svar på 
min forskningsfråga har jag valt att intervjua två verksamma pedagoger. Hur 
detta val har gjorts påverkar resultatet och dess tillförlitlighet. De pedagoger 
jag har valt att intervjua är strategiskt utvalda för att de har erfarenhet av det 
som är fokus i denna studie (se 1.1, Syfte). Det är inte möjligt att 
generalisera resultaten i min uppsats i och med att jag endast intervjuade två 
personer. Resultatet hade antagligen blivit annorlunda om jag hade valt 
andra och/eller fler personer att intervjua och det kan inte bedömas som 
generaliserbart. Det är inte heller möjligt att dra generella slutsatser från min 
studie, men om fler liknande studier görs kan man kanske dra slutsatser av 
den samlade kunskapen. Alvesson och Sköldberg (1994) menar att 
svårigheten med generaliserbarhet i kvalitativa studier till viss del uppvägs 
av att man kan gå på djupet i analys och tolkning på ett annat sätt än i 
kvantitativ forskning. Det finns ingen garanti för att jag inte är subjektiv i 
mina tolkningar i och med att jag som forskare avgör, utifrån min egen 
erfarenhet och förförståelse, vad som är relevant för min studie. Med tanke 
på att jag använde mig av semistrukterad intervju, där öppenhet för 
oväntade följdfrågor är en del av metoden, skiljer sig svaren i resultatet från 
den ursprungliga intervjuguiden. Vissa frågor blev mer ingående och vissa 
delar av intervjumaterialet kom efter databearbetningen inte med i 
resultatkapitlet. 
 

 

4. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultaten av datainsamlingen. Utformningen av 
mina frågor var öppna och intervjuerna utformades som samtal, vilket kallas 
halvstrukturerad intervju (Kvale, 1997). Det fanns utrymme för 
informanterna att vidareutveckla mina frågeställningar vilket gjorde att jag 
fick ett bredare svarsfält för min undersökning. Under intervjuerna flöt 
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frågorna och svaren ihop och det uppstod följdfrågor.  Detta speglas i 
resultatet, en del svar återfinns under flera frågor medan vissa endast 
besvaras av en av informanterna. Min tanke med arbetet var att få en inblick 
i hur informanterna, utifrån deras specifika erfarenhet, såg på 
musikskapande med nybörjare (se syftet, 1.1). 

4.1. Komma igång med låtskrivande 
Detta avsnitt handlar om informanternas syn på hur man kan komma igång 
med att skriva en låt, vilka verktyg och metoder som de finner lämpliga. 
Begreppet kreativitet, vikten av att sätta upp gränser och ramar istället för 
att låta deltagare arbeta helt fritt, diskuteras också här.  

4.1.1. Ramar och metoder 

Båda informanterna pratar om vikten av gränser och ramar när man ska få 
igång en kreativ process. 

Lena säger att ”ramar” är hennes största ord.  
Man tror att släpper man det helt fritt blir det mer kreativt, men 
det är tvärtom. Om man till exempel ber någon måla något så 
kommer liksom inga idéer, men säger man, du ska måla 
någonting inom den här cirkeln som är grönt, då kommer det… 
ja men då gör jag ett löv eller ett grönt monster…då börjar man 
liksom komma på.  

Lena refererar till en bok Modet att skapa av Rollo May, (som jag tar upp i 
kapitlet om tidigare forskning), hon säger:   

Den är jätteintressant, superspännande. Att om man släpper det 
fritt då blir det ett universum utan gränser och det är samma sak 
som att människan behöver begränsningar. Och när man går 
utanför de där begränsningarna då skapar man något nytt, men 
man måste ha ramar för att kunna gå utanför liksom. 

 Eva uttrycker det:  
För att få igång någon typ av kreativ process, utan att man 
behöver tänka så mycket, brukar jag börja med att jag ger alla en 
färg, sedan får de tre minuter att skriva fritt om den färgen. 
Sedan sätter jag ihop två stycken som har haft samma färg och 
så får de tio minuter på sig att skriva ihop en fyrradig, minst, 
liten dikt av sina färger. Sedan får alla läsa upp sina texter och 
då har man en liten text att börja med. Det behöver inte rimma. 
Det finns inga krav men de ska försöka få ihop någonting. 

Exempel på konkreta metoder för låtskrivande ges av båda informanterna. 

Lena pratar om att ha någonting att utgå ifrån, till exempel en text där man 
har lämnat en rad. Hon säger att hon har gjort en övning med elever där de 
får början till en text som de sedan får fylla på. ”Det fungerar! Det är så 
otroligt lätt och tydligt och där får man igång deras fantasi. För skulle man 
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bara säga; skriv en text till den här melodin, då skulle de nog inte fixa det. 
Så att ramar, tydliga begränsningar är en förutsättning för kreativitet tror 
jag”. Hon berättar vidare att hon har jobbat med bluesformen,  

då har jag utgått ifrån en melodi som finns, typ den här 
Måndagmorgonblues eller vad den heter. ’Det är måndag 
morgon och mitt huvud känns så tungt’ så upprepar man den 
raden. Och så kommer den tredje raden som ska rimma på de två 
översta, ’men när jag ser dig gå förbi mig då är allting så lugnt’, 
alltså, superlätt. Och där, om man är nybörjare så börjar man 
fatta, ja men jag kanske kan skapa någonting. 

Eva pratar om hur hon brukar starta upp en kurs:  

Jag låter dem associera fritt några minuter där jag droppar ord 
med några sekunders mellanrum, ”ballong, trottoar, balkong…”, 
så ska de försöka skriva någonting. Det behåller de för sig 
själva, bara för att komma igång. Antingen gör man en låt utav 
det eller så kan man göra så att man delar ut föremål; en grupp 
på tre-fyra personer får till exempel ett par gymnastikskor, några 
får ett par nycklar, några får ett glas, några får ett par 
solglasögon, några får ett par jeans, en tröja. Sedan får de skriva 
i tre minuter, först själva, om det föremål de har fått. Sedan 
sätter de ihop sina texter med varandra, en grupp på tre personer 
har skrivit om jeans till en åttaradig text, som två verser. Det kan 
bli lite vad som helst, något som inte alls handlar om jeans. Då 
har de en liten text. Och om de kan spela någonting kan man 
säga, ni får tre ackord – C, F och G, då ska de börja med C, jag 
tänker att den ska gå i C-dur. De får ta ackordet och sjunga och 
försöka hitta en melodi till sin text till C-ackordet. Sedan kan de 
prova att byta ackord, testa sig fram. 

4.2. En låt – byggstenar som hänger ihop 
I detta avsnitt pratar informanterna om en låts olika byggstenar såsom text, 
melodi, ackord, rytm och dess form. 

 

4.2.1. Text 

Att börja med texten vid en låtskrivarprocess verkar vara det 
tillvägagångssätt som båda mina informanter använder sig av. Nedan 
återges några av deras exempel. 
Lena beskriver hur en uppgift kan se ut. Eleverna får början till en text som 
de sedan får utveckla.  

Någon gång gjorde vi en textövning till, jo det finns en gammal 
låt som de tyckte var lite svängig men den är egentligen 
frikyrklig från början som går: ’Adam gav namn åt alla djuren i 
jordens barndom’ osv, och sedan kommer ’Han såg ett djur 
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med’ och så får de hitta på någonting som rimmar på det. Det är 
samma sak med ”Hunden Hugo”, ’Jag har en hund som heter 
Hugo som kan räkna upp till tjugo’, då ska de komma på ett 
djur, ett namn och någonting som rimmar på namnet, som den är 
bra på eller som den tycker om. Och det är en typisk…den 
fungerar. 

Eva berättar om en specifik metod för textförfattande. Hon säger att 
deltagarna fick befintliga texter och välja rader som de tyckte om och 
blanda med egna rader för att få en input i textskrivandet.  

Jag har en bok där en massa kända personer; musiker, 
konstnärer och skådespelare som är vuxna, har skrivit brev till 
sig själva som femtonåringar. Saker som hade varit bra för dem 
att höra och tänka på när de var femton; oroa dig inte så mycket, 
skit i de där killarna som inte vill ha dig, drick inte för mycket 
alkohol, var snäll emot dig själv, saker och ting kommer ordna 
sig, livet kommer bli bra, ta det lugnt, en massa olika grejer.  

Eva menar att det kan bli en låsning att skriva utifrån sig själv och att det 
därför kan vara en bra metod att utgå ifrån andras texter.  

För att få bort att det ska handla om så personligt om en själv, att 
vad ska jag säga och vad har jag att säga, tror jag att en bra 
metod är att ganska snabbt komma igång och vara tvungen att 
jobba lite under tidspress så man inte börjar tänka, noja och 
kritisera det man gör, man lägger det utanför sig själv.  

4.2.2. Ackord 

Eva berättar om ett tillfälle då hon hade en kurs med fritidsledare och andra 
pedagoger där de, efter att ha skrivit texter, kom till momentet att de skulle 
tonsätta sina texter. Vilka problem kan uppstå i en sådan situation och hur 
kan de lösas? 

För att visa hur man kan göra för att sätta ackord till hade jag 
tagit med en tärning som jag hade satt lappar för siffrorna och 
ersatt dem med ackord; C, Am, F, Dm, Em, G – sex stycken 
moll och dur som passar ihop. Vi började med C, de fick slå 
tärningen och på det sättet slumpade vi fram ackord, vi fick en 
ackordföljd”. Eva berättar att hon sedan tog deras text med 
ackorden, kompade sig själv på gitarr och hittade på en melodi 
för att visa hur det kunde gå till och hur det kunde låta men att 
det då var någon av deltagarna som sagt, ’men om man inte kan 
spela någonting’. Då hade en annan deltagare sagt: ’I Garage 
Band på I-pad finns det jättebra, man kan trycka in, det finns 
gitarr, piano…några standardinstrument. Man kan trycka in 
ackordet C så drar man på I-paden så spelar den ett C. Då kan 
man programmera in en ackordföljd som I-paden spelar’. 

När jag frågar Eva hur de bestämde vart de skulle byta ackord svarar hon att 
de tog en takt på varje ackord men att det blev väldigt ”hoppigt”, att man 
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inte kunde vila någonstans. Hon säger att hon kom på att det blev svårt att 
göra melodi till så många ackord för det blev så slumpartat hur de kom.  

Det rimliga är kanske tre ackord att utgå ifrån; C, F och G, 
skippa de där mollackorden. Sedan när man har hittat på en 
melodi till texten kanske man känner så här, nej men jag vill 
ligga kvar på C lite längre innan jag byter ackord. Och då kan 
man förlänga och hålla på och jobba med det där sedan och 
strukturera. 

 Eva fortsätter sin beskrivning av hur lektionen utvecklades med att säga att 
hon fick gå in och hjälpa till och förklara för deltagarna att de nu har några 
ackord att utgå ifrån som de sedan kan hitta på en melodi till och att de på 
detta arbetssätt ganska snabbt kan komma fram till ett material.  
 

4.2.3. Rytm 

När jag frågar Eva om hon har arbetat med rytmkomposition säger hon att 
hon inte har gjort det men att hon kan tänka sig hur man skulle kunna göra: 

Man kanske kan göra, om man har svårt med melodi, kunna 
tänka sig att man håller en puls och så gör man en rap av det. 
Man behöver ju inte alltid jobba med melodi man kan också 
jobba med rytm. Att man får ett beat kanske (Eva klappar) och 
gör någon form av tal-sång eller rap-flöde till.  

Eva menar att det är viktigt att möta eleverna där de är så att de får lust. 

Lena pratar även hon om rap i samband med frågan kring rytmkomposition: 
”Man kan ge dem ett par ackord att utgå ifrån eller någon given 
melodislinga som de ska sätta text till, en rytmisk text”.  Jag frågar hur hon 
har gjort när hon har presenterat den här uppgiften med att de ska göra en 
rap.  

Jag har gett dem en typ av ordning de ska följa; vad ska den 
handla om, till exempel om vänskap, hur ska formen se ut? Först 
en rap, sen en refräng, en vers till, ett outro. Ja nånting…de ska 
bestämma formen. Så de har fått följa en ordning för hur de ska 
skapa. 

 

4.2.4. Form 

I detta avsnitt beskriver mina informanter hur de menar att man kan gå 
tillväga vid inlärning av att förstå en låts form och struktur.  
Lena berättar hur hon arbetar som förberedelse inför låtskapandeprojekt, 
men även generellt i musikundervisningen för att eleverna ska kunna börja 
musikanalysera.  

Jag har ibland jobbat med ljudkompositioner bara. Man får ett 
stort papper, ett A3, där ska man rita en komposition. Den ska 
ha ett crescendo, ett diminuendo någonstans, ett slut. Det kan de 
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först göra med kroppen, med ljud, sedan får de rita hur 
kompositionen ser ut. 

Hon berättar vidare att hon med alla klasser har gjort en övning där hon 
spelar upp en befintlig, enkel låt inom pop- eller schlagergenren som 
innehar en standardform.  

Då har jag klippt ut kort, alltså fyrkantiga pappersbitar där det 
står ett ”R” på till exempel (”R” =refräng). Och så spelar jag en 
enkel poplåt/schlagerlåt som innehåller vers, refräng, brygga, 
stick brukar jag ha med, intro och outro, kanske något solo, 
mellanspel. Sedan får de i grupper lägga formen medan låten 
spelas. Detta är även en förberedande övning för att de ska 
kunna höra i musiken också, ’nu går vi in på refrängen och nu 
börjar outrot….’ ja, börja musikanalysera helt enkelt.  

 Lena menar att eleverna lär sig att lyssna på musik på ett helt annat sätt 
med hjälp av sådana övningar, att de tidigare har lyssnat omedvetet. 
Eva beskriver att hon brukar ha en introduktion i början av en kurs där hon 
pratar om strukturer och form på en vanlig poplåt eller visa.    

Först brukar jag börja med textskapandet snabbt så man kommer 
igång, men sedan brukar jag prata om låtstrukturer. Jag spelar 
upp lite exempel på hur låtar kan vara, några typer av 
standardstrukturer som finns som kan vara bra att förhålla sig 
till, som att man har med intro, vers eller om man vill börja med 
refrängen. Alltså, ska man ha bryggor, bara verser och refränger 
kanske eller bara massa verser och mer som visform. Jag brukar 
prata om poplåtsstrukturen och visformen, de två, de olika 
byggstenarna och lyssna på lite olika varianter också hur det kan 
låta, hur låtar är uppbyggda, så man får ett hum om det. Jag 
försöker också vara så att, säga ja till alla idéer som kommer, gå 
inte in och kritisera det du gör under tiden utan bara tillåt dig att 
göra och så kan du analysera sedan. Sedan kan du tänka efteråt 
vad som var bra och vad du ska ändra på. Så att man kommer 
bort från de där låsningarna. 

Eva fortsätter berätta om när hennes deltagare kommer till momentet att de 
har skrivit texter och de ska bestämma vilken del av texten som ska vara 
refräng och vilken del som ska vara vers osv.  

De får spela in när de tycker att de har kommit på någonting. De 
är ju några stycken så de kan hjälpas åt. De tar en liten bit i 
taget. Ibland tycker de att ett par rader blir som en refräng som 
man skulle kunna upprepa. Man får hjälpa dem ibland med 
struktur, att det här skulle kunna vara en refräng. Ibland kanske 
man behöver hjälpa dem med startton till exempel men då är det 
folk som har lite uppfattning om några ackord, puls och sådana 
saker. Då blir det alltid någonting och då spelar de in på sina 
telefoner. Ibland spelar jag in. Sedan får de göra ett uppspel för 
varandra. 
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4.3. Förkunskaper och hantverk 
Under denna rubrik redovisas informanternas tankar om hur man som 
pedagog kan gå tillväga när man har kursdeltagare/elever som saknar eller 
har liten erfarenhet av hantverket. 

  
När jag frågade Lena om hon hade någon erfarenhet av att jobba med 
personer som har förkunskaper kring låtskrivande svarade hon  
”Nej, det är bara med elever i grundskolan”. Vi pratade vidare om att hennes 
elever inte själva har valt att gå en kurs i låtskrivning till skillnad från om 
man medvetet har valt att anmäla sig till en kurs i ämnet och att när man 
anmäler sig till en sådan kurs, på exempelvis ett studieförbund, krävs det 
oftast vissa förkunskaper, såsom att kunna spela ett ackordinstrument, kunna 
sjunga och ha en inblick i harmonilära, men det gör det inte i grundskolan.  

Nej, för kurser på Folkuniversitetet och annat kräver ju en del 
förkunskaper och det är problemet när man jobbar i skolan, 
tänker jag, att man måste ge dem den grunden först, alltså utgå 
ifrån nån… Alltså mitt största ord här är ramar, gränser. Man 
måste hitta på en tydlig ram för att få dem att bli kreativa. Som 
lärare får man vara väldigt skapande och kreativ själv och hitta 
på något tydligt mönster där man skapar någon komposition.  

Hon berättar också att hennes elever, när de kommer upp i åk 6 då det är 
dags att betygsätta, har en hel del förkunskaper i och med att hon redan från 
åk 1 gjort förberedande övningar med dem. Till exempel, som tidigare 
nämnts i denna uppsats, ”Hunden Hugo” (se 5.2.1), rytm-och pulsövningar, 
notvärden; sådant som ingår i musikundervisningen i grundskolan. I åk 3 får 
de spela ukulele, i åk 4-6 får de lära sig spela några ackord och melodier på 
piano och gitarr. De får även prova på att spela trummor och bas. Dessutom, 
säger hon; vare sig det är på ett medvetet eller omedvetet plan, lär de sig 
väldigt mycket genom att lyssna på musik. 
Eva pratade, i avsnittet om ackord och melodi (se 5.2.2) om att hon vid ett 
kurstillfälle slumpat fram ackord genom att sätta ackordsbeteckningar på en 
tärning. Deltagarna behövde egentligen inte veta vad ett ackord är och inte 
heller behövde de veta hur man spelade ackordet på ett instrument. De 
kunde trycka in till exempel ett C och dra på I-paden så spelade den ett C-
ackord. En av deltagarna hade sagt: ”Då kan man programmera in en 
ackordföljd som I-paden spelar”. På det sättet kommer Eva förbi att 
deltagarna har låga förkunskaper och kan därmed gå direkt på komposition. 
Eva säger att kursdeltagare naturligtvis kan ligga på olika nivåer vad gäller 
förkunskaper och att vissa har ett stort musikintresse och kan kanske spela 
ett instrument och vissa behöver lite mer hjälp. Vidare betonar Eva att hon 
alltid har någon typ av introduktion innan hon har en kurs men att det 
naturligtvis är svårt att lära deltagarna grundligt om det är en kurs på 45 
minuter, som det var i fallet med fritidspedagogerna. Hon säger att 
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textskapandet får ligga i fokus när deltagare inte har så mycket förkunskap 
vad gäller kännedom om hantverket musik (se 5.2.4).  
Eva berättar att hon ibland låter kursdeltagarna få tonsätta en dikt, varpå jag 
frågar om de inte måste kunna spela, sjunga och harmonisera då? Eva 
svarar: ”Ja, och då har de också ibland fått fyra ackord kanske”. Hon 
fortsätter berätta att de sitter och spelar på gitarr och piano samtidigt som de 
komponerar, men inte alltid.  

Ibland har jag också gjort så, om det är sådana som inte kan 
spela, att jag ger dem första ackordet så att de har det, eller 
tonen bara, kanske c, om man nu tänker sig att man förhåller sig 
i C-dur. Sedan får de sjunga utan att kunna spela, bara en melodi 
som de tycker passar med sina ord och så hjälper jag dem att 
hitta vad det är för ackord. Jag harmoniserar sedan och då spelar 
jag medan de har sin melodi. Så det är också ett sätt, att man kan 
ju sjunga en melodi utan att kunna spela. Och man kan, som den 
som kan spela, ta ut ackorden och lära dem lite enkelt. Och att 
man skriver ut ackorden, alltså hur man tar ett C på gitarr eller 
på piano, så att man får uppritat hur man kan göra, för då kan de 
sätta fingrarna rätt om de har ett instrument, även om det tar lite 
tid. 

4.4. Digitala verktyg 
Ett ämne som kom upp under mina intervjuer, utan att jag hade ställt en 
direkt fråga om det, var digitala verktyg. 

Lena minns en gång när ett låtskrivarprojekt inte fungerade så bra. Eleverna 
skulle redovisa sina kompositioner på valfritt sätt.  

…då gav jag dem fria… jag tyckte att jag hade gett dem ramar 
men det var för fritt. De kunde få använda vilka medel de ville 
för att spela in sin komposition eller redovisa den, och då blev 
det att de använde sina små garagebandfunktioner i I-Phone och 
alla möjliga grejer och det blev verkligen jättespretigt och inte 
någon enhetlig grej.  

Lena menar att det kan vara bra att göra det (låta eleverna redovisa sina 
kompositioner på valfritt sätt) men då ska man bara göra det, inte släppa 
valet för brett för då finns det för stort urval för dem att skapa eller spela in. 
Utan, som hon säger; ”nu kör vi två spår i garageband och den ena ska 
innehålla den här ackordföljden. Och om de inte kan spela den själv, hjälper 
man till”. 

I ett sammanhang under intervjun med Eva pratade hon om hur hennes 
kursdeltagare gör för att komma ihåg melodin de just kommit på. 
Deltagarna hade alltså skrivit en text som de sedan skulle tonsätta. ”De får 
spela in när de tycker att de har kommit på någonting. De tar en liten bit i 
taget och spelar in på sina telefoner, ibland spelar jag in”. Även i samtalet 
kring en låts byggstenar kom digitala verktyg upp när en av hennes 
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kursdeltagare nämnde att man kan ta hjälp av det i form av Garage Band på 
en I-pad. ”I Garage Band på I-pad finns det jättebra, man kan trycka in, det 
finns gitarr, piano…några standardinstrument” (se 5.2.2). 

Eva pratar vidare om att elever, från ett lektionstillfälle till nästa, ska ta vid 
där de var i sin låtskrivarprocess.  

…jag tänker att då är det väldigt viktigt att man dokumenterar i 
slutet av passet, vad man har gjort. Att både eleverna och man 
själv som lärare spelar in. Och sedan helst att alla i gruppen 
spelar in så att alla har den där låten som de håller på med. Då 
kanske de, förhoppningsvis, tycker det är kul och tänka vidare 
på den hemma, på egen hand var och en. Och man själv som 
lärare kan ju också lyssna och se och tänka; vad skulle de vara i 
för behov av för in-put nu, så att man kan hjälpa dem vidare. 

4.5. Skapa motivation och lust 
Eftersom mina informanter, i de allra flesta fall, arbetar med 
elever/deltagare som inte självmant har anmält sig till en kurs i låtskrivning, 
är jag nyfiken på hur de gör för att skapa motivation och lust. Här ger de sin 
syn på saken. 
Eva säger så här:  

Jag jobbar nu med de som läser ett extra år i nian som jag har i 
musik och där är det en del som håller på med musik och skriver 
lite men en del som inte alls håller på med musik. De lyssnar på 
musik men har liksom inget uttrycksbehov i musik. Och då är 
det inte så himla lätt att motivera hur man ska göra, att tvinga 
någon att skriva en låt. Det måste ju vara någon form av lust i 
det hela och då måste man försöka hitta någon form av ingång. 
Men jag tänker att en elev som inte har så mycket motivation så 
kanske man måste hjälpa till på vägen lite mer, alltså att man gör 
det som ett samarbete det här låtskrivandet så att eleven 
upplever att det blir någonting och att eleven tänker att jag också 
har kommit med idéer här. 

Lena menar att konsten för en pedagog är att presentera en uppgift (som i 
det här fallet, ett låtskrivarprojekt) på ett sätt så att det för eleven känns 
möjligt att genomföra. ”Det ska vara så enkelt att de känner att de kan. Så 
pass enkelt så att de känner att – det här klarar jag nog”. Hon fortsätter prata 
om hur svårt det kan vara att få elever att ”tända till”, som hon uttrycker det.  

Det är svårt att få dem att tända till ibland, särskilt när det inte är 
frivilligt, som i skolan, då har man inte valt det. Men jag tror 
fortfarande på det här med ramar. Och det är konsten för 
pedagogen, att lägga upp det så att det är så pass enkelt så att de 
känner att – det här klarar jag nog. Då kan det börja tända till.  
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4.6. Miljö – tid och rum 
Mina informanter menar att det kan vara svårt att hinna färdigställa sin 
komposition under en lektion. Det kan också vara svårt att fokusera på vad 
man själv håller på med när andra personer sitter i samma rum och arbetar 
med sina låtar. I detta avsnitt framhåller informanterna tiden och rummets 
betydelse för en givande låtskrivarprocess, både vad gäller att främja en 
fungerande undervisning men också för eleverna/deltagarna och deras 
kreativitet och förmåga till koncentration. 

När jag och Lena pratar om just tidsaspekten och vikten av att få jobba 
ostört säger hon:  

En del behöver tid att jobba och göra klart hemma, så det har jag 
gett utrymme för och det har de faktiskt varit ganska duktiga på, 
för då har de obegränsat med tid. Det är svårt att skapa under 
tidspress, vilket det alltid blir i skolan. Men sen tror jag också att 
om man ger eleverna exempel som de kan tända till på, ’så här 
kan det bli’, att man själv vågar skapa i stunden. Alltså hitta på 
nån blajig rap, det kan man ju förbereda innan så att det inte blir 
hur vansinnigt som helst, ’så här enkelt kan det vara’. De hör ett 
resultat, hur det kan bli.  

Lena menar att om man har tillgång till flera olika rum blir det mer kreativt, 
det blir mer resultat. ”Det vet man ju själv när man sitter och skapar att om 
någon sitter och skapar bredvid, det är ju jättesvårt. Det måste finnas 
lokaler”. 
Eva är inne på samma spår:  

Det bästa, eftersom alla låter när de håller på, är att om man har 
tillgång till några olika utrymmen att vara i, alltså så man inte 
sitter i samma rum. Utan, det är verkligen att föredra, även om 
man bara sitter i korridoren, att man är någonstans där man kan 
få vara ifred och inte bli störd av alla andra som håller på. Och 
sedan går jag runt. Sitter man i samma rum…det blir väldigt 
svårt att koncentrera sig för alla. Och så är det så klart beroende 
på vilken ålder, hur mycket tålamod man har att vänta på att jag 
kommer till alla. För mindre barn är det svårare att hålla ett 
fokus. Så helst ska man inte vara allt för stora grupper. I skolan 
är det ju större grupper och det är inte alltid man har tillgång till 
flera rum.  

Eva pratar (se 4.4.) om att dokumentera vad man har hunnit med på en 
lektion för att komma ihåg vad man gjort och kunna ta vid där man var vid 
det senaste lektionstillfället. Hon menar också att i just ett sådant här 
projekt, att skapa, är det väldigt viktigt att man får lugn och ro. 

På en lektion hinner man inte så mycket om man bara har fyrtio 
minuter, men jag tänker att då är det väldigt viktigt att man 
dokumenterar i slutet av passet, vad man har gjort…för sedan 
gäller det att ta upp det där en vecka senare, och då är det väldigt 
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lätt att tycka ’nej, det här är skitdåligt’, när det har gått så lång 
tid. Alltså lätt hänt att man inte orkar hålla intresset uppe och 
gneta vidare. Så det där ju ett problem när man har väldigt lite 
tid, som man har i skolan, alltså i vanliga musiklektioner, att 
man inte har ett block på två timmar till exempel som man 
kanske skulle behöva ha i ett sådant här…i en låtskrivar, skapa-
musikprocess.  

Informanterna pratar om hur de själva gör när de skriver musik, att det är 
som två delar. Den ena är att bli inspirerad och få idéer. Den andra är själva 
arbetet, då man sätter ihop och strukturerar sina idéer. Informanterna anser 
att det tyvärr inte blir så för kursdeltagare/elever i och med att det inte finns 
tid för det på samma sätt och eftersom att en lektion/en kurs börjar ett visst 
klockslag och sedan slutar ett annat givet klockslag. 

Eva säger:  
När man arbetar själv, fritt, kan man ha en idé som liksom 
bearbetas i ens huvud i flera veckor eller mer. Sen en dag får 
man lust att sätta sig och göra klart låten, men det funkar ju inte 
på en kurs för deltagarna. Då får man försöka skapa inspiration 
åt dem och sen hjälpa dem att göra själva arbetet så att det blir 
en låt. 

När jag och Lena pratade om hur hon gjorde när hon presenterade en uppgift 
som handlade om att hennes elever skulle skriva en rap-låt (se 5.2.3) sa hon 
att hon gav eleverna en typ av ordning som de skulle följa. Detta för att 
eleverna skulle ha en ram att hålla sig till vid sitt skapande. Men hon menar 
att det inte alltid är lätt att få dem att göra det. Hon säger ”För det vet man 
själv när det börjar flöda, ’jaha, var var vi i ordningen’. Men då finns det i 
alla fall en ram som de kan följa”. 

4.7. Miljö – klimat och stämning 
Informanterna pratar i detta avsnitt om vikten av god stämning och tillit i 
gruppen. Här diskuteras även hur de anser att de som pedagoger måste 
kunna vara flexibla och hjälpa till med stöttning. 

Jag frågar Lena hur hon gör om hon märker att någon deltagare känner sig 
osäker eller om det är dålig stämning i gruppen.  

Jag ändrar nog inte verktygen i första läget utan stöttar mera och 
ger dem… om de inte har de verktyg som krävs så ger jag dem 
det och kanske bjussar på att jag då, om det handlar om en 
inspelning, hjälper dem att jag spelar med när de spelar in så det 
finns någon typ av stöttning i…om det nu handlar om att spela 
in eller spela upp. Då har jag stöttat grupper, så att jag har varit 
med och spelat fast det är de som har skapat själva låten, eller 
vad det nu blev. Så stöttar gör jag nog i första hand.  
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Lena anser att det är en jättesvår del av undervisningen. Hon säger att man 
får vara beredd på att det kan bli rörigt, att grupper fungerar olika och att 
vissa behöver mer stöttning än andra.  

Man hinner inte hjälpa alla och då kan de hamna efter och då 
haltar det. Så har det varit väldigt många gånger. Vissa gånger 
har det funkat bra, men det är svårt att få med alla på banan för 
att…särskilt om de aldrig har skapat innan. 

Jag och Eva samtalar om självförtroende och att känna trygghet.  
Jag tror att det är ju en grundförutsättning för att man ska kunna 
göra någonting över huvud taget, att man känner sig trygg, att 
det är okej att göra dåliga saker, det är okej att misslyckas och 
att man också inte utsätter någon för någonting som man inte 
tror att den kommer att klara av så att det blir övermäktigt 

Eva pratar om svårigheten med att hinna läsa av och se alla när man har 
väldigt många elever.  

… ja men om den här eleven som inte tycker att den kan 
någonting och tycker att det inte blir någonting, då behöver ju 
den mycket stöttning på vägen, mycket hjälp kanske så att den 
kan lyckas. För det blir aldrig bra om man utsätter….det gäller 
att känna varje elev, lagom utmaning, och då måste man ju ha 
tid och kunna känna in det, vad olika behöver. En del behöver 
inte så mycket hjälp och en del behöver jättemycket hjälp. Så att 
aldrig någon ska känna att det blir obehagligt, för då blir det 
ännu värre. Då kommer det bli traumatiskt liksom och hemskt.  

4.8. Resultatsammanfattning 
Det som genomsyrar mitt resultat av denna studie är att mina informanter 
framhåller vikten av ramar och att få elever/deltagare att känna lust. 

 
Nedan följer en sammanfattning i punktform av de viktigaste resultaten. 

• Komma igång 
En viktig del visade sig vara tydliga ramar och att ha någonting att 
utgå ifrån för att få igång en kreativ process. 

• En låt – byggstenar som hänger ihop 
Att börja med texten vid en låtskrivarprocess verkade vara det 
tillvägagångssätt som båda mina informanter fann effektivt.  

• Förkunskaper och hantverk 
Informanterna använder sig av olika metoder för att komma runt en 
eventuell brist på förkunskap, att skapa ramar och att använda 
digitala verktyg är en del av dessa. 

• Digitala verktyg 
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Att använda sig av mobiltelefoner, I-pads och andra digitala verktyg 
vid en låtskrivarprocess verkar vara till hjälp om man inte kan spela 
något instrument, för att memorera vad man just kommit på eller för 
att redovisa en uppgift. 

• Skapa motivation och lust 
En av informanterna pratade om samarbete och att det är viktigt att 
elever får uppleva att de har varit med och skapat någonting. Min 
andra informant pratade om att presentera en uppgift på ett sätt så att 
elever känner att det är så pass enkelt att de klarar uppgiften. Då kan 
de bli motiverade.   

• Miljö – tid och rum 
Här diskuterades hur värdefullt det är att få arbeta ostört för att 
kunna koncentrera sig samt hur man kan komma runt problemet med 
tidsbrist, som ofta råder i skolans värld. 

• Miljö – sammanhållning, klimat och stämning 

En grundförutsättning för att kunna skapa är att känna trygghet, sa 
en av mina informanter. Eva pratade om att grupper fungerar olika 
och att vissa behöver mer stöttning än andra. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel kommer jag, utifrån mitt syfte, diskutera valda delar av vad 
som har framkommit i mitt resultat och skapa en dialog med tidigare 
forskning. Intervjuerna ställs mot olika teoribildningar med avsikten att 
tydliggöra pedagogers komplexa uppgift vad gäller att lära ut att 
komponera.  
 
Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om hur några musiklärare ser 
på frågan hur man kan lära ut att komponera till människor utan 
förkunskaper i låtskrivande. Den forskningsfråga som studien söker besvara 
för att uppfylla syftet är: 

• Hur beskriver ett par musiklärare kring frågan om hur man går 
tillväga när man lär ut att skriva låtar till nybörjare utan 
förkunskaper i ämnet musik? 

5.1. Vikten av gränser för att kunna vara kreativ 
Att ge tydliga ramar är en av de viktigaste uppgifterna för pedagogen, vilket 
också framkommer i mitt resultat. Vid ett flertal tillfällen i intervjuerna 
återkommer mina informanter till hur viktigt det är att deras elever/deltagare 
har något att utgå ifrån för att kunna skapa och vara kreativa. Informanterna 
anser att det är svårt att åstadkomma något utan att ha en ram att hålla sig 
inom, vilka metoder de än använder sig av. Eva beskriver hur hon droppar 
ord som deltagarna får associera kring, utifrån det får de sedan skriva en 
text.  I Evas metod kan man se en likhet med det som docent Per 
Kristensson talar om; olika tankeövningar som får kreativiteten att flöda, en 
teknik som han kallar ”Slumpordstekniken”. ”En teknik som utgår från att 
man utifrån ett givet problem spånar fram lösningar genom associationer till 
ord som slumpas fram. Leder ofta till oväntade sammankopplingar, vilket 
ofta är en förutsättning för att uppfinna något nytt” (http://allastudier.se/tips-
o-fakta/2462-kreativitet-ditt-mentala-guld/).  
 
Eva pratar även om att dela ut olika föremål till deltagare som de får skriva 
om. Både Sahlin (2015) och Vygotskij (1995) menar att kreativitet bygger 
på att man använder sig av något som redan finns och det nydanande är 
sedan hur man väljer att kombinera det med det man redan känner till.  
Lena menar att om man ber någon måla något, vad som helst, kommer det 
inga idéer, men om man ger tydliga ramar, som att de ska måla någonting 
inom en cirkel som är grönt, då kommer idéerna och kreativiteten igång. 
Enligt Rollo May är ”…gränser en nödvändig förutsättning för att konsten 
skall födas” (May, 1975, sid 109). Lena säger:  

Man tror att släpper man det helt fritt blir det mer kreativt, men 
det är tvärtom. När man går utanför de där begränsningarna då 
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skapar man något nytt, men man måste ha ramar för att kunna gå 
utanför liksom.  

Att människan behöver något att förhålla sig till, när det kommer till att 
skapa, verkar vara en förutsättning. May skriver ”själva kravet att anpassa 
innehållet till en viss form fordrar att man i sin fantasi söker efter nya 
tankar” (ibid., 1975, sid 112). Han pratar om att med hjälp av gränser, som 
att förhålla sig till en viss diktform, kan man sammanföra spontanitet och 
form.  

Utan flodbankarna skulle vattnet svämma ut över jorden, och det 
skulle inte finnas någon flod – det vill säga floden uppstår 
genom spänningen mellan det framströmmande vattnet och 
flodbankarna. På samma sätt är gränser en nödvändig 
förutsättning för att konsten skall födas (ibid., 1975, sid. 109). 

Lena menar att konsten för en pedagog är att presentera en uppgift (som i 
det här fallet, ett låtskrivarprojekt) på ett sätt så att det för eleven känns 
möjligt att genomföra. 
Ericsson och Lindgrens (2010) forskning visar (se 3.1.5) att en uppgift som 
gick ut på att skriva en låttext som fick handla om vad som helst utom att 
handla om en kamrat, det var det enda förbehållet, blev övermäktig för 
eleverna. Författarna hade ett antal antaganden till varför uppgiften blev 
svår. En sak de nämner är bland annat: ”Är det uppgiftens begränsning (att 
inte tillåta personnamn) som sätter käppar i hjulet?” (Ericsson och Lindgren, 
2010, sid 136). Om man jämför det med vad min forskning visar, är det det 
motsatta; det är uppgiftens brist på begränsning som skapar svårigheter för 
eleverna. Att få skriva om, i princip, vad som helst gör att det blir för många 
val och då är det inte lätt att få idéer och vara kreativ. Jag tror att 
musikläraren i det aktuella fallet borde ha givit eleverna en mer specifik 
uppgift. Till exempel hade de gemensamt kunnat komma på ett tema att 
skriva om.  

Den första frågan jag ställde till mina informanter var: Hur gör du när du 
jobbar med elever/kursdeltagare utan förkunskaper, nybörjare i musik? Jag 
hade innan berättat att syftet med min studie var att ta reda på hur 
musiklärare gör för att lära ut att komponera till människor utan 
förkunskaper i låtskrivande. Båda besvarade min fråga med att prata om hur 
de gör för att få igång kreativitet och då handlade det för dem först och 
främst om att författa text. Eva sa ”För att få igång någon typ av kreativ 
process, utan att man behöver tänka så mycket, brukar jag börja med att jag 
ger alla en färg, sedan får de tre minuter att skriva fritt om den färgen”. Lena 
pratar om att ha någonting att utgå ifrån, till exempel en text där man har 
lämnat en rad. Ingen av dem pratade om att börja med melodier, harmonier 
eller rytm när de startar upp en kurs i komposition. Det verkar alltså som att 
när det gäller att lära ut komposition till nybörjare, handlar det för mina 
informanter till stor del om att börja med att skriva text. Min tolkning är att 
de menar att det är lättare att skapa om man har en utgångspunkt och att 
texten kan vara en ram att utgå ifrån för att sedan gå vidare med att tonsätta. 
Detta stämmer väl med vad Ericsson och Lindgren (2010) menar när de 
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säger att det ofta är musikpedagogen som får sammanställa kompositionen. 
Om man sätter detta i samband med vad SAOL definierar som en 
komposition, kan man fråga sig om eleverna/deltagarna har komponerat. 
Upplever de själva att de har gjort det? Denna fråga får vi inget svar på i 
min studie. 

5.2. Att börja från noll? 
Lena säger att hon, redan från årskurs 1, har gjort förberedande övningar 
med sina elever. En uppgift som hon berättade om var att eleverna får 
början till en text som de sedan får utveckla, till exempel sången  ”Hunden 
Hugo” (se 5.2.1). För att eleverna ska lära sig att musikanalysera och lyssna 
medvetet på musik har hon spelat upp en befintlig, enkel låt inom pop- eller 
schlagergenren som innehar en standardform.  

Då har jag klippt ut kort, alltså fyrkantiga pappersbitar där det 
står ett ”R” på till exempel (”R” =refräng). Och så spelar jag en 
enkel poplåt/schlagerlåt som innehåller vers, refräng, brygga, 
stick brukar jag ha med, intro och outro, kanske något solo, 
mellanspel. Sedan får de i grupper lägga formen medan låten 
spelas. 

Lena säger att eleverna lär sig att lyssna på musik på ett helt annat sätt med 
hjälp av sådana övningar, att de tidigare har lyssnat omedvetet. Min 
erfarenhet, som jag skrev i inledningen, är att man genom att lyssna på 
musik, även omedvetet, får mycket förkunskap. Nilsson (2002) refererar till 
Folkestad som menar att  

musikpedagogen idag aldrig möter musikaliskt okunniga 
människor och att det i den meningen därför inte finns några 
egentliga musikaliska nybörjare. Genom att ta del av ett i media 
växande utbud av en mångfacetterad musikkultur lär sig barnen 
mycket musik på egen hand (Nilsson, 2002, sid 7). 

 Vygotskij skriver:  

Det skulle vara ett underverk om fantasin kunde skapa ur 
ingenting, eller om den skulle ha andra källor till sina skapelser 
än tidigare erfarenheter 

och tar i det sammanhanget upp Pusjkins dikt… (Vygotskij, 1995, sid 17 
och 18, se 3.1.5).  
Bruner (1996/2002) skriver att J.S. Bach inte kunde ha skapat sin musik om 
han inte hade levt i det sammanhang som han gjorde. Han använde andra 
kompositörers, musikers och instrumentbyggares samlade erfarenheter, som 
han fick genom erfarna representanter för musiktraditionen han levde i 
(Bruner 1996/2002). 

I sammanhanget att få elever att känna motivation till att skriva låtar pratar 
Eva om att alla inte har ett uttrycksbehov i musik men att de lyssnar på 
musik och i och med det har en typ av förkunskap när de ska skapa. Kempe 
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och West (2010) frågar sig om alla kan komponera (se 3.1.6). De hänvisar 
till Folkestads avhandling,  

… vanliga ungdomar, helt utan formell musikalisk utbildning, 
kunde skapa musik som visade att de hade stor kännedom om 
(konst-) musikaliska konventioner (Kempe och West, 2010, sid 
33).  

Författarna fortsätter beskriva att resultaten i avhandlingen visar att det inte 
är nödvändigt med en klassisk skolning eller notkunskaper för att kunna 
skapa musik, eftersom barn och ungdomar lär sig musikaliska konventioner 
helt utan undervisning genom musiklyssnande.  
Mina informanter använder sig alltså av olika metoder för att komma runt 
en eventuell brist på förkunskap vad gäller att lära ut att skriva låtar. Att 
hålla sig till ramar och att använda digitala verktyg är en del av dessa 
metoder. Med hjälp av digitala verktyg kan lärarna i studien komma runt ett 
eventuellt problem med bristande förkunskaper i att traktera instrument. 
Däremot behövs någon typ av förkunskap för att kunna skapa en låt. Om 
eleverna/deltagarna inte skulle ha någon kännedom alls om till exempel 
harmonilära, ackord eller toner, eller aldrig hade hört musik tidigare; hur 
skulle de då kunna kombinera dessa verktyg? Jag tänker att det är en 
förutsättning för att kunna komponera. Vi behöver alltså verktyg för att 
kunna skapa.  

När jag började med det här arbetet ville jag veta hur man undervisar de 
som inte har några förkunskaper i att skriva musik. Efter att ha gjort min 
undersökning har det visat sig att både mina informanter och den tidigare 
forskningen menar att ingen startar från noll, bland annat eftersom vi har 
med oss den kultur vi har vuxit upp i.  

5.3. Digitala verktyg 
Intressant i mitt resultat är att jag inte specifikt tagit upp frågan om 
användandet av digitala verktyg angående musikskapande med mina 
informanter som en egen punkt i intervjuerna. De tog själva upp ämnet att 
de använder digitala verktyg i form av mobiltelefoner som hjälpmedel för 
att minnas det deltagare komponerat. Till exempel sa Eva (5.4 och 5.2.2): 
”De får spela in när de tycker att de har kommit på någonting. De tar en 
liten bit i taget och spelar in på sina telefoner, ibland spelar jag in”. Hon 
säger också i sambandet med att hon hade en kurs för lärare och 
fritidspedagoger att en deltagare frågat hur man gör när man ska tonsätta en 
text om man inte kan spela något instrument och en annan deltagare hade 
sagt: ”I Garage Band på I-pad finns det jättebra, man kan trycka in, det finns 
gitarr, piano…några standardinstrument. Man kan trycka in ackordet C så 
drar man på I-paden så spelar den ett C. Då kan man programmera in en 
ackordföljd som I-paden spelar”.  
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5.4. Tid och rum 
Som framkom i mitt resultat råder ofta tidsbrist i skolans värld och det kan 
därför vara svårt att hinna färdigställa sin komposition. Brist på lokaler kan 
påverka elevers förmåga till koncentration och därför kan, även det, göra att 
man har svårt att kunna och hinna arbeta med sin låt. 
 

5.4.1. Tid 

I intervjun pratade Lena om att en del elever behöver mer tid att jobba klart 
hemma. Hon menar att i skolan är tiden en begränsande faktor, och att det är 
viktigt att eleverna får möjlighet att skapa utan tidspress. Även Eva talar om 
att eleverna inte hinner så mycket på en fyrtiominuterslektion och säger att 
det skulle behövas längre pass i arbetet med musikskapande. 
Det som Lena och Eva pratar om ligger i linje med vad Ericsson och 
Lindgren har kommit fram till:  

Organisationen av skoltid kan i sig ses som begränsande för ett 
skapande arbete. De inrutade schemapositionerna och relativt 
korta arbetspassen lämnar inget utrymme för en kreativ 
skapandeprocess med karaktär av ”flow” där tid och rum 
försvinner (Ericsson och Lindgren, 2010, sid 134). 

Om det avsattes mer tid både för själva arbetet – att skriva låtar, och 
dessutom att hinna lära ut de grundläggande byggstenarna i musik – ackord, 
form, melodi, rytm osv och även att pedagogen fick lära känna sina 
deltagare och de varandra, skulle kanske pedagogernas arbete kunna se 
annorlunda ut, vara mer lättjobbat.  

5.4.2. Rum 

Lena menar att om man har tillgång till flera olika rum blir det mer kreativt, 
det blir mer resultat. ”Det vet man ju själv när man sitter och skapar att om 
någon sitter och skapar bredvid, det är ju jättesvårt. Det måste finnas 
lokaler”. Eva är inne på samma spår; hon talar om betydelsen av tillgång till 
lokaler som möjliggör att eleverna kan arbeta ifred och inte bli störda av 
varandra.  

Ericsson och Lindgren skriver i sin studie Musik i grundskolan (2015, sid 52 
och 53) att en stor del av undervisningen sker i smågrupper och att 
tillgången till grupprum kan ses som något låg vilket lärarna i deras studie 
såg som ett större problem än tillgången till utrustning.  

Att kunna arbeta ostört under en kreativ process verkar vara av stor vikt 
både enligt mina informanter och den tidigare forskningen. Det som 
eftersträvas i detta hänseende är att ha tillgång till fler lokaler. 
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6. Avgränsningar 

Det här arbetet fokuserade på hur man lär ut komposition till nybörjare, 
därför gick mina frågor inte in på detaljerade, mer specifika eller djupare 
kunskap om musik så som klang, dynamik, tonhöjd, tempo, perioder eller 
taktarter som byggstenar för att komponera musik. Informanterna beskrev, 
utifrån mina frågeställningar, hur de går tillväga för att få elever och 
kursdeltagare att komma igång, hitta inspiration och kreativitet rörande 
låtskriveri.  

7. Vidare forskning 

Under arbetet med denna studie uppstod flera idéer som underlag till vidare 
forskning. Här följer ett urval av dessa tankar. 

• Det vore intressant att göra en större undersökning på samma ämne:  
a) En kvantitativ studie för att se hur en större mängd 

musikpedagoger arbetar med ämnet. 

b) Analysera Facebookgruppen Musiklärarnas inlägg om 
musikskapande. 

 
• Upplever kursdeltagarna att de har komponerat?  

a) Både i tidigare forskning och i mitt resultat framkommer det 
att elever ofta får utgå från text i arbetet med musikskapande. 
Det finns en risk att elever med låga förkunskaper inte hinner 
fram till arbetet med att sätta melodi och ackord till texten. 
Min studie säger ingenting om huruvida dessa elever 
upplever att de har komponerat, vilket vore intressant att 
undersöka t ex genom intervjuer med elever. 

   
• Hur mycket undervisning får blivande musiklärare på 

Musikhögskolor i Sverige om hur man lär ut musikskapande? 
a) Intervjua musiklärarstudenter som går sin sista termin. 

b) Hur har utbildningen varit? Har de fått med sig allt de 
behöver för sitt blivande yrke? 
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Bilaga 1 
 Frågor som ligger till grund för intervjun: 

 
1. Hur gör du när du jobbar med elever/kursdeltagare utan 

förkunskaper/Nybörjare i musik? 
2. Vilka verktyg använder du? 

3. Vilka metoder anser du är lämpliga? Vad säger din erfarenhet dig 
om det? 

4. Anser du att de behöver förkunskaper innan de kan börja skriva 
låtar? Alltså musikens byggstenar så som rytm, puls, dur och moll, 
vers och refräng, ackord? Behöver de kunna använda sig av dessa 
begrepp för att kunna komponera? Behöver de kunna spela något  
instrument, vara sångvana, förstå en låts form och uppbyggnad, 
stil/genre? 

5. Upplever du att din undervisning påverkas av huruvida det finns 
trygghet och gemenskap i gruppen, om eleverna/deltagarna är trygga 
i sig själva, om de känner motivation och lust, uppskattning och 
stöttning? 

6. Hur gör du som pedagog för att få elever att vilja, våga och kunna 
skapa musik? 

 
 
 
 



 

 

 


