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Abstrakt

Studiens syfte är att undersöka vad elever på gymnasiets estetiska program inriktning musik
upplever som kreativt och skapande i musikundervisningen. Materialet som ligger till grund
för studien samlades in genom enskilda intervjuer med elever inom programmet och studien
har ett tydligt elevperspektiv. Studien har genomsyrats av den hermeneutiska vetenskapsteorin
och utgick ifrån att en upplevelse alltid är subjektiv och personlig för varje elev.
Intervjumaterialet har bearbetats genom vår förförståelse, elevens kontext och genom del och
helhet för att försöka tolka och förstå ur ett vidare perspektiv. Genom intervjusvaren har vi
tolkat vilka möjligheter och hinder för musikaliskt skapande som eleverna upplever i
undervisningen.

Resultatet visar att både yttre och inre faktorer påverkar elevernas upplevelse av musikaliskt
skapande. Exempel på yttre faktorer är strukturella som schema, timplan och upplägget inom
de olika karaktärsämnena samt instrument- och övriga kunskaper inom musikrelaterade
ämnen. De inre faktorerna som är avgörande för elevens upplevelse är bland annat att eleven
förstår helheten i undervisningen och upplever sammanhang mellan skola och fritid. Det är
också avgörande att elevens kreativitet stimuleras och att lusten till att skapa musik väcks.
Under den processen kan eleven tillverka något musikaliskt som de själva upplever som
skapande.
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Inledning

För oss som skriver denna uppsats har komponerande och skapande av musik alltid varit en
självklar del i vårt musicerande. Viljan att skapa har alltid drivit vårt intresse av musik och vi
improviserade och komponerade musik innan vi hade några instrumentkunskaper. Inget kunde
hindra den inre drivkraften av att uttrycka oss. Vi har båda deltagit i musikundervisning inom
grundskola, kulturskola, gymnasiets estetiska program, folkhögskola och därefter
musikhögskola. Vår erfarenhet är att musikstudierna varken hämmat eller inspirerat oss till att
skriva musik. Självklart har våra utbildningar hjälpt oss att förstå musikens komplexitet och
gett teoretiska kunskaper, men inte specifikt inspirerat. Stundtals har nya lärdomar och
medvetenhet inom musikens mångfasetterade uppbyggnad satt krokben och gjort oss mer
självkritiska i vårt förhållande till det egna skapandet. Ofta har detta hinder varit övergående
och vi upplever att vi komponerat mest för vår egen skull, för att uttrycka oss snarare än att
tillfredställa ett behov av att andra ska höra vad vi skapat.

Som musiklärare anser vi att en förtrogenhet med det egna skapandet är en förutsättning för
att förverkliga en kreativ och skapande undervisning med eleverna. Denna yrkeskompetens är
en tyst kunskap som är avgörande för hur vi lyckas inspirera eleverna till skapande och
kreativitet i deras eget lärande. Tyvärr har vi upplevt att elever/studenter under hela sin
skolgång från grundskola till universitetsstudier i allt för stor utsträckning ser musikskapande
som något svårt som bara några få äger tillträde till.

Upprinnelsen till studien startade i en diskussion kring vår uppfattning av att
skriva/komponera musik och även att framföra den sällan förekommer bland studenter på
musikhögskolan i Piteå. Genom studien vill vi få en bild över hur elever upplever det
skapande momentet i musikundervisningen. Utifrån det vill vi öka förståelsen för hur man kan
få elever att känna glädje över det egna musikskapandet och se det som en naturlig del i sitt
musicerande.
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Bakgrund

Från ett traderingsideal till ett kreativt ideal

Musikhögskolestudier

Ur ett historiskt perspektiv är verksamheten ”musik- och ljudskapande” ett relativt nytt
begrepp i läroplanen. Olsson (1993) presenterar i sin studie ”SÄMUS en musikutbildning
inom kulturpolitikens tjänst?” två olika bildningsideal eller musikpedagogiska traditioner som
präglat musikundervisningen i Sverige under 1900-talet. Han benämner dessa två ideal som
traderingsidealet respektive det kreativa idealet. Inom traderingsidealet menar Olsson att
musikundervisningen var reproducerande med given repertoar ur den västerländska
konstmusiken som bestod av ”en kanon av verk som konstnärligt högtstående förebilder”.
(Olsson, 1993, s. 70) Detta ideal kom att prägla musikundervisningen i skolan fram till 1960-
talet (Sundin 1988). Det fanns en bestämd uppfattning om vad musikläraren skulle göra, vad
som var god musik och hur undervisningen skulle bedrivas.

Under 1970-talet reformerades de högre musikutbildningarna. Olsson (ibid.) skriver att
tvåämnesutbildningen SÄMUS inom musiklärarutbildningen startade som ett experiment som
skulle förändra utbildningen och undervisningen från ett traderingsideal mot ett kreativt ideal.
SÄMUS var ett barn av sin tid och skulle styra från reproduktiv till kreativ undervisning, från
en avgränsad konstmusikrepertoar till genrebredd och från ett absolut till ett individuellt
betygssystem. SÄMUS som försöksverksamhet avslutades 1978 och blev en del i den statliga
reformen av de högre musikutbildningarna som kom att gälla från och med 1978.

Bladh (2002) studerade i sin doktorsavhandling studenter antagna till landets
musiklärarutbildningar år 1988 och deras syn på utbildningen och det kommande läraryrket.
Vid antagningen svarade tre fjärdedelar av studenterna att de i första hand inte vill bli
musiklärare. Många av dem hade musikerambitioner och såg musikhögskolan som en
möjlighet till att förkovra sig inom de egna instrumentala kunskaperna. Hela 36 % av
studenterna hade ingen avsikt att i framtiden arbeta som musiklärare. I avhandlingen kritiseras
de högre musiklärarutbildningarna för att likställa en duktig musiker med en bra pedagog.
Därigenom menar Bladh (ibid.) att utbildningarna brister i uppdraget med att förbereda
studenterna för den kommande uppgiften som musiklärare och den komplexitet som yrket
innebär. En student som deltog i undersökningen ansåg att studenter som var mer lämpade
som musiklärare nekades plats på programmet till förmån för elever med större instrumentala
färdigheter.

Bristen på uppmuntran till musikskapande på musikhögskolans lärarutbildning gör sig tydlig i
Georgii-Hemmings (1999) undersökning. Hon konstaterar att studenterna uttrycker att deras
musikskapande varken stimuleras eller försvåras av deras studier. Dock kan den psykosociala
miljön på musikhögskola kan verka hämmande, ”fler studenter talar om rädslan för kritik och
granskning, än de som talar om eget låtskrivande som statushöjande”. (Georgii-Hemming,
1999, s. 77)
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I yrkeslivet - lärarrollen

Tidigare forskning (Olsson, 1993) kring elevers upplevelser visar en tydlig tendens till att
reformens kreativa undervisningsideal fortfarande inte är självklar i verksamheten.
Intentionen om det skapande momentet i skolan med sin förankring i styrdokumenten
förverkligas inte i musikundervisningen. Nilsson (2002) gör i sin publikation tolkningar av
skolverkets utvärderingar av musikämnet. Han pekar på att musikskapande fortfarande idag är
det moment som enligt lärarna mest sällan förekommer i undervisningen på låg- och
mellanstadiet. Även på högstadiet och i de kommunala musikskolorna förekommer momentet
musikskapande i relativt liten omfattning. En bidragande anledning till detta anser Sundin
(1988) kan vara att en stor del av lärarna i skolan idag själv har gått en högre musikutbildning
under traderingsidealets flagga men att de i sin tur förväntas undervisa efter ett kreativt ideal
för att nå upp till läroplanens mål. Ett av strävansmålen i grundskolans kursplan för ämnet
musik är att eleven utvecklar förmågan att själv skapa musik för att kommunicera tankar och
idéer. Som uppnåendemål i femte respektive nionde skolåret står ”eleven skall individuellt
och tillsammans med andra kunna skapa musik i elementära former” respektive ”eleven skall
kunna använda musik, text och andra uttrycksformer i skapande och improvisation för att
gestalta tankar och idéer.” (Skolverket, 2000)

Sundin (1988) skriver att undervisningsmönster har en förmåga att upprepa sig genom att
lärare gärna tillämpar de metoder och modeller de blivit bekanta med under den egna
studietiden i sin undervisning. I sin undersökning fann Sundin (ibid.) att musikundervisningen
kunde delas in i tre olika grupper beroende av lärarnas arbetssätt: traditionell grupp, blandad
grupp och öppen grupp. Lärarna i den traditionella gruppen lade stor vikt vid att bedriva
undervisningen från del till helhet, elevinflytandet var litet och notation, teori och sång ur de
klassiska idealen var viktiga moment. I den blandade gruppen hade lärare som tidigare varit
mer traditionella förändrat undervisningen mot en mer öppen undervisning. I den öppna
gruppen låg tyngdpunkten på att eleverna skulle reflektera över musiken och sig själv.
Arbetsgången utgick ifrån helheten och syftade till att göra eleverna medvetna om sig själva
som musikaliska individer.

Mötet med eleven

Sundins (1988) undersökning visar att elevens upplevelse av musikundervisningen inte alltid
stämmer överens med elevers personliga förhållningssätt till musik då mötet mellan skolans
musikundervisning och fritidens musikintresse och eventuellt utövande misslyckas. Både
Sundin (ibid.) och senare Nilsson (2002) pekar i sina undersökningar på att momentet
”musikskapande” var sällan förekommande i den musikundervisning som bedrevs då
undersökningarna gjordes. Även Hedström i Schenk (2000) berättar om en undersökning som
visar på samma sak. I undersökningen som är gjord i Västerås musikskola, uttrycker eleverna
saknad efter eget musikskapande och musikupplevelser som har en plats i deras musikaliska
värld.

”Där framkommer det att musik betyder väldigt mycket och tar en stor plats i deras liv.
Men deras musikaliska värld är en helt annan och skild från skolans och musikskolans.

 Ungdomarna uttrycker behov av känslomässiga upplevelser och eget skapande. Men
musiken i skolan och musikskolan förknippande ungdomarna med kunskap och
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reproduktion, not- och rytminlärning och övande. Trots det var de positiva till ämnet
musik.” (Hedström i Schenk, 2000, s. 32)

Schenk (2000) hävdar att den musikundervisning som vi bedriver i skolan idag är
kontextoberoende. Sitt påstående stöder han med att musiklektionerna idag är skilda från
sammanhang där musik naturligt förekommer. Schenk skriver även att kontextoberoendet
beror på skolans ramfaktorer som schema, läroplaner och uppsatta mål. Problematiken med
kontextoberoendet som även Sundin (1998) beskriver, är att det hindrar eleven från att hitta
ett samband mellan musiken i skolan och sin erfarenhetsvärld. En undervisningsmodell som
utformats för att försöka skapa kontext i musikundervisningen och skapandet av musik är
”Luleåmodellen” (Brändström & Högberg, 1998). I ”Luleåmodellen” presenteras ett synsätt
där alla människor äger möjlighet att komponera musik – fritt från elittänkande och oavsett
kunskapsnivå. Metoden bygger bland annat på att varje lektionstillfälle innefattar flera
moment som musiklyssning, instrumentkännedom, musikhistoria, teori och komposition.

Attityder kring ämnet musik i skolan

Saar (2006) är kritisk till skolans träningslogik där förmågan att reproducera fakta premieras
och kunskaper och färdigheter tilldelats alltför givna och fasta ramar. Han menar att
träningslogiken är en fiende mot den starka estetiken i skolan och hindrar eleverna från att
utmanas i sitt sökande efter kunskap och förmågan till egen gestaltning för att skapa mening
och sammanhang. En stark estetik kännetecknas av en strävan att närma sig och utmanas av
det okända, till skillnad från den svaga estetiken i skolan som lätt blir skapande för skapandets
skull där det konstnärliga och skapande momentet får en underordnad roll. Även Schenk
(2000) efterlyser förändring av skolans ramfaktorer för att skapa kontext, sammanhang och
gynna den starka estetiken. Undervisningen måste anpassas i tid och rum och röra sig från
skolans traditionella hierarkier och strukturer för att ge utrymme för den starka och skapande
estetiken.

Enligt Drotner (2001) finns det en problematik som grundar sig på en allmän bild i samhället
där de estetiska erfarenheter man gör genom att själv t ex skapa musik står i kontrast till
”riktig” inlärning. ”Det kan da være meget godt at synge og spille teater, men man lærer jo
ikke riktigt noget ved det. Det er den holding, defleste elever også bærer rundt med.”(Drotner,
s.131). Genom Drotners uttalande kan vi se att synen på musiken i skolan gör det svårt för
eleverna att förstå skapandets egenvärde och roll i deras liv. Även Sundin (1988) behandlar
problematiken kring skapandet i skolans värld.

”Om vi nu betraktar musik som en kognitiv-social aktivitet, som en inre konstruktion, så
innebär det att en värdeaspekt kommer in i det vi hör, en förståelseram eller kontext som
gör det möjligt för musiken att bli identitetsskapande. Detta får en rad konsekvenser för
arbetet i förskola och skola, särskilt när den unge börjar frigöra sig från den vuxne.”
(Sundin 1988, s.30)

Lindgren (2006) bygger sin forskning kring intervjuer med lärare inom de estetiska områdena.
En röd tråd i forskningen är att lärarna poängterar att estetisk verksamhet likställs med att ha
roligt och eleverna förväntas tycka att de estetiska ämnena är roliga. Den estetiska
verksamheten diskuteras i första hand inte i termer av konstnärlig kunskap utan snarare utifrån
enskilda behov hos eleverna i form av sociala, emotionella, psykologiska eller kognitiva
behov inom andra ämnen och för samhället.



7

”Att genom estetiska aktiviteter hjälpa individen att hitta sin egen identitet och att bli en
självständig och stark individ blir skolans uppgift. Med utgångspunkt i detta resonemang kan
makten sägas ha definierat ett viktigt kunskapsuppdrag för skolans estetiska verksamhet.”
(Lindgren, 2006, s.171)

Lindgren (ibid.) är kritisk till skolans mål med den estetiska verksamheten. Författaren ställer
sig frågande till vem som anser sig ha befogenhet att bestämma över vad som är roligt för just
den enskilde eleven och hur elevens behov ska kunna analyseras utifrån ett estetiskt
perspektiv.

Skolans uppdrag

Undersökningar som Sundin (1995) gjort, och den Schenk (2000) redovisar, pekar på att den
skapande undervisningen inom musikämnet inte uppnår läroplanernas mål. I syftet med
gymnasiets estetiska program beskrivs hur programmet ska ge eleven möjlighet till att
utveckla förmågan till skapande, inlevelse och uttryck. Även i beskrivningen av programmets
karaktär och uppbyggnad framgår det tydligt att den skapande verksamheten ska ha en
framträdande roll. (Skolverket, 1999)

”I det estetiska programmet betonas den egna skapande verksamheten. Utbildningen ger
förståelse av olika konstnärliga uttrycksformer och av gränsöverskridande samarbete och
ger tillfälle att pröva och utveckla den egna förmågan att uttrycka sig.” (Skolverket, 1999)

Anledningen till undersökningarnas resultat och den dåliga måluppfyllelsen kan diskuteras ur
flera synvinklar. Nilssons (2002) undersökning pekar mot att det skapande momentet sällan
ingår i musikundervisningen på grundskolan och Sundin (1988) menar att lärarna tenderar att
undervisa som de själva blivit undervisade. Om detta sker får läroplanen en sekundär roll i
lärarens planering av undervisningen och får stå tillbaka för invanda mönster. Detta synsätt
kan få en förklaring i Sandbergs (1996) doktorsavhandling där han konstaterar att lärarna har
svårigheter med att definiera begreppet skapande utifrån läroplanen och därför förverkligas
det inte i deras undervisning. I Schenks (2000) diskussion av Hedströms artikel tydliggörs att
lärare som inte möter eleverna i deras musikaliska värld går miste om att skapa en kontext i
undervisningen. Utan kontext och sammanhang upplever inte eleverna lärarens eventuella
intentioner till skapande i undervisningen.

Lindgren (2006) är kritisk till en generell syn hos skolledning och lärare som innebär att
skolan ofta ses som ”på låtsas” till motsats till livet utanför som är ”på riktigt”. ”Skolan och
tiden i skolan inriktas i högre utsträckning på elevernas framtida behov som vuxna och i
mindre utsträckning på elevernas behov som barn och unga.” (Lindgren, 2006, s.153) Vad blir
då tiden i skolan för eleverna om den inte ses som en riktig verklighet? Vidare ifrågasätter
Lindgren läroplanens mål att eleverna genom skolan ska fostras till goda samhällsmedborgare
då denna syn kan tolkas som att de idag är mindre bra eller helt enkelt dåliga
samhällsmedborgare.
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Frånvaron av skapande i musikundervisningen

I sin doktorsavhandling åskådliggör Sandberg (1996) tydligt brister inom den skapande
musikundervisningen. ”Musikskapandet tycks ändå vara något som är relativt svårdefinierbart
både i läroplanstexten och i lärarens försök att ta ställning till de konkreta formerna av
skapande i musikundervisningen” (Sandberg, 1996, s.122) När Sandberg (ibid.) granskade
momentet ”att skapa musik” visade undersökningen att den mest vanliga formen av skapande
som ägde rum i skolan var komponerandet av egna melodier och texter. Dock lade lärarna
mindre vikt vid att sätta in musiken som skapas i ett sammanhang. Vissa av lärarna i
undersökningen hade helt uteslutit musikskapandet i sin undervisning.

Forskningen som presenteras i bakgrunden (Georgii-Hemmings, 1999; Nilsson, 2002; Sundin,
1988) täcker upp problematiken kring de skapande momenten i grundskolan och på
universitet, men behandlar i liten utsträckning gymnasiet och den skapande verksamheten på
estetiska programmets inriktning musik. Strandberg (2003) driver ett forskningsprojekt vid
Umeå universitet där han undersöker musikskapande aktiviteter i skola och på fritiden. Fokus
vilar på lärandet i mötet mellan skoltid och fritid och mötet mellan lärarens
inlärningsstrategier och ungdomars ”eget” lärande.

Definitionen av skapande och kreativitet

En återkommande diskussion i tidigare forskning är problematiken kring en gemensam
definition av begreppet ”skapande”. (Sundin, 1995; Hertzmann, 1996; Strandberg 2000)
Begreppet är vanligt förekommande i läroplanen men lämnar plats för tolkning. De abstrakta
begreppen skapande och kreativitet och vad de innefattar får många olika definitioner inom
litteraturen och forskningen. Ett klargörande av begreppen blir därför komplext men
nödvändigt.

Sundin (1995) definierar begreppet reproduktion som ett motsatsord till produktion,
kreativitet och skapande, precis som vi tidigare skrivit att traderingsidealet står för. Sundin ser
på skapande som ett något förlegat begrepp och sedan mitten av 60-talet har det mer och mer
ersatts av kreativitet – ett försvenskat låneord från engelskans creativity. Drotner (2001)
påpekar att ordet kreativitet kommer från det latinska ordet creare, som betyder att skapa. Om
fantasin är estetikens innehållsmässiga råstoff menar Drotner (ibid.) att det är kreativiteten
som ger den estetiska produkten sin form. Hon drar paralleller mellan att vara kreativ och att
vara nyskapande. Begreppen skapande och kreativitet är till synes två närbesläktade begrepp
men ändå för olika för att sätta likhetstecken mellan. Vygotskij (1995) gör följande definition
av kreativiteten.

”Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt, oavsett om
de skapande är ett ting i den yttre världen eller en konstruktion av intellektet eller
känslan, en konstruktion som bara existerar och ger sig till känna i människans inre.”
(Vygotskij, 1995, s.11)
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Yttre process – produkt

Strandberg (2000) diskuterar i sin uppsats definitionen av musikskapande, komposition och
improvisation.

”Själv kommer jag i detta arbete att tala om musikskapande som ett övergripande
begrepp som täcker in hela processen från de första idéerna och bearbetningen av
dem fram till det klingande resultatet. ”Den färdiga produkten kallar jag en
komposition, även om färdigställandet av den är resultatet av ett kollektivt arbete
eller bygger på improvisationer.”(Strandberg, 2000, s.13)

Ett annat synsätt på begreppet har Hertzmann (1996) som väljer att definiera improvisation
och komposition som två olika processer av skapande som oftast uppfattas åtskilda från
varandra. ”Att improvisera är att uttrycka sig fritt, spela i stunden och med känslan. Att
komponera är däremot ett medvetet, om än inspirerat skapande.” (Hertzmann, 1996, s.26) En
liknande definition gör Georgii-Hemming (1999) när hon sätter likhetstecken mellan
musikskapande och komposition, men utelämnar arrangering, bearbetning och improvisation
ur processen. Vilka moment som ingår i processen av musikens tillkomst visar sig vara
mycket individuellt från författare till författare och är starkt sammankopplat med hur de
förhåller sig till begreppen skapande och kreativitet och vad de betyder för den.

Inre process – skapande kraft

Vygotskij (1995) förklarar företeelsen med den inre fantasin som en skapande kraft som
uppstår av ett behov att uttrycka sig och bli en del av den yttre verkligheten. Drotner (2001)
fortsätter i Vygotskijs anda men benämner kraften att uttrycka sig som ett kreativt fält mellan
den inre fantasiprodukten och den yttre estetiska produkten. Det kreativa fältet består av alla
människors strävan efter att få uttrycka sina inre behov och undermedvetna önskningar.
Cirkeln sluts när en fantasi som utgår från verkligheten strävar efter att ta ny form i
verkligheten efter en kreativ process.

”Den skapande fantasin strävar i sin fullständiga form efter att bekräfta sig själv och ta
gestalt genom en handling som inte bara existerar för skaparen själv, utan också för alla
andra.” (Vygotskij, 1995, s.49)

Vygotskij (ibid.) delar in vårt beteende ur ett skapande perspektiv i två typer av handlingar;
det reproducerande/återskapande och det kreativa, den kombinatoriska. Det reproducerande är
starkt förknippat med vårt minne och återskapar tidigare erfarenheter. Till skillnad från
Sundins (1995) definition av reproduktion som en yttre process som verkar för att återskapa
något är Vygotskijs reproduktiva begrepp ett resultat av en inre process som ger förutsättning
för en yttre kreativitet. Den kreativa handlingen bygger på att hjärnan inte bara bevarar och
reproducerar vad vi tidigare erfarit utan även kreativt bearbetar det, skapar nya situationer och
nya sammansättningar av tidigare erfarenheter. Barns lek är enligt Vygotskij en kreativ
process där reproducerade element tar en ny gestalt när upplevda intryck kreativt bearbetas
och kombineras. I ett didaktiskt sammanhang kan man belysa det viktiga sambandet mellan
den reproducerande och den kreativa handlingen genom Schenks (2000) balans mellan
”imitation- traditionsbäraren” och eget ”upptäckande – förnyaren”. Han drar likhetstecken
med Zoologen Desmond Morris kombination av imitation (bevarande och oreflekterande
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härmning) och det egna upptäckandet (förnyelse, nyfikenhet och ifrågasättande) som en
fundamental och livsavgörande blandning för överlevnad och utveckling, med musikelevens
behov av både imitation och skapande i undervisningen för att utvecklas.

Sammanfattning

Skollagen och läroplanen beskriver att ett skapande och kreativt ideal ska vara centralt i
undervisningen i skolan. Ur ett historiskt perspektiv är det skapande idealet ett relativt nytt
begrepp i skolans värld i förhållande till traderingsidealet som stod för reproduktion med den
västerländska konstmusiken som rättesnöre. (Olsson, 2003) Enligt Sundin (1988) lever
traderingsidealet fortfarande kvar genom att lärare ofta undervisar i invanda mönster istället
för genom nya pedagogiska metoder. Den brist på skapande i skolan som forskningen visar
kan enligt Sandberg (1996) bero på att det är svårt för lärarna att definiera begreppet skapande
i läroplanen och hur det ska förverkligas. Schenk (2000) efterlyser kontext och sammanhang i
undervisningen för att eleverna ska få en helhetssyn över sitt musicerande. Även Saar (2006)
beskriver en träningslogik som bygger på reproduktion som ett hinder för elevernas
kunskapsutveckling och därigenom förmågan att skapa sammanhang. Både Drotner (1991)
och Lindgren (2006) är kritiska till samhällets syn på att estetiken i skolan ska ha ett
underhållningsvärde mer än ett egenvärde. Vygotskij (1995) anser att kreativitet föds av ett
inre behov av att låta något man vill uttrycka ta en yttre gestalt. Enligt Vygotskij blir det
därför elevernas subjektiva upplevelse av undervisningen som definierar om den är kreativ
och leder till skapande.
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Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur och vad elever på gymnasiets estetiska program med
inriktning musik upplever som skapande i musikundervisningen.

Frågeställningar:
Vad definierar elever som kreativt och skapande i musikundervisningen?
Vilka möjligheter och hinder för musikaliskt skapande ger eleverna uttryck för?
Vilka verktyg för musikaliskt skapande tillhandahålls inom ramen för gymnasiets estetiska
program?

Metod

Studien av elevernas upplevelse av den skapande undervisningen genomfördes utifrån ett
elevperspektiv och vi inspirerades av hermeneutik. Elevperspektivet var viktigt då en
upplevelse alltid är subjektiv och personlig för varje elev. Varje individ äger ett personligt
förhållande till musikskapande och det var kärnan i detta personliga förhållningssätt vi ville
nå genom våra intervjuer. Kvale (1997) påpekar att en kvalitativ forskningsintervju syftar till
att förstå något ur den intervjuades perspektiv. ”Tekniskt sett är den kvalitativa
forskningsintervju halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet samtal eller ett strängt
strukturerat frågeformulär.” (Kvale, 1997, s. 32)

Lantz (1993) beskriver att elevernas förhållningssätt präglas genom deras upplevelse av
skolundervisningen.

”Den öppna och den riktade öppna intervjun ger intervjuaren data som är
sammanhangsbestämda eller – med ett annat ord – kontextuellt bestämda och
tillhanda håller en unik möjlighet att förstå individens placering av ett fenomen i
relation med ett inifrån (empatiskt) bestämt omgivande kontext.” (Lantz, 1993, s.18)

Genom att elevens beskrivning av upplevelsen får stå i centrum av intervjun lämnas mer
spelrum för egna reflektioner.

Urval

Intervjuerna genomfördes med elever ur den tredje årskursen på gymnasiets estetiska program
med inriktning musik då de tillgodosett sig den största delen av utbildningen som vi avsåg att
undersöka. Urvalet baserades på elever från två olika estetiska program i två skilda städer då
vi ville få en större bredd och tillförlitlighet på vårt resultat. (Kylén, 2004) I enlighet med
Kvale (1997) finns det inga givna tillvägagångssätt angående urvalsmetoden vid en kvalitativ
intervju. I studien valdes eleverna slumpvis ut efter klasslistor med jämn fördelning mellan
könen och omfattade totalt åtta elever, fyra vid respektive program. I de fall där den slumpvis
utvalda eleven var frånvarande valde vi att ta den nästkommande eleven på klasslistan av
samma kön som ersättare. Riskerna av bortfall eliminerades vid undersökningen då vi enkelt
kunde hitta en ersättare.
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Genomförande

Intervjuerna genomfördes under vecka 47 på respektive skola för att möta eleverna i
skolmiljön. Hela gruppen informerades innan intervjuerna om vilka vi var, syftet med
undersökningen och vilka som skulle intervjuas. (Kvale, 1997) Deltagarna i undersökningen
hämtades ut en och en under pågående lektion för att minimera risken för att de skulle
påverka varandras svar genom att diskutera frågorna innan själva intervjun. Kylén (2004)
anser att det är viktigt att skapa en positiv stämning vid genomförandet av intervjuer. Inför
intervjuerna lades stor vikt vid att skapa en positiv atmosfär genom att välja en lokal som
eleverna var vana vid och att inleda med att småprata kring elevernas vardag. Vid alla
intervjuerna upplevde vi stämningen som mycket god och eleverna som avslappnade.

Båda författarna av denna studie närvarade vid intervjuerna men med olika förutbestämda
uppgifter. Den ena förklarade undersökningens syfte och upplägg samt ledde intervjun. Den
andra tog en mer passiv roll och antecknade, observerade, skötte inspelningsutrustning och
fyllde i med eventuella följdfrågor. (Kylén, 2004) Med elevernas godkännande
dokumenterades samtliga intervjuer med hjälp av ljudupptagning och anteckningar.

Bearbetning av data

Utifrån ljudupptagningarna och med stöd av observationer i anteckningarna, transkriberades
alla intervjuerna med ordbehandlingsprogram på dator. Materialet bearbetades genom
understrykningar av likheter och olikheter i svaren och samlades under olika rubriker för att
ge en bättre överblick av resultatet. Kvale (1997) talar om den hermeneutiska tolkningsakten
där materialet som tolkas är levande och ständigt förändras, utan någon bestämd början eller
slut. Vid tolkningen av materialet fick arbetet ständigt växla mellan de olika delarna och
helheten, och tidigare tolkningar omvärderades vid nya insikter. Alla svar var viktiga för att
öka vår förståelse ytterligare, även svar och åsikter som avvek från mängden.
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Resultat

Utifrån elevernas svar och med tidigare forskning i ryggen sammanställdes resultaten under
rubriker som var relevanta utifrån syftet. Huvudrubrikerna var elevernas definition och syn på
skapande, hinder för skapande i skolan och verktyg för skapande. Under dessa kategorier
placerades de olika delarna som plockats ut från texten och allt eftersom arbetet framskred
trädde ett allt mer komplext mönster fram. Ur detta mönster framträdde underliggande
rubriker och en tydligare struktur som bearbetades vidare och analyserades utifrån
helhetsperspektiv och detaljsammanhang. Denna process bidrog till att resultaten kunde
granskas utifrån en ny förståelse i flera led under arbetets gång. (Svenning, 2003)

I redovisningen av resultatet används begreppet skapande som ett samlingsnamn för de
moment och uppgifter i skolan som eleverna upplever som skapande. Som Vygotskij (1995)
menar så är dock den yttre processen alltid beroende av kreativitet som en inre process för att
eleven ska uppleva något som skapande.

Elevernas definition och syn på skapande

Intervjuerna inleds genom att vi ger vår syn på skapande som att ”skriva/komponera musik
från grunden”. Med detta vill vi förankra en möjlig syn på det abstrakta begreppet skapande
hos eleverna och ge dem en utgångspunkt inför intervjun. Under intervjuernas gång framgår
det tydligt att elevernas upplevelse av begreppet skiljer sig från vår enkla och vida definition.
En åsikt bland eleverna som tydligt skiljer sig från vår definition är att de upplever moment
som att arrangera om låtar och interpretera som skapande verksamhet i undervisningen. Att
”göra om” redan befintlig musik till sin egen är för eleverna som ingår i studien starkt
förknippat med musikskapande.

I citatet berättar en elev inom vilka ämnen hon upplever att hon får skapa:

”Mest inom kanske ensemble, inte just egen, egen musik. Utan bara göra musik till sin egen -
inte skapa, för så mycket skapande av musik har vi inte här. Det är sånt vi får göra på
fritiden. Göra redan skriven musik till sin egen, göra den på ett annat sätt, ha en annan form
på den. (…) Man kan lägga dit stämmor, skala ner den – kanske bara piano. På så sätt blir
det ju en helt annat låt fast ändå samma låt.” (Intervju 4, kvinna)

Under intervjuerna framkommer det att elevernas upplevelse av olika moment i
undervisningen är kopplad till om uppgiften rör sig inom ett för eleven känt eller okänt
musikaliskt område. Upplevelsens karaktär är också beroende av om uppgiftens ramar är fasta
eller fria. Inom ett känt område uppskattar de flesta elever friare ramar för att undervisningen
ska upplevas kreativ. Detta gäller t.ex. när de som skriver musik på fritiden blir ombedda att
skriva en poplåt. Inom ett okänt område efterlyser flera elever mer fasta ramar, exempelvis
när de komponerar musik utanför sin egen begreppsvärld. Viktigt att nämna är att några svar
visar på att en okänd uppgift med fria ramar även kan vidga vyerna och ge stort utrymme för
eget skapande hos eleven.
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Helhet & sammanhang

Flera elever uttrycker i intervjuerna att slutresultatet som en skapad yttre gestalt är avgörande
för att de ska uppfatta uppgiften som kreativ. Slutresultatet är i första hand inte viktigt ur ett
kvalitetsperspektiv utan viktigast är att uppgiften utmynnar i en helhetsupplevelse. Det visar
sig också vara avgörande för eleverna att de förstår sammanhanget kring
kompositionsuppgiften för att den ska upplevas kreativ.

När eleverna först samtalar kring kursen ”musik för dans och teater” svarar flera elever att de
inte upplever innehållet i kursen som kreativt. Men under samtalets gång växer det fram en
annorlunda bild. Musikaliskt skapande står i centrum i kursen men eleverna definierar det
annorlunda eftersom uppgifterna och resultaten ligger utanför deras erfarenhetsvärld.
Eleverna beskriver att de i stort sett bara får göra egen musik på lektionerna men benämner
resultatet som effektfull musik eller ”konstiga låtar” istället för att se det som egna
kompositioner oavsett genre och sammanhang. Även i samtal kring andra ämnen som t.ex.
”gehörs- och musiklära” för eleverna liknade resonemang. I följande citat uttrycks tydligt
synen på skapandet i de ämnena:

”Om man ser just till skapande i just det ämnet, där blir det ändå en hel del att skriva eget,
ackordsföljder, ackordsanalyser och sånt där. Det blir det mycket skapande, men inte nåt
konkret, mest en grej ”nu ska ni skriva åtta takter parallell-föring” och allt sån där. Jag
tycker inte att vi haft så mycket eget skapande under de här tre åren.” (Intervju 2, man)

Resultatet pekar på att elevernas upplevelse av musikskapande i undervisningen är komplext
och starkt relaterad till det uppnådda resultatet. De uttrycker att det förekommer i
undervisningen i form av delar som en mindre uppgift, en del av en låt eller en stämma.
Samtidigt uttrycker de en saknad av upplevelse av skapandet som helhet. Förutom att det är
viktigt att momentet utmynnar i en helhet som ett resultat av processen, är det även viktigt för
upplevelsen att det klingande resultatet är önskvärt för den enskilda eleven. Eleverna
eftersträvar att det ska finns en nyttotanke bakom arbetet och det är viktigt att den färdiga
produkten har ett inneboende värde för dem. Exempel på ett önskvärt resultat kan vara en
poplåt som de kan framföra med sitt band, en egen låt som de uttrycker sig själv genom
och/eller något som de kan spela upp och få respons på.

Ett inre behov att uttrycka sig

Förutom att eleverna beskriver en saknad av helhet för att uppleva den skapande kraften som
Drotner (2001) beskriver, så visar intervjuerna även på att musikundervisningen ofta inte
väcker kreativiteten och elevernas inre behov av att uttrycka sig. Intresset för att skriva egen
musik, spela in den och framföra den i sin helhet är mycket stort hos många av eleverna. Detta
visar sig tydligt när eleverna berättar om sina projektarbeten som de planerar och genomför
inom programmet under sitt tredje år. En elev berättar om sina tankar kring projektarbetet:

”Det är väl nu när vi har vårt projektarbete. Vi får ju som jobba med vad vi vill. Då har jag
och en kompis tänkte spela in en skiva. Vi har inte riktigt kommit igång än, vi ska börja nu.
(…) Jag tycker att det verkar jättekul. Man får skriva om vad man vill, man får ta av sitt liv
och sig själv och så, och det är kul.” (Intervju 1, kvinna)
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Förutom att processen ska ha relevans för eleven och ett önskvärt resultat så ska den också
tillfredställa behovet av att uttrycka sig. Intervjuernas resultat pekar på att det är viktigt för
elevernas upplevelse att de tillåts att skriva musik utifrån sin egen erfarenhetsvärld. Några
elever uttrycker att tillfällen som inspirerar till skapande är inom områden som de känner till
sedan tidigare, som att göra egen musik med hjälp av datorer, skriva musik till reklaminslag
på TV eller skriva låtar i en viss genre t ex. pop.

Hinder för skapande i skolan

Betygsättning

Enligt läroplanen och programmålen för gymnasiets estetiska program ska skapandet stå i
centrum.

”I det estetiska programmet betonas den egna skapande verksamheten. Utbildningen ger
förståelse av olika konstnärliga uttrycksformer och av gränsöverskridande samarbete och ger
tillfälle att pröva och utveckla den egna förmågan att uttrycka sig. Detta kan vara ett medel
för personlig utveckling och självförverkligande och kan kombineras med ett allmänt estetiskt
intresse.” (Skolverket, 1999)

Några av eleverna i undersökningen berättar om konflikter mellan den egna skapande
verksamheten och lärarens bedömning och betygsättning. En elev uttrycker att det inte går att
lära någon att skriva musik och därför är det enligt honom omöjligt för läraren att betygsätta
fritt skapande. Samtidigt som eleverna uttrycker sammanhang och helhet som förutsättningar
för skapande anser de även att dessa faktorer försvårar lärarens bedömning av deras
prestation. Alla elever upplever att skapande förekommer i mycket lite eller i ingen
utsträckning i den individuella instrumental- och sångundervisningen. En orsak till detta är
enligt några av eleverna att repertoaren inom undervisningen är förutbestämd för de olika
betygsnivåerna. En av dessa elever uttrycker också att friare ramar och eget skapande i
instrumental- och sångundervisningen kan försvåra betygsättningen inom ämnet. Eleven
menar att de moment som ligger till underlag för lärarens betygsättning är bestämda i förväg
och nödvändiga för lärarens betygsunderlag.

Grupprocessen

De flesta skapande moment och projekt som eleverna berättar om genomförs i olika
gruppkonstellationer. Elevernas syn på grupparbete i kombination med musikaliskt skapande
är väldigt personligt och varierade från person till person. Några elever ser
gruppformationerna som ett hinder för att uppgiften ska kännas kreativ medan andra ser på
samma situation som något positivt och inspirerande.

De elever som ser svårigheter i grupparbete upplever problem i faktorer som olika
kunskapsnivåer inom instrumentkunskaper och musikteori, olika musikideal och en ovilja att
kompromissa och spela andras musik. En elev utrycker också en stark olustkänsla och ett
utanförskap vid utformning av grupperna. Hon föredrar att läraren bestämmer hur de olika
grupperna ska se ut och att grupperna tilldelas tydliga uppgifter och redan skrivet material.
Samma elev ser dock svårigheter med att skriva låtar i grupper som sätts ihop av lärare och
berättar här om sin syn på skapande under ensemblelektionerna.
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”Det är ju som svårt att göra på ensemblen. Det är inte nåt som man tycker är ett minus för
det är jättekul att bara få låtar. Speciellt när man inte får ordna grupperna själv heller. Vi
har fått göra det tidigare, men det blir så himla mycket tjorv, så att det var inget positivt
precis. Eftersom det finns mycket olika små band i skolan och då väljer dom oftast dom och
då blir det jättemånga som blir över. Då är det jättemycket tjafs och diskussioner.” (Intervju
5, kvinna)

En elev som ger en positiv bild av grupprocessen berättar om ett tillfälle då de komponerat
egen musik i grupp. Han såg grupprocessen i den uppgiften som något positivt då de gavs
tillfälle att utveckla en låt tillsammans utifrån enskilda idéer i ett format som liknade
brainstorming. Han betonar vikten av att alla i gruppen ska känna att slutresultatet blir som de
föreställt sig. Grupprocessen upplevs som positiv av eleverna i den bemärkelsen att gruppen
ger en trygghet till individen. Eleverna känner sig mindre utsatta för kritik om de kan stå
tillsammans bakom sin komposition.

Skapande ur ett genusperspektiv

Det finns en tendens bland de elever som intervjuas som pekar mot att fler män än kvinnor
spelar i band på fritiden. Männen uttrycker också främst fördelar med att spela i band och att
arbeta i grupp i skolan. Fördelarna med grupparbete är att de kan ta tillvara på varandras
kompetens, får lära sig att kompromissa och spela tillsammans i nya konstellationer.
Kvinnorna uttrycker i större utsträckning än männen negativa aspekter med att arbeta i grupp
då de ser svårigheter med att kompromissa och komma överens. Moment som männen
uttrycker som eventuella hinder i ett grupparbete som utmynnar i en komposition är olika
avancerade instrumentkunskaper och musikkunskaper. De kvinnor som ser fördelar med
grupparbete känner en trygghet i gruppen då de upplever eget komponerande som något svårt.
Samma kvinnor uttrycker också bristande instrumentkunskaper och dåliga allmän
musikkompetens som hinder för eget skapande.

Verktyg för skapande

Inspiration & kreativitet

Samtliga elever som inte skriver musik på fritiden uttrycker en positiv syn på låtskrivande
utanför skolan och en önskan om att även själv komponera. Det som hindrar dem är att de inte
har något eget band att spela med, inspireras av och få feedback ifrån. Att spela regelbundet
med ett eget band och få möjlighet till att framföra egna kompositioner ses som en viktig
aspekt i det kreativa arbetet.

Några av eleverna som inte skriver musik poängterar att det skulle vara lättare att komma
igång med att komponera egen musik om de regelbundet får tillgång till råd och tips av en
lärare för hur de kan gå vidare själva. Av de elever som regelbundet skriver musik på fritiden
är de flesta engagerade i minst ett band utanför skolan och ser de andra bandmedlemmarna
som väldigt viktiga i den skapande processens alla led.
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”Det är väldigt inspirerande, man lär sig av varandra om man gör om grejer och så säger de
om man gör så här... och så blir det mycket bättre. Då känner man såhär, man lär sig mycket
på hur man kan lägga upp det, så det är väldigt bra.” (Intervju 7, man)

Enligt eleverna är nyckeln till att känna inspiration och kreativitet i första hand starkt
sammanlänkat med att känna samhörighet och få bekräftelse genom att få spela tillsammans
med andra. Eleverna uttrycker att denna tillhörighet till viss del skulle kunna upplevas om de
fick regelbunden feedback och bekräftelse av en lärare gällande eget musikskapande. De
elever som saknar tillhörighet i form av att spela ihop med andra på fritiden känner även brist
på inspiration och har svårt att se sin egen förmåga i att skriva musik. Uppfattningen hos
eleverna rörande vad de inspireras av då de skriver musik är väldigt skiftande och diffus. En
elev beskriver sin inspiration som något som bara kommer utan att han kan förstå varifrån.

Instrumentkunskaper

De flesta elever betonar goda instrumentkunskaper som en viktig förutsättning i sitt eget
skapande. Eleverna beskriver att både bredd – i form av att kunna flera instrument och djup –
att behärska ett instrument bra, är något som underlättar eller skulle underlätta för dem i
skapandet av musik. De flesta elever uttrycker att kunskapen om att spela flera instrument kan
vara en hjälp för att komma vidare om de fastnat i sitt skapande av musik. Det ger enligt
eleverna en möjlighet till att prova olika lösningar som i sin tur kan ge dem ett nytt sätt att se
på musiken. Eleverna uttrycker att goda kunskaper inom ett instrument ger dem en förståelse
för olika genrer och tekniker som underlättar i ett skapande sammanhang. Samtliga
intervjuade uttrycker på ett eller annat sätt att goda instrumentkunskaper i stort är mycket
avgörande för hur de lyckas i skapande processer. De elever som de själva uttrycker ”är bäst”
på ett instrument är ofta de som blir mest tongivande i en skapande uppgift.

Samtidigt som de elever som uppfattar sina instrumentkunskaper som goda anser att
faktorerna bredd och djup gynnar deras skapande så känner de elever som ser stora brister i
sina instrumentkunskaper sig hämmande på grund av brist på samma faktorer. Flera av dessa
elever uttrycker att de kan ta klasskompisar till hjälp vid ett skapande moment. Samma elever
upplever trygghet i grupprocesser där de naturligt får stöd av andra men uttrycker samtidigt
beroendeställningen till andra för att förverkliga sina idéer och skriva egen musik som något
negativt.

En elev uppfattade ett tillfälle då han fick skriva egen musik med hjälp av musikprogram på
datorn som mycket inspirerande. Genom att använda sig av musikprogram i undervisningen
påverkades inte skapandet av begränsningar inom instrumentkunskaper, val av
instrumentering eller av kompromisser inom en grupp. Det annorlunda utgångsläget inför
uppgiften som musikprogrammet gav, upplevde han som en stor fördel.

Helheten i undervisningen

De intervjuade elevernas upplevelser kring de olika karaktärsämnenas roll i skapandet är
mycket skiftande. Vissa elever upplever att de får verktyg till skapande i de olika ämnena
medan andra inte ser något samband mellan t.ex. de teoretiska momenten i gehörs- och
musiklära och ett eget musikskapande. Elevernas svar ger uttryck för i vilket grad de förstår
betydelsen av musikens olika beståndsdelar och hur de kan sättas ihop för att bilda en
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musikalisk helhetsförståelse. De elever som inte förstått hur musikens alla delar sitter ihop
uttrycker att teori och praktik är helt åtskilt. Citaten nedan visar på bristen av en
helhetsförståelse hos två elever:

”I sången skriver man som inget – där sjunger man bara låtar. Och gitarren är som bara, där
tränar man olika sätt att spela sådär (…).” (Intervju 8, kvinna)

”För att där är det som mer teori, där är det inte som att vi sitter och spelar utan man lär sig
takter och toner och sånt där.” (Intervju 5, kvinna)

En elev som har förstått sambandet mellan teori och praktik beskriver att han kan se nyttan av
moment som inte upplevs som skapande i sig, i en egen skapande process. Upptäckten av
användningen av musikteoretiska kunskaper i praktiken beskrivs av eleverna som en
erfarenhet som de ofta gjort i efterhand och ofta på egen hand. En annan elev uttrycker i sin
intervju:

”Jag har inte gehörs och musiklära längre, men jag har haft, och jag tyckte det var så svårt,
det är jättenyttigt för nu kan jag använda det så mycket mer än vad jag trodde jag skulle.
Bara i sången har man lärt sig så mycket mer, man kan kolla på en låt och sen kan man
sjunga den. Det är som en helt annan sak än när man började fick man ta allt på gehör.”
(Intervju 4, kvinna)

Precis som eleven i citatet ovan förklarar så upplever många elever att sång- och
instrumentalundervisningen i stort saknar skapande moment. Eleverna upplever att
undervisningen är uppbyggd av i förväg bestämda moment i form av teknik, genre, bestämd
repertoar och bestämda mål. De ger inte uttryck för att de saknar fler skapande moment i
sång- och instrumentalundervisningen utan anser att de kan använda momenten som de lärt
sig i ett eget skapande precis som inom gehörs- och musikläran.

De elever som visar en större helhetsförståelse är också de elever som aktivt musicerar på
fritiden, skriver egen musik och/eller spelar i olika gruppkonstellationer som band eller
orkester. Att spela i band och skriva låtar ger en kontinuitet i musicerandet som eleverna
uttrycker som viktigt. Flera elever påpekar vid intervjuerna att de saknar ett schemalagt ämne
där de får komponera och ha tillgång till lärarhandledning. En elev uttrycker detta i sin
intervju när hon pratar om sin vilja av att komponera i skolan och på fritiden:

” Om man håller på mer här kanske man får inspiration att kunna göra det hemma, man
kanske inte riktigt har så jättemycket just nu. De som har band – de har mycket inspiration.
Kanske, om man är i en grupp så får man höra andras idéer och tankar och man kan komma
på mycket i grupp också. Om man repar varje vecka så håller man igång det mycket mer.”
(Intervju 8, kvinna)
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Analys & diskussion

I detta kapitel belyses studien ur nya aspekter med utgångspunkt i tidigare forskning som vi
tagit del av, intervjuernas resultat och egna tankar. Avsikten är att lyfta studien en nivå genom
djupare analys och vidare diskussion. Även elevernas tankar kring den skapande
undervisningen har konkretiserats till förslag på strukturella förändringar i undervisningen
som skulle gynna skapandet.

Definitionen av skapande ur flera aspekter

Elevernas tidigare erfarenheter och förkunskaper

Studien visar att det finns flera olika beståndsdelar som på olika sätt belyser och bidrar till att
klargöra vad elever definierar som kreativt och skapande i undervisningen. Historiskt sett ur
elevperspektiv är det viktigt att diskutera när, var och hur eleven bildar sin uppfattning om
begreppet. Enligt en studie av Karlsson (2002) hade 95 % av eleverna vid gymnasiets
estetiska program studerat musik i någon form innan de började på gymnasiet. Av
undersökningen kan vi dra slutsatsen att elevernas syn och förhållningssätt kring dessa termer
formas långt tidigare i livet än då de börjar på gymnasiet. Detta synsätt präglas förmodligen
av ett komplicerat samspel mellan olika faktorer. Några elever har föräldrar som aktivt utövar
och komponerar musik och blir förmodligen tidigt präglad av föräldrarnas syn på skapande.
Andra startar sin musikaliska bana vid den kommunala musikskolan och bildar sig där
definitioner kring begreppet medan andra möter begreppet genom kompisar, syskon eller
massmedia. (ibid.) Vanligast är förmodligen en blandning av dessa olika komponenter men
med individuellt olika mycket påverkan. Med detta resonemang som grund blir det svårt att
som lärare forma en verksamhet som genomsyras av skapande moment utan att först diskutera
dessa frågor med eleverna. Däremot, med en sådan diskussion som utgångspunkt kan lärare
och elever mötas och tillsammans forma definitionen av begreppet skapande och därigenom
undervisningen.

Vid intervjuerna var det tydligt att eleverna hade en personlig och varierande uppfattning av
vad som är skapande vilket tyder på att den måste ha uppstått innan gymnasietiden. Om denna
uppfattning hade kommit till uttryck först under deras studier vid gymnasiets estetiska
program hade deras definitioner förmodligen varit mer överensstämmande med varandra.
Antagligen präglas och formas deras syn på skapande även under gymnasietiden och
förmodligen under hela livet av faktorer som nämnts tidigare men även av musikalisk
utveckling och livserfarenhet.

Elevernas upplevelser kring skapande i undervisningen

En gemensam komponent bland eleverna i vår studie är att de i hög grad menar att det är
själva upplevelsen av skapandet som styr definitionen av begreppet. Deras syn går inte att
tydligt härleda till specifika moment som improvisation, komponerande eller arrangering och
ombearbetning av befintligt material som tidigare diskuteras i forskning. Vi kan se att de
positiva och skapande upplevelserna finns i den undervisning som innehåller moment ur
elevens begreppsvärld. Det kan vara att skriva en låt inom en viss genre som är bekant för
eleven eller att göra en reklamjingel med hjälp av musikprogram i datorn. Vygotskij (1995)
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anser att resultatet är avgörande för den skapande processen i den mening att kreativiteten
strävar efter att bilda något som tar en yttre gestalt i form av en helhet. Genom att skriva
musik med hjälp av dataprogram blir resultatet genast hörbart vilket leder till en positiv
upplevelse för eleven. Då eleven skriver musik inom en sedan tidigare känd genre kommer
helhetsupplevelsen förmodligen av att eleven redan på förhand vet hur ett önskat slutresultatet
ska låta.

Uppgifter där musik bildas från grunden men där eleverna inte upplever kreativitet var de
uppgifter som för eleverna saknade helhet. Sådana uppgifter kunde enligt eleverna vara
fragmentariska uppgifter som att skriva stämmor till fyra separata takter eller att göra en
ackordföljd och melodi på några takter. En förklaring kan vara att elever har svårt att uppleva
kreativitet om de sker utanför deras egna referenser och erfarenheter. Ett exempel på det finns
inom kursen musik för dans och teater där eleverna inte upplevde skapandet trots att det under
intervjuerna framkom att de komponerade musik under varje lektionstillfälle. Den musik de
skrev improviserades fram i stunden, var utanför deras begreppsvärld och saknade fäste i
deras verklighet. En annan förklaring som kan samexistera med den första är att uppgifter
utan helhet även saknar en nyttotanke i den mening att resultatet blir önskvärt och är
användbart för eleven i deras musikaliska värld.

Skapande undervisning

Var möts vi?

För att genomföra en undervisning som eleverna upplever som skapande måste vi nå det
utrymme som finns mellan elevernas inre behov att uttrycka sig och en yttre skapad gestalt.
Det utrymmet kallar Vygotskij (1995) kreativitet och Drotner (2001) benämner det den
skapande kraften. Om detta är förutsättningarna så kan den skapande kraften i undervisningen
aldrig finnas i en lektionsplanering eller hos en lärare. Lärarens intention kan vara att
genomföra ett moment med musikskapande i undervisningen men det förverkligas endast om
eleverna upplever momentet som kreativt. Vår studie pekar på att de yttre ramarna inom
undervisningen kan bilda olika förutsättningar för att väcka elevernas kreativitet. Men varje
individs upplevelse av musikskapande är mycket individuell även om studien visar tydliga
tendenser till vad som väcker elevernas skapande kraft.

Innehållet i undervisningen

Flera av eleverna i vår studie uttryckte tydligt att de upplevde att de skapade något när de
bearbetade låtar. Genom att arrangera om låtar i form av att lägga till stämmor, skala bort
instrument eller att ändra i dynamik uttrycker eleverna att de gör dem till sina egna. Att spela
redan befintliga låtar i ensemblen upplevdes i mycket större utsträckning skapande för
eleverna än vad våra tidigare erfarenheter visat och tidigare forskning pekat på. En
undervisning som på en lektionsplanering och ur läraren synvinkel utgår från
reproduceringsbegrepp kan således för eleven upplevas som skapande. En till det yttre styrd
uppgift kan med andra ord lämna lika mycket utrymme för upplevelse av skapande hos eleven
som en fri uppgift. Förhållandet mellan styrd och fri respektive känd eller okänd uppgift är
därför inte alls självklar ur en skapande aspekt. Samtidigt som eleverna upplevde skapande i
en styrd uppgift som att spela befintligt material så har flera även positiva upplevelser av
skapande när de fått en fri uppgift. När eleverna fick skriva helt fritt men inom en självvald
genre kände de sig kreativa och upplevde kompositionsuppgiften som skapande. Det kan bero
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på att strikta yttre ramar kan hämma och hindra den kreativa processen när eleverna redan har
referensramar inom området och en idé om slutresultatet. Ett exempel på en uppgift som till
det yttre är skapande men enligt eleverna inte upplevdes som det var en temadag då de fick i
uppgift att skriva en opera. Elevernas upplevelse kring saknaden av skapande berodde
förmodligen på att opera var relativt okänt för dem vilket gjorde dem osäkra och hämmade i
sin uppgift.

Det är viktigt att som lärare inte fastna i uppgiftens yttre ramar och art vid planeringen av
skapande undervisning. För att undvika detta bör fokus ligga på att genomföra en
undervisning som förmedlar känslan av att uttrycka något utifrån ett inre behov hos eleven
oavsett de yttre ramarnas karaktär. Vi får aldrig glömma bort att en upplevelse alltid är
subjektiv och personlig för varje elev. Varje individ äger ett personligt förhållande till
musikskapande och upplever det olika. För att som lärare möta eleverna i deras definition av
skapande och väcka deras kreativitet anser vi att variation i uppgifternas utformning och yttre
ramar är viktiga. Denna variation kan konkret bestå av en blandning av uppgifter som är
styrda respektive fria, enskilda och i grupp, inom tidigare bekanta genrer och inom helt nya
områden. En nyckel som enligt vår studie öppnar upp dörren till elevernas kreativitet är att
förstå vikten av ett slutresultat för eleverna. Förutom att det ”blir något” – en yttre gestalt av
processen så är det också viktigt att resultatet är önskvärt och attraktivt hos eleverna och
bildar en helhet.

Sammanhang och helhet

Elever som spelar i band på fritiden med kompisar som de går i skolan med formar själva ett
sammanhang mellan skolans musikaliska värld och musik som fritidsintresse. De elever som
själva inte formar detta sammanhang är de som i större utsträckning inte får en
helhetsförståelse kring de olika skolämnena och musikskapandet. I detta avseende misslyckas
skolan att bygga ett sammanhang mellan skolans värld och livet utanför vilket också Lindgren
(2006) var kritisk till i sin avhandling. Vår studie visar i enlighet med Sundin (1988) att
eleverna når bästa helhetsförståelse av musikundervisningen då läraren undervisar från helhet
till del. Denna form av undervisning leder till att eleverna känner mer meningsfullhet i
undervisningen och kan genom det förhoppningsvis stimuleras till att skriva musik i större
utsträckning.

Strukturella förändringar som skulle gynna musikskapande

Musikskapande som eget ämne

Genom att lägga in musikskapande som ett eget ämne på gymnasiets estetiska program skulle
undervisningen kunna hitta en naturlig förankringsplats för eleverna i att se och förstå
helheten inom musiken. Samtidigt skulle det hjälpa eleverna att förverkliga sig själva och få
utlopp för sin kreativitet på den nivå där de befinner sig. En positiv syn på musikskapande
inom skolväsendets alla led skulle kanske även kunna ändra på den diskussion som var
upprinnelsen till denna studie – att elever på musikhögskolan i mycket liten utsträckning
skriver och framför sin egen musik. Det är på musikhögskolan de nya lärarna utbildas som
ska förverkliga den läroplan vi har idag där begreppet skapande är vanligt förekommande.
Utan en egen upplevelse och en definition av skapande är det svårt för en lärare att förverkliga
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det i sin egen undervisning. Med ämnes integrering menar vi främst inom musikämnenas
ramar, men även att integrera karaktärsämnena med kärnämnena är intressant ur flera
aspekter.

Ämnesintegrering

Att ämnen som matematik, svenska, och religion kan främjas genom musikämnet är enligt
våra erfarenheter ingen nyhet men precis som Saar (2005), Drotner (2001) och Lindgren
(2006) diskuterar måste även estetiken få stå för sig själv som konstart. Integreringen måste
kännas meningsfullt och ge sammanhang i elevernas lärande och inte enbart användas för att
hjälpa upp de teoretiska ämnena. Vår studie visar att det i musikämnena är viktigt att vara
medveten om att skapandet i vissa situationer kan bli till enbart för skapandets skull. Ett
exempel på detta är fragmentariska uppgifter som ofta förekommer inom ämnet gehörs- och
musiklära. Om lärarens intention med fragmentariska uppgifter inom ämnet är att eleven ska
känna sig kreativ så möts inte elev och lärare i uppgiftens mål. Vår undersökning visar att
uppgifter av denna art saknar en helhet och relevans i elevens värld som är nödvändig för att
eleven ska uppfatta undervisning som kreativ. Definitionen av skapande undervisning måste
enligt vår undersökning ligga i processen mellan elevens uppfattning av uppgiften och det
slutgiltiga resultatet.

Sundin (1988) delade in lärare i sin undersökning i grupper traditionell, blandad och öppen
grupp. En stor skillnad mellan den traditionella och den öppna gruppen är att den öppna
jobbar från helhet till del medan den traditionella gruppen jobbar från del till helhet. Vår
undersökning genomfördes ur ett elevperspektiv och visar tydligt på att eleverna saknar ett
tydligt samband mellan de olika musikämnena. De elever som förstått sammanhanget
uppfattar vi har skapat sig sin helhetsbild på egen hand.

Gehörs- och musiklära

Vår egen erfarenhet av undervisningen i gehörs- och musiklära på gymnasiet och även
musikhögskolan är att den inte går hand i hand med elevernas och studenternas praktiska
musikutövande. Elever idag är uppväxta med den populärmusik som bygger på ett kreativt
och gehörsbaserat musicerande mer än det traditionella och notbundna traderingsidealet. Vi
anser att flertalet av eleverna på gymnasiets estetiska program är bättre på att praktiskt utöva
musik än att förstå musikteorin som ligger bakom den. Kunskaperna inom gehörs- och
musiklära blir ofta haltande hos eleverna när de egentligen borde accelereras för att nå samma
nivå som de praktiska kunskaperna för att bilda ett sammanhang i det egna musicerandet och
skapandet.

Innehållsmässigt bör kanske lektionerna inom gehörs- och musiklära få en uppdatering för att
nå eleverna och bli meningsfull i deras musicerande. Vi drar paralleller till att vi själva under
stor del av vår skolgång läste klassiskt inriktad musiklära. Samtidigt så var den musik som vi
utövade och utövar än idag till största delen baserad på modernare musik och ett gehörsideal.
Vi tror att det är viktigt för läraren att kunna motivera eleverna till att förstå nyttotanken
bakom musikteorin och hur den ska användas i den klingande musiken. Inom musik är det
knappast fråga om vad som kom först – hönan eller ägget; musikteori kan aldrig existera utan
musik men musik kan existera utan musikteori.
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Instrumentkunskap

En faktor som flera elever tar upp som de anser påverkar deras skapande är
instrumentkunskaper. De elever som vi intervjuat lyssnar på och inspireras av musik på en
avancerad musikalisk nivå. De är väldigt medvetna om hur de vill att något ska låta utifrån
deras referenser men kan känna sig hämmade av att inte alltid spelmässigt klara den
önskvärda nivån. Några elever med sång eller blåsinstrument som huvudinstrument önskar att
de skulle ha större kunskap inom något ackordsinstrument för att underlätta musikskapandet.
En lösning på det problemet kan vara att införa obligatoriska kurser på ackordsinstrument för
att komplettera kompetensen. Förmodligen ser detta olika ut på olika skolor och vi kan bara
relatera till de två skolor som vi undersökte. Vi tror att fokus på både bredd och djup inom
instrumentalundervisningen på estetiska programmet skulle erbjuda eleverna
instrumentkunskaper som de har nytta av i sitt musikskapande, i musiklivet i stort och vid
vidare ansökningsprov inför musikstudier.

Schemaläggning och timplan

De elever som vi intervjuat har gått över två år på gymnasiets estetiska program med
inriktning musik och har tillgodosett sig kunskaper inom musik i form av musiklära och
gehör, olika instrument, genrebredd, musiklyssning och ensemblespel. Eleverna i vår studie
var alla intresserade av att skriva musik men gjorde det i olika stor utsträckning. De elever
som uppgav att de endast skrev musik i skolan och inte på fritiden ville skriva musik även
utanför skolan, men såg olika hinder i vägen för det. Dessa elever upplever kunskaper inom
musik som de inte behärskar som hinder i sitt musikskapande i kontrast till att se befintliga
kunskaper som en resurs. En förklaring till detta kan vara att undervisningen idag ofta är för
kontextoberoende och brister i att förmedla helhet och sammanhang till eleverna. Schenk
(2000) och Saar (2006) är båda kritiska till att undervisningen i skolan är för
kontextoberoende och saknar helhet och sammanhang. Inom det kreativa området anser vi att
det är viktigt att ge eleverna tid – för en kreativ process tar tid. Genom att kringgå korta
lektionspass och fragmentariska uppgifter som kan verka hämmande på elevernas kreativitet
bör skolan eftersträva en skapande undervisning som binder ihop de olika musikämnena
oavsett scheman och timplanen. På det sättet kan kanske även elevernas många gånger ytliga
syn på skapande få möjlighet att djupna.

Måste undervisning vara skapande?

Alla människor vill uttrycka sig och förverkliga sitt inre jag, detta ligger i vår natur och är en
del i vår överlevnad. Men alla människor vill inte uttrycka sig genom musikskapande därför
kan vi i skolan inte heller förutsätta att alla elever vill skriva musik. Det finns elever som inte
vill skriva egen musik utan har som mål att göra goda tolkningar av redan befintligt material.
Som lärare har vi dock en uppgift i att öppna upp möjligheter för elever och låta dem prova på
olika moment och då även musikskapande från grunden.

Vi vill påpeka att vi inte på något sätt kritiserar all undervisning som inte upplevs som kreativ
av eleverna. Däremot vill vi med vår studie öka en medvetenhet om vad eleverna upplever
som kreativt. En del av eleverna uttrycker att de även har nytta av undervisning som inte är
kreativ i sitt eget skapande i ett senare skede. Undervisningen i musikteori upplevs
exempelvis i mycket liten utsträckning som kreativ av eleverna även i uppgifter som till sin
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yttre ram kan ses som skapande ur den definitionen att något nytt bildas från grunden. Men
åter igen är nyttotanken av kunskaperna viktiga. Även om inte undervisningen i sig är
skapande så bör vi lärare både kunna motivera för oss själva och för eleverna varför de
kunskaper vi vill förmedla är nyttiga.

Metoddiskussion

Intervjusituationerna planerades väl innan genomförandet och vi har hela tiden varit medvetna
om att eleverna som intervjuades lätt kunde färgas av att vi valde att ge vår personliga syn på
begreppet skapande i början av varje intervju. Vi har själva ifrågasatt vårt val av
tillvägagångssätt kring detta många gånger och resonerat om det förekommit vårt syfte. Trots
detta val anser vi att trovärdigheten i vår undersökning är hög. Definitionen underlättade för
eleverna då våra frågor blev tillgängliga för dem och enkla att besvara. Även tillförlitligheten
i studien ökade då eleverna med avstamp i vår definition förstod avsikten med frågan. (Kylén,
2004) Vi upplevde att eleverna såg vår definition som en språngbräda in i intervjuns dialog
snarare än som något hämmande. Vår personliga syn på begreppet skapande tillsammans med
den definition som tidigare forskning och vår studie visat på, har i många avseenden blivit
brännpunkten i studien. Hur man väljer att se på begreppet är en närmast filosofisk fråga med
ett mångfasetterat svar. Detta har kommit att genomsyra vår studie, både på ett arbetsplan och
i den färdiga framställningen. Tillförlitligheten i studien ökar även i valet av att genomföra
intervjuerna på två skolor. (Kylén, 2004) Genom detta urval minskas risken av att resultatet
blir ensidigt och tydligt kopplat till en specifik skola.

Resultatdelen i denna studie baseras på våra tolkningar av de svar som vi fick under
intervjuerna. Under tolkningsprocessen har vi försökt hitta samband, likheter och skillnader i
det som eleverna uttryckte under intervjuerna. Fokus i resultatdelen har legat på att utifrån
varje elevs subjektiva upplevelse av skapande i undervisningen förstå vad elever definierar
som kreativt och skapande i ett större sammanhang. Tolkningarna har givetvis färgats av egna
erfarenheter från studier inom musikskola, grundskola, gymnasiets estetiska program,
lärarprogrammet och arbetslivserfarenheter. Vi har haft den hermeneutiska vetenskapsteorin
som utgångspunkt i studien och detta val har givetvis genomsyrat arbetet. Vi var ingen tabula
rasa inom ämnet vi valt för studien och det är bland annat genom vår förförståelse som vi
tolkat elevernas svar. Våra tolkningar grundar sig i att försöka förstå elevens syn på skapande
genom de ämnen som undervisningen i gymnasiets estetiska program består av. (Svenning,
2003) Genom att se på undervisningen och elevernas syn på skapande från del till helhet anser
vi att vi fått en god insyn i hur eleverna ser på sitt skapande i en större kontext.

Fortsatt forskning

Vår studie visar en tendens till olika attityder kring skapande sett ur ett genusperspektiv. Fler
män än kvinnor berättar att de spelar i olika gruppkonstellationer på fritiden. Männen
uttrycker även mer positiva aspekter kring grupprocessen i stort och i ett skapandeperspektiv
än kvinnorna. De män som var positiva till grupprocesser såg andras kompetens som ett
komplement till sin egen kompetens. De kvinnor som var positiva till skapande i grupp
uppgav att de såg andras kompetens som en förutsättning för skapande på grund av deras egen
bristande kompetens.
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I sin studie av elever vid gymnasiets estetiska program visar Karlsson (2002) på att männen i
undersökningen hade en högre självuppfattning kring sin kreativa förmåga och allmänna
musikalitet än vad kvinnorna hade. Vidare intressant fortsatt forskning skulle kunna vara att
undersöka elevernas syn på sina musikkunskaper. Flera av de elever som vi intervjuade
motiverade varför de inte skrev musik med att de hade bristande instrument kunskaper. Det
var främst tjejer med sång som huvudinstrument som uttryckte att de saknade tillräckligt bra
kunskap inom något ackordinstrument för att kunna komponera på egen hand. Utifrån detta
resonemang skulle det vara intressant att se på elevernas självbild. Sundin (1988) skriver att
barn ofta skapar fritt och ohämmat upp till skolåldern. I och med skolans inträde i livet
förändras synsättet på eget skapande. Vår syn på kunskap tycks bli att vi alltid strävar efter
mer och att det vi kan här och nu inte är tillräckligt. Att lära sig mer borde vara en sporre för
fortsatt skapande i musiksammanhang, inte ett hinder för att skapa här och nu.

Sammanfattade reflektioner

Att definiera begreppet skapande är en svårighet som både tidigare forskning och vår studie
ständigt brottats med. En definition och klargörande av begreppet är av största vikt för att
lärare ska ha möjlighet att planera och genomföra en undervisning som når upp till det
estetiska programmets programmål där det står att undervisningen ska genomsyras av
skapande. Även i läroplanen för grundskolan förekommer begreppet ett flertal tillfällen.
Samtidigt är vårt förhållningssätt till skapande individuellt och i det ligger också styrkan i
ordet. Läroplanen bör klargöra sin begreppsbild utav ordet så att lärare har möjlighet att möta
upp läroplanen i dess tolkning och spegla den mot sin egen uppfattning av begreppet
tillsammans med eleverna.

I ett klargörande av skapande avser vi att mötet mellan elevens kreativitet och lärarens
intention av undervisningen är viktigast. Både tidigare forskning och vår studie har visat att
uppfattningen av begreppets innebörd är mycket individuellt och personligt. Eleverna har ofta
redan en uppfattning om vad komposition och musikskapande är när de börjar gymnasiet och
vi måste vara lyhörd för deras tidigare upplevelser. I samtal med eleverna kring
musikskapande och hur elevernas upplevelser svarar mot lärarens intentioner och mål kring
undervisningen kan läraren få en uppfattning om vad som väcker elevernas konstnärliga
kreativitet. För att elevernas uppfattning ska vara så positiv som möjligt är det lärarens
skyldighet att göra upplevelsen så positiv och fri från hämningar som möjligt.

För att eleverna ska uppfatta det skapande momentet i undervisningen är det enligt vår studie
avgörande att slutresultatet bildar en helhet och utmynnar i en produkt som är av värde för
eleven. En faktor som kan främja elevers vilja att skapa är att låta musikskapandet stå som ett
eget ämne där prestationskrav och musikkunskaper inte tillåts stå i vägen.
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Bilaga

1. Berätta om ett tillfälle – en lektion, ett projekt eller ett moment i skolan under
gymnasiet, då du gavs tillfälle att komponera egen musik.

• På vilket sätt upplevde du detta tillfälle (inspirerande/inte inspirerande)?

2. Inom vilka musikämnen upplever du att du får skapa egen musik?

3. Finns det musikämnen, där det av olika anledningar, är svårt att ge utrymme för
eget musikskapande?

4. Ger skolan dig kunskap och verktyg som du kan använda i ett eget musikskapande
på fritiden?

• Beskriv hur du upplever att skolan tar tillvara på elevers personliga musikskapande?

5. Har du något du vill tillägga?




