
"Det gäller ju även om Benny Andersson 
skulle vilja söka kursen"

En sociokulturell studie om hur undervisning i låtskrivande kan bedrivas 

på olika utbildningsnivåer.

Simon Lundmark

Ämneslärare, gymnasiet 
2017

Luleå tekniska universitet 
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



Abstract 

Syftet med studien var att bidra till ökad kunskap inom låtskrivningsundervisning. I studien 

undersöktes hur låtskrivning kan bedrivas på olika utbildningsnivåer. Med en hermeneutisk 

vetenskapssyn och ett sociokulturellt perspektiv genomfördes en kvalitativ intervjustudie av 

fyra deltagande lärare som undervisar i låtskrivande på grundskola, gymnasium, kulturskola, 

folkhögskola och högskola. Resultatet gav en inblick i dessa fyra olika lärares praktiker och 

synsätt och kan ses som relevant för yrkesverksamma musiklärare som vill utöka sina kun-

skaper i låtskrivningsundervisning i relation till kreativitet. 

Utifrån tidigare forskning om musikskapande, undervisning och kreativitet presenterades ett 

mångfacetterat resultat där lärarnas syn på och medvetenhet kring kreativitet ansågs påverka 

den undervisning som bedrevs i större utsträckning än vad lärarnas egna låtskrivande antyd-

des göra. Lärarens betydelse, vikten av medvetenhet kring kreativitet som företeelse, att syn-

liggöra skapandeprocesser och att kommunicera dessa med eleverna går också som en röd 

tråd genom resultatet. Svårigheterna i att bedöma låtskrivande i olika kontexter framkom uti-

från studien som ett ämne för vidare forskning. 

Nyckelord: Låtskrivande, musikskapande, songwriting, komposition, musikpedagogik, krea-

tivitet, hermeneutik, sociokulturellt perspektiv, intervju 



Förord 

Ännu ett av mina hugskott...  

Som frilansande sångare, musiker och yrkesutbildad show-/musikalartist tyckte jag redan att 

jag hade nog många yrkesmöjligheter. Trots det kändes det ändå lite intressant att följa med 

Robin och söka till den där Musikhögskolan som det brukade pratas om med skräckblandad 

förtjusning. Sagt och gjort. Fyra år som tjänstledig gruvarbetare, arbetandes på detta hobby-

projekt till masterexamen, har gett mig många givande möten med nya människor, nya lär-

domar samt både kreativa och yrkesmässiga möjligheter. I och med min masterutbildning har 

jag dammat av delar av min hjärna som legat mer eller mindre latenta alltsedan jag tog min 

gymnasieexamen från samhällsprogrammet för tio år sedan. 

Tack till dig Robin som övertalade mig att söka, och ett stort tack till min kära arbetarklass-

familj som stöttat mig med alltifrån pepp, choklad, retsamhet och sovplatser, och som helt 

plötsligt fått ett av mellanbarnen reinkarnerat till akademiker. Ett riktigt stort tack också till 

handledaren Annette som med sitt färgstarka engagemang, tillsammans med sina kollegor, 

visat vägen för oss studenter på denna akademiska exkursion i den musikpedagogiska vild-

marken. 

My friends gonna call me:  
‘Hey dreamer, the stars you are watching are so far’  

Tonight, I know, I will get there by plane or by bus - right to my star 

(...) 
My friends gonna tell me:  

‘Just calm down, the clouds you are walking are so high’ 

This is my chance, and I'll invite all the dreamers and lovers to fly, fly 
(Brainstorm - My Star, 2000) 
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1. Inledning 

Låtskrivandet har funnits i mitt liv sedan barnsben, både som uttrycksform, terapi, socialt 

umgänge med andra och som rekreation. Att skriva musik har utvecklats till ett stort intresse-

område som jag även fått möjlighet att studera på eftergymnasial nivå via LTU, LNU och 

Musikmakarna parallellt med min musiklärarutbildning. Under min utbildningstid har jag fått 

ta del av aktuell forskning om låtskrivande som konstnärligt hantverk och forskning om mu-

sikpedagogik. Däremot har jag inte stött på lika mycket forskning där mitt emellan, det vill 

säga i den pedagogiska aspekten av låtskrivande, vilket styrks av Viig (2015) som skriver att 

det är en relativt liten del av den musikpedagogiska forskningen som handlar om musikska-

pande. Falthin (2013) påpekar att komponerande på avancerad nivå med ungdomar och vux-

na inte heller är lika beforskat som skapande med yngre elever. Även West (2012) pekar på 

att det finns relativt lite forskning och teorier kring hur låtskrivande faktiskt lärs ut och lärs in 

i formella studiemiljöer. Eget skapande visar sig i Viigs (2015) forskningssammanställning av 

musikskapande i olika kontexter som det moment som lärare oftast känner sig mest oförbe-

redda att arbeta med. Som lärare, sångpedagog, låtskrivare, yrkesutövande artist och musiker, 

var det därför oerhört intressant att ta sig an låtskrivandeundervisning som ämne för under-

sökning. 

Den brittiske låtskrivningsforskaren och filosofie doktorn Bennett (2010) har studerat låtskri-

vande i grupp ur ett behavioristiskt perspektiv, delvis med sig själv som deltagare och delvis 

genom yttre observationer. Valet av det behavioristiska perspektivet motiveras med att bete-

enden är det som tydligast går att lägga märke till i det kollektiva låtskrivandet, samt att en 

låtskrivare i en co-writing-session måste kommunicera sina idéer för varandra vilket synlig-

gör skapandeprocessen i högre grad än i individuellt låtskrivande. Trots valet av det behavio-

ristiska perspektivet betonar ändå Bennett (2010) betydelserna av låtskrivarens kulturella in-

fluenser, samarbetet i gruppen, tankeprocesserna och de verktyg som används. Utifrån studi-

en presenteras sex processer som interagerar och överlappar varandra i en låtskrivarprocess: 

stimulans, godkännande, anpassning, förhandling, veto och konsensus. Här sågs en möjlighet 

att med hjälp av de sociokulturella perspektiven förstå och bidra med ökad kunskap kring låt-

skrivningsundervisningen. Viigs (2015) forskningsöversikt visar dock att en majoritet av ar-
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tiklarna i hennes studie diskuterar empiri kring musikskapande utifrån sociokulturella teori-

bildningar. Trots det avsåg föreliggande studie att undersöka huruvida ytterligare upptäckter 

gick att göra ur en hermeneutisk ansats med ett kompletterande kreativitetsfokus. 

Motivet att studera lärare grundas på Hatties (2008) studie där lärare lyfts fram som under-

visningens viktigaste påverkansfaktor. Hatties resonemang styrks av Mars (2016) som i sin 

avhandling visar att lärares profession inte heller kan underskattas i musikämnet. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra till ökad kunskap inom, samt synliggöra, undervisning i låt-

skrivande i förhållande till kreativitet. Studien riktar in sig på lärares arbete i kurser och ut-

bildningar där musik eller låtskrivande står i fokus. Följande forskningsfrågor har utformats: 

- Hur undervisar lärare som själva skriver låtar i låtskrivning på olika utbildningsnivåer?  

- Vilken syn på kreativitet framträder bland lärarna och hur influerar den undervisningen? 

- Hur bedömer lärarna elevernas skapande, resultat och processer? 

1.2. Låtskrivandet och dess terminologi 

Begreppet låtskrivande faller ibland in under komposition, tillsammans med begrepp som 

songwriting, songcrafting, ljuddesign och musikproduktion (Viig, 2015). Liksom alla andra 

konstformer definieras populärmusikaliskt låtskrivande av sina ramar, som sätts av ekono-

miska krafter baserade på den breda massans musikintresse (Bennett, 2010). Inom populär-

musiken återfinns begreppen låtskrivare och singer-/songwriter, där en låtskrivare vanligen 

skriver till andra medan en singer-/songwriter själv både skriver och framför sitt material. 

Inom den klassiska musiken används istället begreppen kompositör eller tonsättare. Juridiskt 

finns det inte någon skillnad mellan begreppet låtskrivare och kompositör, utan båda begrep-

pen innebär musikskapande av upphovsrättsskyddat material. Även textförfattare, bearbetare 

och arrangörer räknas som upphovsmän enligt upphovsrättslagen, även om de primärt inte 

skapar musik och melodier (Stannow, 2014). Bennett (2012a) lyfter fram att framgångsrik 

populärmusik i regel är skriven av två eller fler upphovsmän medan framgångsrika klassiska 

kompositioner i regel är skrivna av en upphovsman. Populärmusik släpps ofta som runt tre 

eller fyra minuter långa singlar, medan klassisk musik lanseras som längre verk, vilket gör att 
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populärmusiken måste vara direkt och tydligt kommunikativ med lyssnaren (Bennett, 2012a). 

I föreliggande studie används begreppet musikskapande som en övergripande och generell 

term som kan innefatta både komposition och låtskrivande. 

1.3. Styrdokument 

I FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter uttrycks 

rätten till yttrandefrihet och rätten till att få uttrycka sig med tal, skrift, tryck, i konstnärlig 

form eller genom andra uttrycksmedel. Konventionsstaterna ska även arbeta för att trygga 

rätten till att bibehålla och utveckla kulturen. (Utrikesdepartementet, 2007).  

I kapitel ett i läroplanen för gymnasieskolan står det skrivet att ”Skolan ska främja förståelse 

för andra människor och förmåga till inlevelse” (Skolverket, 2011, s. 5), “Skolan ska stimule-

ra elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya 

idéer i handling och att lösa problem” (Skolverket, 2011, s. 7), samt ”Vidare ska skolan ut-

veckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens...” (Skolverket, 2011, s. 7). I exa-

mensmålen för estetiska programmet återfinns följande citat: 

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta skapande. Både individuellt och i sam-
verkan med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera tankar 
och idéer med estetiska uttrycksmedel (.…) Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, sam-

spel samt förmåga till eget skapande och framförande ska vara centralt i utbildningen 
(Skolverket 2011, s. 43).  

Genom ovanstående citat knöt studien an till både examensmålen för estetiska programmet, 

läroplanen för gymnasieskolan, samt FN:s internationella konvention om ekonomiska sociala 

och kulturella rättigheter, och blev således motiverad både utifrån en utbildnings- och en 

samhällskontext. 

1.4. Avgränsningar 

Det krävs kunskap om vad en låt är för att kunna skriva en (Bennett, 2015). För att definiera 

begreppet låtskrivande behövde studien avgränsas i fråga om vilken typ av låtar och musik 

som kom att stå i fokus. Eftersom den musiklärarexamen inom vilken studien genomfördes är 
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fördjupad inom pop-, rock- och jazzgenrerna med sång som huvudinstrument, kom definitio-

nen således att avgränsas till låtskrivande inom pop-, rock- och jazzmusik med sång. Gull-

berg (1999) problematiserar begreppet populärmusik, som trots att det delvis går att precisera 

som underlägsen musik som rör en viss grupp människor, musik som distribueras kommersi-

ellt och musik som inte definieras som annan musik, fortfarande är ett begrepp som är bero-

ende av subjektivitet. Gullbergs resonemang användes som riktlinjer för att avgränsa förelig-

gande studie till den kommersiellt gångbara västerländska popmusiken. Här finns enligt Ben-

nett (2012a) ett antal förutbestämda regler och drag som är genomgående för populärmusi-

ken, även om stilbrott förekommer i olika omfattningar. En ytterligare avgränsning var att 

studien rörde populärmusik ur ett pedagogiskt perspektiv, och därför kom studiens intervjua-

de lärares elever utgöra den sociologiska normgrupp som Gullberg (1999) nämner. 

1.5. Disposition 

För att guida läsaren genom uppsatsen redogörs kort för uppsatsens vidare disposition. Kapi-

tel två består av de teoretiska ramverk som legat till grund för studien, det vill säga en her-

meneutisk vetenskapstradition och ett sociokulturellt perspektiv på kunskap, lärande och kre-

ativitet. Kapitel tre består av tidigare forskning kring musikskapande, samt tidigare forskning 

om och synsätt på kreativitet. Metodologi för kvalitativ forskning och intervju som metod 

redogörs för i kapitel fyra tillsammans med studiens genomförande. Utifrån valda och upp-

komna teman presenteras resultatet i kapitel fem. Slutligen diskuteras metod och resultat i 

relation till valda teoretiska ansatser och tidigare forskning med främsta fokus på det framträ-

dande kategorierna kreativitet och bedömning. Avslutningsvis presenteras några sammanfat-

tande ord och förslag på vidare forskning. 
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2. Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel redogörs för den teoretiska grund föreliggande studie vilar på, det vill säga 

hermeneutisk vetenskapstradition och en sociokulturell syn på lärande och kunskap. Den 

hermeneutiska vetenskapstraditionen handlar mer om att förstå till skillnad från den naturve-

tenskapliga vetenskapstraditionen som syftar till att förklara (Andersson, 2014). Då det kan 

vara svårt, för att inte säga omöjligt, att finna absoluta sanningar i hur låtskrivande bör un-

dervisas (Bennett, 2012b), gör det den hermeneutiska traditionen lämplig för föreliggande 

studie. Först i detta kapitel presenteras hur hermeneutiken utgör ett socialvetenskapligt forsk-

ningsideal (Andersson, 2014; Hartman, 2004), vilket gör den till ett vetenskapsteoretiskt syn-

sätt som passar väl in på en studie i pedagogik. En ytterligare anledning till den hermeneutis-

ka vetenskapsteorin, är att den enligt Andersson (2014) hävdar att konst och litteratur inte står 

i något motsatsförhållande till vetenskapen. Därefter presenteras en sociokulturell syn på lä-

rande och kunskap som läggs på den hermeneutiska grunden för att få ett tydligare fokus på 

lärande och undervisning och därmed också en större chans till tillämpbarhet för yrkesverk-

samma lärare. De sociokulturella perspektivens fokus på det sociala, kommunikation, kultur 

och kontext gör att perspektivet passar väl in på en studie i musik och låtskrivande som i 

högsta grad påverkas av dessa faktorer.  Vygotskijs syn på kreativitet, delvis framförda ge-

nom Mars (2016) och Strandbergs (2009) tolkningar, avslutar teorikapitlet. 

2.1. Hermeneutik 

Hermeneutik kan beskrivas som läran om hur förståelse av människor skapas genom tolkning 

(Hartman, 2004; Åkerberg (1986). Begreppet hermeneutik härstammar från grekiskan och 

guden Hermes som enligt den grekiska mytologin fungerande som budbärare mellan gudar 

och människor (Ödman, 2007). Till skillnad från det positivistiska vetenskapsidealet som 

handlar om att förklara handlar hermeneutik om att tolka och förstå och att få olika förståel-

sehorisonter att mötas (Alvesson & Sköldberg, 2008; Andersson, 2014; Hartman, 2004; 

Åkerberg, 1986), eftersom det ur ett hermeneutiskt perspektiv finns flera sätt att förstå värl-

den på (Ödman, 2007). En grundförutsättning för hermeneutisk dialog är enligt Ödman 

(2007) att inte tvinga sig på, eftersom endast lika villkor leder till ömsesidig förändring. 

Hermeneutiken är holistisk till sin tradition (Åkerberg, 1986; Ödman, 2007) och snarare lon-
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gitudinell än tvärsnittlig (Åkerberg, 1986) vilket innebär att en företeelse inte enbart kan för-

klaras utifrån sina delar lösryckt från sin kontext. Det holistiska synsättet motiveras med 

mänsklighetens komplexitet (Åkerberg, 1986; Ödman, 2007) och med att människans före-

ställningar ses som sammanbundna (Hartman, 2004). 

2.1.1. Tolkning 

Hermeneutikens ursprungliga användning var tolkning av bibeltexter, där tolkningen var ett 

sätt att gå bakom texterna för att uppnå större förståelse för skapelsen (Hartman, 2004). 

Hartman beskriver tolkning som processen som leder till att skaffa sig förståelse för olika 

livsvärldar och för att rättfärdiga förståelse, samt som resultatet av tolkningsprocessen defi-

nierad som förståelse. Tolkning ska förmedla kommunikation och underlätta dialog genom 

dialektik mellan värld och förståelse, vilket förutsätter öppenhet och deltagande (Ödman, 

2007). Betydelser och tolkningar uppstår, lever och dör i interaktion med omvärlden, och är 

en process mellan tolkaren och det tolkade. Utifrån Ödmans definition blir tolkning av den 

sociala verkligheten en subjektiv och skapande process där de individuella tolkningarna får 

möta de intersubjektiva tolkningarna, det vill säga de tolkningar som gäller för en specifik 

grupp människor. Totalisering innebär att en tolkning omsluter en annan tolkning och gör an-

språk på en större del av verkligheten; den första tolkningen får då en relativ giltighet inom 

den andra tolkningen som då blir en totalisering (Ödman, 2007).  

2.1.2. Förståelse 

Förståelse handlar om att beskriva människors livsvärldar, det vill säga hur människor upp-

lever och tillskriver mening till sin verklighet. När människan betraktar ett konstverk är det 

inte bara estetisk njutning och en sinnesupplevelse, utan betraktaren förstår också konstverket 

utifrån sin förförståelse samtidigt som kunskap skapas i mötet mellan betraktaren och konst-

verket. Förståelse handlar om att se och nå fram till det som undersöks, om förnyelse och om 

omskapande. Det är inte bara en kognitiv process utan berör också vilja, känsla och etik. För-

ståelse är också kunskap och upplevelse i förening, och ger kunskap i det objektiva, det sub-

jektiva och andra subjektiviteter utanför jaget. Det subjektiva och det objektiva går inte helt 

att avgränsa, utan existerar i ett ömsesidigt beroende (Ödman, 2007). Inom låtskrivande skul-

le förståelsen kunna exemplifieras som viljan att utifrån sina egna intryck, känslor och kun-
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skaper respektfullt ta till sig en annan människas skrivna låtar. Förståelsen är grund för tol-

kandet genom ett språkligt samspel. Tolkningar uttrycks i språk, men människan tänker och 

förstår även verkligheten genom språket (Ödman, 2007). Språket är medskapare i världen och 

måste därför förstås existentiellt som en förutsättning för att förståelsehorisonter ska kunna 

mötas och för att historisk medvetenhet ska kunna uppnås (Hartman, 2004; Ödman, 2007). 

Eftersom människan är historisk, det vill säga existerar beroende av dåtid, nutid, framtid och 

sammanhang, så är förståelsen det också (Ödman, 2007). 

2.1.3. Förförståelse 

Vi kan inte förstå utan att ha förstått; den kunskap människan äger när hon gör en tolkning 

kallas förförståelse (Hartman, 2004). Enligt Ödman (2007) handlar förförståelse om vad 

människan automatiskt via sinnesintryck, tolkning, förståelse och språk tar med sig när hon 

möter sin omvärld. Ett exempel är en gitarr, som det dessutom råder ett intersubjektivt sam-

förstånd mellan människor kring hur den ska användas. Däremot är det intersubjektiva sam-

förståndet kring gitarren beroende av kultur, kontext och tidigare erfarenheter. När något är 

mångtydigt eller svårtolkat kräver dock tolkningen val av perspektiv och en tolkning av det 

mång- eller svårtydliga som något för att kunna skapa förståelse. Åkerberg (1986) beskriver 

förförståelsen som att se konturerna av den helhet som ska tolkas. För att förstå en nyskriven 

blueslåt skulle förförståelsen kunna exemplifieras som de tidigare erfarenheterna av blues-

genren som tas med in i tolkningsprocessen. 

2.1.4. Vetande 

Termen vetande beskrivs av Ödman (2007) som en förfluten insikt, som något som har setts 

och förståtts, och som något som utifrån detta fortfarande ses och förstås. Vetenskap är utifrån 

Ödmans definition abstraktion av vetande, eller resultatet av skapat vetande. Hermeneutiken 

intresserar sig enligt Hartman (2004) inte för hur världen är, utan för människors livsvärldar 

(Hartman, 2004). Människan strävar efter att tillskriva mening till företeelser i sin omgivning 

för att kunna handla utifrån sin livsvärld. Liksom positivismen gör hermeneutiken existentiel-

la antaganden om hur individer och grupper uppfattar sina livsvärldar (Hartman, 2004). Ef-

tersom hermeneutiken är holistisk (Hartman, 2004; Åkerberg, 1986; Ödman, 2007) ser den på 
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människors föreställningar som sammanbundna, det vill säga att ifall en föreställning ändras 

påverkas även de andra föreställningarna. 

Sanning definieras av Hartman (2004) som något som överensstämmer med verkligheten, 

vilket innebär att en teori inom hermeneutiken blir sann om den överensstämmer med den 

livsvärld den är tänkt att beskriva. Den relativistiska sanningsteorin är vanligast inom modern 

hermeneutik, vilken innebär att vad som ses som sanning beror på sociala, kulturella och hi-

storiska sammanhang (Hartman, 2004). Förståelsen kommer att påverka det som forskaren 

undersöker, vilket kommer att leda till en ömsesidig påverkan av förståelsehorisonterna. 

Sanning i hermeneutikens värld blir då förståelsehorisonter smälter samman i en relation mel-

lan den som förstår och den som blir förstådd (Alvesson & Sköldberg, 2008; Hartman, 2004). 

Däremot uttrycker Hartman (2004) att det inte finns någon överensstämmelse mellan hur per-

son X uppfattar världen och hur person Y tror att person X uppfattar världen, eftersom det 

aldrig går att lägga den egna förståelsen helt åt sidan.  

2.1.5. Den hermeneutiska cirkeln 

Den hermeneutiska cirkeln presenteras av Hartman (2004) som en praxis för tolkning för att 

rättfärdiga de hermeneutiska sanningarna. Ödman (2007) och Alvesson & Sköldberg (2008) 

beskriver den hermeneutiska cirkeln som ett sätt att gå mellan del och helhet, kontextualise-

ring och de-kontextualisering, samt totalisering och de-totalisering för att nå förståelse. Pend-

landet mellan del och helhet ses också en kunskapsbildande process som också skulle kunna 

liknas vid en spiral där den uppåtgående rörelsen uppnås genom att ställa öppna frågor. Å 

andra sidan menar Ödman att hur öppen en fråga än är sätter den gränser, samt att det varken 

finns något förutsättningslöst frågande eller förutsättningslöst tolkande. För att fråga måste 

frågeställaren vilja veta, och veta att denne inte vet. Åkerberg (1986) tillägger att den herme-

neutiska cirkeln är en process som inte har någon absolut slutpunkt, utan att det snarare hand-

lar om att komma till olika stadier som kan bringa olika grader av sannolika slutsatser. 

2.2. Sociokulturella perspektiv 

Sociokulturella perspektiv är sprungna ur Vygotskijs teorier om lärande, tänkande och språk 

(Säljö, 2010) och består av en rad olika men närbesläktade teorier och perspektiv (Jakobsson, 
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2012). Sociokulturella perspektiv gör ontologiskt inte skillnad på tankar och den materiella 

världen (Säljö, 2000). Säljö (2011) förklarar i en debattartikel i Pedagogiska Magasinet skill-

naden mellan en teori och ett perspektiv genom att tydliggöra att ett perspektiv rör flera olika 

områden. Didaktiska val kan inte göras enbart utifrån teoretiska antaganden och perspektiv, 

men reflektioner kring och tillämpande av teorier och perspektiv om lärande kan inte heller 

undvikas i en praktisk didaktisk situation (Säljö, 2011).  

2.2.1. En sociokulturell syn på kunskap och lärande 

Vygotskijs och de sociokulturella lärandeteoretiska perspektivens kunskapssyn är i huvudsak 

konstruktivistisk (Säljö, 2000), vilket innebär att kunskaper skapas i ett samband mellan em-

piri och inre processer (Selghed, 2011). Konstruktivismen som ontologi motsäger sig inte att 

det finns en objektiv verklighet utanför människans sinnen, men menar att den yttre världen 

är kollektivt konstruerad och beroende av människans förståelse av den. Den konstruktivis-

tiska kunskapssynen innebär också att undersökningsfältet kontinuerligt konstrueras och re-

konstrueras av sociala processer samt genom människors sätt att prata om det. Applicerad på 

en kvalitativ metod tar en konstruktivistisk kunskapssyn stor hänsyn till den sociala kontex-

ten för undersökningsfältet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). I föreliggande studie får den kon-

struktivistiska kunskapssynen som effekt att det snarare blir samspelet mellan människor och 

människa-miljö-kultur än enskilda individers upplevelser som står i primärt fokus.  

Sociokulturella perspektiv betonar språkets, det socialas och omgivningens betydelse (Säljö, 

2010). Lärande ses som något som sker i ett socialt samspel med andra med hjälp av olika 

sorters medierande verktyg, till exempel språkliga och kulturella (Säljö, 2010; Vygotskij, 

1978). Varken Säljö (2010) eller Vygotskij (1978) skiljer på det mentala och det fysiska där 

lärande ses situerat beroende av både den fysiska och den sociala miljön. Språk och kommu-

nikation föregår tänkande, vilket innebär att de som växer upp i en viss kultur får lära sig tän-

ka inom ramarna för just den kulturen (Säljö, 2010). Mars (2016) framhäver att det krävs en 

kulturell självmedvetenhet för att kunna förändra sin egen praktik som lärare och för att ele-

ver ska kunna ta till sig nya artefakter. Det emotionella har också en stor betydelse för ut-

veckling och lärande ur ett sociokulturellt perspektiv (Strandberg, 2009; Vygotskij, 1995).  
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Eftersom sociokulturella perspektiv ser på lärandeprocesser som ett samspel mellan medie-

rande resurser, tanke och handling används inte begrepp som inlärning av kunskaper, utan 

kunskap ses som något som skapas och existerar mellan människor. Lärande handlar därmed 

om att utöka sin användning av kulturella produkter som verktyg och artefakter på fler och 

mer avancerade sätt i samspel med andra beroende på situation och lärprocessens innehåll 

(Jakobsson, 2012). Psykologiska processer, exempelvis språk, tänkande, problemlösning, 

känslor och vilja bör ses som aktiviteter snarare än något som uppstår inne i individers huvud 

(Strandberg, 2009). Vad som händer mellan individerna och vad som faktiskt görs blir det 

intressanta ur ett sociokulturellt perspektiv utifrån Strandbergs definition, och han lyfter fram 

fyra kännetecken för lärande och utveckling: sociala, situerade, medierande och kreativa.  

2.2.2. Den proximala utvecklingszonen 

Avståndet mellan vad en individ på egen hand kan klara av och vad som kan åstadkommas 

tillsammans med mer kunniga kamrater eller en handledare kallas den proximala utvecklings-

zonen (Jakobsson, 2012; Säljö, 2000; Vygotskij, 1978). Vygotskij (2001) skiljer på den prox-

imala utvecklingszonen och barnets faktiska utveckling och menar att lärare behöver se till 

båda delarna för att på bästa sätt arbeta med lärande och utveckling. Fokus ska ligga på att 

kartlägga och placera undervisning och uppgifter inom den proximala utvecklingszonen (Vy-

gotskij, 2001). Imitation blir här ett viktigt verktyg för elever vid appropriering av nya kun-

skaper (Vygotskij, 1978; 2001). Att handleda någon inom den proximala utvecklingszonen 

handlar enligt Säljö (2000) om att strukturera upp problemen som stöts på däruti, medan Ja-

kobsson (2012) lyfter fram att zonen innebär en lärprocess både för den eller de som befinner 

sig i den och för den eller de som handleder inom den.  

2.2.3. Mediering, verktyg och artefakter  

Sociokulturella perspektiv fokuserar starkt på människans användning av fysiska och språkli-

ga verktyg eller artefakter, samt människans samspel med dessa (Säljö, 2000; Vygotskij, 

1978). Verktygen blir medierande, omgivningen och livet tolkas och förstås förmedlat via 

dessa verktyg, när de används för mer än sina primära funktioner (Säljö, 2000; Vygotskij, 

1978). De medierande verktygen och artefakterna driver tanke och handling framåt och blir 

därför centrala för kunskapsbildningsprocesserna (Jakobsson, 2012). Verktyg som artefakter 
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påverkas av vem som använder dem, samt i vilka kulturer och sammanhang de används (Ja-

kobsson, 2012; Mars, 2016). Tänkande och lärande sker inte enbart inom människor utan just 

i detta samspel med det sociala och med tillgängliga artefakter (Jakobsson, 2012, Säljö, 

2000). Säljös (2000) resonemang skulle omvänt kunna innebära att tillgången till och sättet 

att använda sig av verktyg tillsammans med den sociala omgivningen påverkar hur männi-

skan lär sig. Människans tänkande kan inte studeras isolerat, utan det måste ske i relation till 

hennes sociokulturella resurser i samband med användningen av medierande verktyg (Säljö, 

2000; Vygotskij, 1978). När människan lär sig nyttja verktygs och artefakters medierande 

möjligheter beskrivs det ur sociokulturella perspektiv som internalisering eller appropriering 

av kunskap och förmågor (Jakobsson, 2012). Utifrån Jakobssons artikel blir appropriering 

snarare begreppsmässig kunskap och förmågan att använda verktyg och artefakter i olika so-

ciala och kulturella sammanhang, än reproduktion av faktakunskap.  

Terminologin inom de sociokulturella perspektiven är inte helt enhetlig vad gäller begreppet 

artefakt (Jakobsson, 2012). Jakobsson (2012) skriver att artefakter kan delas in i tre nivåer: 

primär, sekundär och tertiär. Mars (2016) beskriver hur verktyg, när de används av männi-

skor, ur ett sociokulturellt perspektiv ses som artefakter på olika artefaktsnivåer inom det mu-

sikpedagogiska forskningsfältet med whiteboardtavlan som exempel. När elever skriver på 

tavlan är tavlan och således också pennan själva verktygen, men skriften blir en artefakt och 

verktygen tavla och penna blir medierande eftersom de har som mål att kommunicera och 

möjliggöra musicerande. Artefakten skrift används på sin primära nivå vid själva skrivandet, 

men blir en så kallad sekundär artefakt när den används för att förklara musiken. Den tertiära 

nivån är av en högre filosofisk och teoretisk art och exemplifieras av Mars genom lärares sätt 

att använda skrift för att både skriva, kommunicera, förklara men specifikt för den tertiära 

nivån att skapa sig kunskap kring elevernas kunskaper och vilka didaktiska val som ska göras 

för att skapa möjligheter för kunskapsutveckling. Verktygen påverkas av användaren, och 

musiklärare kan använda sig av flera olika verktyg specifikt anpassade för elev och situation 

vid undervisningen för att hjälpa eleverna att lära sig och utveckla sina kunskaper. Mars häv-

dar att musikaliskt lärande inte bara kan förstås genom förståelse kring språkutveckling och 

teckensystem, utan också måste förstås genom de verktyg och artefakter som är specifika för 

olika lärandekulturer (Mars, 2016).   
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2.2.4. Sociokulturellt perspektiv på språkets betydelse 

Ett sociokulturellt perspektiv ser varken teori och praktik, konkret och abstrakt, eller språk 

och handling som motsatspar, utan som samarbetspar som existerar i samspel med och i be-

roende av varandra (Säljö, 2000). Tänkande och språk hör ihop, och är nycklarna till att förstå 

människans medvetande (Vygotskij, 2001). Säljö (2000) tar upp tre av språkets viktigaste 

funktioner: dess utpekande funktion, språkets semiotiska funktion som handlar om teckenbe-

roende, innebördsskapande och kontextualisering, samt språkets retoriska funktion som hand-

lar om utsagors avsikter. Via kommunikation med andra människor medierar språket världen 

på ett sätt som gör den meningsfull (Säljö, 2000). Människan förstår språk utifrån associatio-

ner och kedjor av associationer, vilket sker intellektuellt och i samband med de bilder som 

hör samman med specifika ord (Vygotskij, 2001). Förekomsten av ett inre språk, som anting-

en kan uppstå inifrån en själv eller som speglingar av de konversationer som skett med den 

sociala omgivningen, presenteras också av Vygotskij (2001).  

Säljö (2000) definierar språk som en sorts kommunikation, men också som ett verktyg, vilket 

överensstämmer med Vygotskij (1978; 2001). Språket är enligt Säljö (2000) en möjlighet till 

distansering och de-kontextualisering av de situationer människan befinner sig i, exempelvis 

genom att peka på en bil och berätta om en helt annan bil som tidigare upplevts. Språket gör 

också att människan kan greppa fysiskt abstrakta fenomen som ångest och demokrati, samt 

att hon kan skapa abstrakta konstruktioner av verkligheten för att lära sig mer om den. På 

samma sätt får det abstrakta påverkan på det konkreta, eftersom hur människan talar om värl-

den formar henens omvärld (Säljö, 2000). 

2.2.5. Vygotskijs syn på kreativitet och fantasi 

Enligt Vygotskij (1995) är alla människor kreativa oavsett ålder och oavsett form av skapan-

de. Omvänt ses alla uppfinningar och skapelser som sprungna ur kreativiteten oavsett det 

skapades storlek och betydelse. Även barns lek ses av Vygotskij (1978; 1995) som kreativitet, 

eftersom barnen tar intryck av vad de sett att de vuxna har gjort eller upplevt men som de 

själva å andra sidan kanske inte har gjort eller upplevt. Vygotskij (1995) beskriver kreativa 

processer som att människan tar objekt från verkligheten och kombinerar dem på nya sätt. 

Allt som skapats av människan är kulturella skapelser som inte naturen själv har skapat, där-
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för ser Vygotskij inte bara skapande inom estetiska ämnen som sprunget ur kreativitet, utan 

snarare ett livsvillkor.  

Förhållandet mellan reproduktion och kreativitet behandlas också av Vygotskij (1995). Re-

produktion beskrivs höra ihop med minnet som en förutsättning för tänkande, medan kreativi-

tet handlar om att skapa något nytt, oavsett det skapades originalitet och bruksmässiga värde. 

Vesterlund (2001) tolkar Vygotskij som att reproduktion och kreativitet hänger samman ge-

nom att hjärnan arbetar kreativt på tidigare inhämtade kunskaper. Om tidigare kunskaper om 

till exempel en specifik musikgenre är begränsade, krävs det då en större arbetsprestation och 

ett större flöde av kreativitet (Vesterlund, 2001).  

När människan föreställer sig någonting om framtiden som inte tidigare upplevts är det enligt 

Vygotskij (1995) en kreativ aktivitet sprungen ur fantasin. Fantasi beskrivs då av Vygotskij 

som den kreativa förmågan och som en kombinationsförmåga och medvetandeform som hör 

ihop med verkligheten genom att känslor och erfarenheter tolkas via fantasin. Vygotskij på-

står att ju fler och rikare erfarenheter en människa har, desto rikligare fantasi har den, vilket 

innebär att barn har mindre fantasi än vuxna på grund av färre tidigare erfarenheter, men att 

de däremot tror på sina idéer och fantasier i högre grad än vuxna. Dessutom framhäver Vy-

gotskij (1978;2001) att barn behöver förebilder för att kunna skapa fritt. För att utveckla bar-

nens fantasi och därmed bredda deras kreativa aktivitet behöver vuxna enligt Vygotskij låta 

barnen ta del av nya upplevelser. Strandberg (2009) tolkar Vygotskij (1995) som att kreativi-

tet i praktiken kan handla om nya kombinationer av kända element, genom att särskilja, om-

gruppera, associera, förtäta, förminska eller överdriva. 

Mars (2016) lyfter fram fantasi baserat på tidigare erfarenhet som ett av de verktyg som mu-

siklärare kan göra tillgängliga för sina elever. I musikskapande skulle det kunna handla om 

att förse elever med nya musikaliska upplevelser för att ge fantasin ett rikare urval av erfa-

renheter att hämta inspiration ur vid musikskapande. För att träna eleverna att använda fanta-

sin som ett verktyg anser Mars att lärare själva bör dela med sig inte bara av sin ämnesskick-

lighet utan också av sin fantasi. Tanke och känsla hör enligt Vygotskij (1978; 2001) ihop, ef-
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tersom medvetandet förenar känsla med betydelse och mening. Det finns därför ingen mot-

sättning mellan estetik och rationalitet (Vygotskij (1978; 2001). 

Fantasin påverkar tankar och känslor, och tankar och känslor påverkar fantasin (Vygotskij, 

1995). Fantasin gör att lyssnaren av ett musikstycke kan uppfatta ett flertal olika känslostäm-

ningar baserat på tidigare erfarenheter. När något nytt skapats i form av exempelvis en ma-

skin eller ett musikstycke, så kommer det skapade att kunna bli en ny erfarenhet för männi-

skors fantasi och kreativitet. Fantasin strävar på så sätt efter att ta gestalt, vilket är själva 

drivkraften till skapandet (Vygotskij, 1995). 

Strandberg (2009) applicerar Vygotskijs teorier om kreativitet på undervisning, och ser krea-

tivitet som ett kännetecken för undervisning som leder till lärande och utveckling. Med krea-

tivitet menar Strandberg aktiviteter som överskrider givna gränser och som omskapar situa-

tioner, relationer och hjälpmedel. Strandberg lyfter fram det kreativa i att elever själva får 

vara delaktiga i att påverka sina lärsituationer och den positiva effekt detta får på elevers ut-

veckling och lärande. Människan skapar också själv nya verktyg och omformar världen uti-

från verktygen, kultur, historia, sammanhang och nutid. Vidare anser Strandberg att fantasi 

och kreativitet som metoder innebär öppenhet för förändringar, samt öppenhet för att delta 

och för att förändra olika situationer, roller, regler och verktyg. Elever behöver få frihet att 

handla, att skapa, att pröva och ompröva och att skapa egna målsättningar (Strandberg, 2009). 

Det finns varken bättre eller sämre stunder för att ägna sig åt kreativitet, det kan ske närsom-

helst och i alla skolämnen (Strandberg, 2009). Strandberg hävdar också att kreativa processer 

är baserade på intellekt, känsla och handling, att de är sociala, att elever och lärare inspireras, 

tar hjälp av och lånar av andras idéer, samt att de givna begränsningarna i form av verktyg 

och förutsättningar är underordnade det skaparen vill förverkliga. Det medför också ett välbe-

finnande i att se den kreativa processen gestaltas i en produkt, på samma sätt som en process 

som inte gestaltas kan få skaparen att känna sig distanserad från sitt skapande. Strandberg 

förespråkar vidare att varje steg i en kreativ process ska få ett egenvärde och att också reflek-

tera kring dessa steg, eftersom ett steg som reflexmässigt följer på ett annat hindrar kreativite-

ten, och för att utifrån varje steg vara öppen för att gå åt vilket håll som helst i processen.  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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning inom musikskapande i allmänhet och låtskri-

vande i synnerhet. Forskningen berör både de konstnärliga och de pedagogiska aspekterna av 

musikskapande. Därefter presenteras ett urval av tidigare forskning om kreativitet. 

3.1. Tidigare forskning om undervisning i musikskapande 

I detta avsnitt redogörs för ett urval av tidigare forskning kring musikskapande och undervis-

ning i detta. Avsnittet är uppdelat i sju teman: låtskrivande som process, låtskrivande och un-

dervisning, låtskrivande och kommunikation, låtskrivande och kreativitet, låtskrivande och 

modern teknik, Bennetts (2012a) modeller för Co-writing, samt tidigare forskning om kom-

position. Även om undervisning i komposition inte står i fokus i studien har temat fått en 

egen rubrik då det gett upphov till ett rikare utbud av tidigare forskning med relevans för stu-

dien. Därav den övergripande termen musikskapande. 

3.1.1. Låtskrivande som process 

Låtskrivande ligger till grund för hela musikbranschen, men de kreativa processerna som le-

der fram till sångerna är mystifierad och varken särskilt beforskad eller dokumenterad (Ben-

nett, 2010). Den kreativa processen i professionellt låtskrivande kan inte garantera en fram-

gångsrik sång, och många processer leder till låtar som varken blir tillräckligt bra eller släpps 

(Bennett, 2012a). I sin fenomenografiskt orienterade undersökning poängterar Folkestad 

(1992) vikten av att fokusera mer på processen än på produkten i skapande för att därmed 

bedöma ifall skapandet varit reproducerande eller kreativt. Folkestad delar in kompositions-

processen i tre delar: starttillståndet, den operativa processen och måltillståndet. I startområ-

det intresserar sig Folkestad för vad som är den första impulsen, och han påpekar också vik-

ten av att problem- eller målformulera skapandet för att veta vad som ska skapas. I den opera-

tiva processen provas olika operationer som antingen förkastas eller accepteras. Om måltill-

ståndet skriver Folkestad: “Målet måste definieras i denna process. Man blir aldrig ‘färdig’, 

man kommer aldrig fram till målet i absolut mening, utan en viktig del i den typen av kreati-

va processer blir just att fatta beslutet att ‘här är målet’” (Folkestad, 1992, s. 14).  
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Hur låtskrivarprocessen initieras behandlas ur ett behavioristiskt perspektiv av Bennett 

(2012a) som fastslår att det krävs ett första stimuli, vilket kan vara en melodi, en trumloop, 

ett ackord, en bild eller en textrad. Att börja skriva utifrån titeln, eftersom ett koncept eller en 

story därifrån kan ge mening och inspiration till resten av texten, rekommenderas också som 

alternativ. Stimuli kan förberedas och tas med in i en co-writing-session, men utvärderande 

av stimuli sker i högre grad där låtarna skrivits gemensamt från grunden. Stimuli och idéer 

kan också förändras och bytas ut genom hela processen genom de fyra sätt för progression 

som Bennett (2012a) presenterar: godkännande, anpassning, förhandling, eller veto, där veto 

leder till avslag av det ursprungliga stimulit medan godkännande, anpassning och förhandling 

leder till att stimulit på något sätt behålls i skapandet. I en professionell låtskrivarprocess 

tillägger Bennett (2012a) att det ofta förekommer omskrivning av låtar, särskilt i de fall där 

artisten inte varit med och skrivit låten, beroende på skivbolagen och artisternas önskemål, 

även om det i vissa fall också förekommer att låtskrivarna själva vill skriva om sina låtar. 

Genom sin fallstudie av fem låtskrivandestudenter kommer West (2012) fram till att låtskri-

vande inte bör försöka delas in i tydligt avgränsade inlärningssteg. Det är viktigt enligt West 

(2012) att arbeta med att reflektera kring både processen och resultaten tillsammans med ele-

verna. West verkar också utröna gemensamma oskrivna antaganden i att melodi och harmo-

nik utan text verkar mindre viktigt än melodi och harmonik med text, och att låtskrivande för 

singer-/songwriters på vanliga trubadurinstrument som piano och gitarr verkar stå i fokus 

medan produktion och arrangering räknas som separata ämnen. Det blir också viktigt att frå-

ga sig ifall eleverna skriver låtar för att uttrycka sig eller för att skrivandet ska passa in i den 

akademiska normen för låtskrivande. West anser läraren kan synliggöra och diskutera frågan 

genom att eleverna får bli medvetna om sina processer i relation till resultaten, samtidigt som 

lärare vid bedömning behöver kontextualisera elevernas processer i relation till resultatet. 

3.1.2. Låtskrivande och undervisning 

Låtskrivande har inget facit, vilket enligt Bennett (2012b) innebär att det inte går att säga hur 

undervisning i låtskrivande ska bedrivas. Däremot förklarar Bennett att de flesta låtskrivare 

inte skriver sin bästa låt vid första försöket, vilket logiskt sett skulle kunna innebära att låt-

skrivande kanske inte går att lära ut, men åtminstone går att lära sig. Bennett föreslår att se 
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låtskrivande som ett sätt att uttrycka sig och gör en analogi med att lära sig ett språk med 

grammatik, struktur och regler. Genom analogin pekar Bennett på att du kan lära dig ett nytt 

språk genom att läsa om det eller med hjälp av en lärare, men att det går bättre genom att resa 

till landet där språket talas för att lära sig det på samma sätt som förstaspråk lärs in. 

Låtskrivande består av musik, kreativitet, språk och kommunikation, vilket innebär att peda-

gogiken kring låtskrivande behöver utformas inom dessa områden (West, 2012). West före-

språkar både att arbeta enskilt och i grupp, samt att arbeta med alla enskilda aspekter i låt-

skrivandet: musik, arrangering, produktion, text och performance/interpretation. West menar 

att det är av stor vikt att eleverna får ta del av olika metoder för låtskrivande, dels för att lätta-

re ta sig vidare i den kreativa processen men också för att olika metoder kan ge olika resultat 

för olika elever. En inkludering av elever med olika erfarenheter, förmågor, mål och förvänt-

ningar ses också som berikande. Det är enligt West också viktigt för läraren att komma med 

alternativ och förslag för att få kompositionsprocessen att flyta på, och att tillsammans med 

eleverna inte bara peka på svagheter utan fokusera på att hitta konstruktiva alternativ med 

utgångspunkt i elevernas egna konstnärliga visioner. Fler än en lärare nämns som en fördel, 

samt att inte bara musiker bedömer utan potentiella vardagslyssnare och branschfolk som inte 

är musiker, eftersom detta ställer det kommunikativa i fokus framför det musikaliska.  

Tobias (2013) lyfter genom sin fyraveckors fallstudie fram vikten av att lärare breddar sina 

genrekunskaper och sina sätt att undervisa och möta elever utifrån olika mål, genrer och kun-

skapsnivåer. Folkestad (1992) frågar sig också om det professionella sättet att komponera ska 

användas i skolan, eller om andra sätt är mer lämpliga. Bennett (2012a) pekar på vanliga ny-

börjarföreteelser som han stött på genom sin låtskrivningsundervisningskarriär: fraser som 

börjar på andra slaget i takten, fraser som börjar på skalans femte ton, undvikande av upp-

taktsfraser, överanvändande av en ackordsföljd, brist på målande bilder i texten, samt över-

användande av tre-tre-två-rytmer.  

3.1.3. Låtskrivande och kommunikation      

Låtskrivande handlar enligt West (2012) till stor del om att arbeta med att uttrycka och kom-

municera känslor. För att utvärdera den kommunikativa aspekten av låtskrivandet kan lärare 
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låta elever öva på att kommunicera sina konstnärliga idéer för att kunna återkoppla utifrån 

klasskamraternas konstnärliga intentioner och relevanta traditioner för aktuella genrer. För att 

möjliggöra ovanstående behöver lärare se till att bidra till en öppen kultur där det inte handlar 

primärt om rätt och fel, utan snarare om att definiera möjligheter och att visa upp halvfärdiga 

sånger för att synliggöra skapandeprocesser. Genom att blanda individuellt arbete med att 

tillämpa samarbete, där elever med olika styrkor arbetar med varandra och också får byta rol-

ler så att den som är bra på texter exempelvis får öva på att producera, kan lärare utveckla 

elevers hantverksmässiga, kommunikativa och språkliga förmågor (West, 2012). Många låt-

skrivare på nybörjarnivå skriver inte primärt för att kommunicera till andra, utan snarare för 

att uttrycka sig själva ur ett självbiografiskt perspektiv (Bennett, 2012a). I sin sociokulturella 

avhandling uppmuntrar Mars (2016) till att den talade dialogen kompletteras med andra ut-

trycksformer i musikdidaktiska sammanhang. 

3.1.4. Låtskrivande och modern teknik 

Folkestad (1992) beskriver tre olika sätt att sätta igång databaserat musikskapande i sequen-

serprogram på. Det ena sättet är att skriva hela låten färdig för att sedan arrangera den i data-

program, medan det andra sättet är att börja med att välja ljud ur sequenserprogrammet. Det 

tredje sättet är att använda datorn som en medmusikant vilken bidrar med ett komp som ex-

empelvis en gitarrist kan jamma till. Tobias (2013) påpekar att det för låtskrivande på en hög-

re nivå är viktigt att elever har kunskaper om inspelning och ljudteknik eftersom det i modern 

popmusik har en stor del i det konstnärliga resultatet. På samma sätt har ljudteknisk personal 

och producenter idag har mer kunskap och större möjligheter att påverka och utveckla den 

konstnärliga processen. Därför bör lärare bredda sina kompetensområden utöver själva låt-

skrivandet och det musikaliska till att omfatta även de ljudtekniska och produktionsmässiga 

områdena (Tobias, 2013).  

3.1.5. Bennetts modeller för co-writing 

Bennett (2012a) urskiljer sju möjliga modeller för att skriva låtar tillsammans med en eller 

flera andra låtskrivare: Nashville, Svengali, Demarcation, Jamming, Top-Line, Asynchronicity 

och Factory. Nashville-modellen innebär att två personer skriver tillsammans med gitarr eller 

piano, penna och papper. Svengali innebär att en artist skriver tillsammans med en erfaren 
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låtskrivare som hjälper till att hantverksmässigt uttrycka artistens konstnärliga vision. De-

marcation innebär att låtskrivarna inte ses för att skriva tillsammans, utan skickar låten 

sinsemellan varandra linjärt längs vägens gång. En vanlig sorts demarcation är där en text-

skrivare skickar en färdig text till en musik- och melodiskrivare eller vice versa. Jamming är 

den fjärde modellen och handlar om att stimuli skapas genom att improvisera i stunden. I 

praktiken innebär det ofta att musiker jammar på sina instrument med sångare som improvi-

serar text och melodi över ackompanjemanget. Att skriva Top-Line är en specifik sorts av-

gränsning där ett färdigt eller nästan färdigt bakgrundstrack skickas till en låtskrivare som 

skriver sångmelodi och text utifrån sina egna stimuli. Asynchronicity är också en sorts av-

gränsning men där det inte finns några tydliga roller och inte heller något linjärt tänk, där låt-

skrivare kan skicka en låt mellan varandra och göra kontinuerliga ändringar eller nya förslag. 

Asynchronicity kan också innebära att låtskrivarna delvis träffas. Factory är den sjunde mo-

dellen, där den fysiska platsen för skrivandet är en studio där de andra sex modellerna blan-

das med inslag av inspelning, marknadsföring och samarbete med exempelvis skivbolag. Ett 

historiskt exempel på Factory är skivbolaget Motowns sätt att arbeta. 

Modellerna kan enligt Bennett (2012a) överlappa varandra i praktiken i olika delar och i olika 

stor utsträckning genom låtskrivningsprocessen, till exempel innebär Svengali ofta många 

gånger också Demarcation. Modellerna är i hög grad relaterade till specifika genrer. 

Asynchronity och Top-Line återfinns ofta inom produktionsbaserade genrer som hip-hop och 

modern pop, medan Nashville återfinns oftare i traditionella genrer som exempelvis country 

som vilar mer på text, melodi och harmonik än på produktionen. Det geografiska läget låt-

skrivarna sinsemellan har också betydelse för val av arbetssätt (Bennet, 2012a). 

3.1.6. Tidigare forskning om att undervisa i komposition    

Lärares uppfattning om och syn på kreativitet påverkar undervisningen (Viig, 2015). Utifrån 

de forskare som hävdar att komposition går att lära ut och att alla elever har möjlighet att 

komponera, hänger undervisningen på lärarens förmåga att implementera läroplanernas ska-

pandemål i praktiken. Vesterlund (2001) sammanställer tre olika teman för de förutsättningar 

som påverkar slutresultatet vid musikskapande: förkunskaper, kreativitet och sociokulturellt 

genus. Vesterlund skriver också att datoriserat musikskapande bidragit till att sudda ut grän-
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serna mellan de tidigare separerade kompositionsmomenten, samt att musikskapare idag har 

en kontinuerlig medvetenhet kring och skiftar fokus mellan de olika momenten.  

Begreppsligt tänkande är inte bara språkligt, utan musikskapande och improvisation inom 

musikaliska strukturer innefattar också val som kräver ett begreppsligt tänkande (Falthin, 

2013). Det begreppsliga tänkandet kan ske inom olika representationsformer som exempelvis 

språk, musik, bild och även mellan olika representationsformer. Begreppsutveckling som 

process sker på ungefär samma sätt i musikskapande som i språk, det vill säga genom analy-

tiska och syntetiska processer sprungna ur dialektiska situationer. Begreppsbildningsproces-

ser förklaras oftast socialt och kulturellt enligt Falthin, medan kreativa processer å andra si-

dan oftast förklaras individuellt och syntetiskt. Ett resultat som Falthin (2013) lyfter fram i 

sin studie med algoritmisk komposition är att ett uppnått konstnärligt mål inte alltid behöver 

innebära optimal begreppsbildningsmässig utveckling.  

De pedagogiska utmaningar som Ferm-Thorgersen (2014) lyfter fram kring musikskapande i 

grupp i sin fallstudie om 15-åringar är balansen mellan process och produkt, att verkligen se 

till att musikaliskt lärande äger rum, balansen mellan maktrelationer i grupperna, demokratia-

spekten i att alla får komma till tals samt att olika musikaliska kulturer får komma fram. Mars 

(2016) tolkar Ferm-Thorgersen som att det kan vara en fördel för elever att komponera i gen-

rer som är nya för samtliga elever, eftersom ingen av eleverna har tolkningsföreträde i en så-

dan situation. Däremot skriver både Mars (2016) och Ferm-Thorgersen (2014) fram att tidi-

gare musikerfarenheter ofta också underlättar musikalisk kommunikation och musikskapan-

de. Ferm-Thorgersen (2014) kommer även fram till att eleverna i fallstudien lärde sig förstå 

gemensamt musikskapande genom att förkroppsliga nya områden, via sammanflätande av 

idéer, av att få höra sig genom andra samt genom språket med dess funktioner och symboler.  

Lärarrollen i komposition framställs enligt Viig (2015) ofta som en ledare, en handledare eller 

en guide. Tid till skapande beskrivs som en starkt begränsande faktor, som går att vända till 

en fördel genom att starkt begränsa tiden för elevers skapande i grupp till några minuter och 

låta dem skriva klart ett kort stycke under dessa minuter. Att arbeta mot deadlines i form av 

exempelvis konserter eller inspelningar nämns också som ett sätt att nyttja tiden väl. Ett par 

!20



ytterligare viktiga påverkansfaktorer för kompositionsprocessen är utöver lärarens metoder 

och kunskap om musik och komposition också elevernas tidigare kunskaper, ett gemensamt 

språk, möjligheterna till kommunikation, uppgifternas utformning samt platsen för kompone-

randet (Viig, 2015). Utifrån trygga relationer till elever, och framför allt utifrån att elever 

känner sig trygga med sina lärare, visar Mars (2016) avhandling på att lärare kan gå in och 

kritiskt granska och kommentera elevers kompositioner och ge ändamålsenliga musikaliska 

lösningsförslag. Avgränsningar och struktur, till exempel genom att lärare presenterar artefak-

ter som exempelvis kvintcirkeln, eller genom att lärar spelar upp musikstycken med för upp-

giften eftersträvansvärda kvaliteter, gör att elever får konkret handledning i sina proximala 

utvecklingszoner (Mars, 2016). 

Baserat på en kulturpsykologisk teori, med scaffolding som centralt begrepp, har Hagerman 

(2016) identifierat sju stöttor eller strategier som studenter använder sig av i skapandet: ut-

ommusikaliska referenser, avgränsade teckensystem, egna improvisationer, schematisk nota-

tion, modalisering, matematiska tillvägagångssätt och kritiskt lyssnande. Hagerman kommer 

också fram till att studenter själva kan skapa stöttor för att komma vidare i kompositionspro-

cessen. 

3.1.7. Musikskapande och kreativitet 

I sin forskningssammanställning presenterar Viig (2015) komposition som tätt sammanlänkat 

med musikalisk kreativitet, där synen på komposition som något för enstaka begåvade indivi-

der har en stark ställning. Med hjälp av dialogisk meningsteori kommer Zanden (2010) fram 

till att det finns en ovana hos lärare att diskutera musikaliskt klingande kvaliteter, att lärares 

inblandning i musikundervisningen ses som något negativt, samt att kvalitetsuppfattningarna 

skiljde sig mellan avhandlingens deltagare och de aktuella styrdokumenten. I avhandlingens 

resultat tenderar lärare att dels välja repertoar de själva är bekanta med och dels undervisa 

som de själva blivit undervisade. Mars (2016) argumenterar utifrån Zandens resonemang att 

lärare som undervisar i skapande själva måste vara kreativa i utformningen av sin skapande-

undervisning. 
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Enligt Folkestad (1992) kan skapandet antingen starta i en inre bild eller vision, alternativt en 

yttre bild om att skapa något som liknar något annat eller om att skapa något som ska passa i 

en viss genre. Start i en yttre bild kräver att medveten intellektualisering och analys har gjorts 

innan skapandet sätter igång. Folkestad delar in kompositionsprocessen i en hantverksfas och 

en kompositionsfas, som kan fungera både separerat från eller integrerat med varandra. Fol-

kestad beskriver också hur kompositörer och vetenskapsmän kan komma på nya idéer när 

arbetet lämnas. I den klassiska kompositionen berättar Folkestad att traditionen varit att börja 

i en inspirationsfas där teman, melodier och tonalitet trätt fram, för att sedan färdigställas till 

ett helt verk. Att elever sitter och spelar planlöst kan leda till att de hör saker de tycker om 

och på så sätt får nya impulser (Folkestad, 1992). 

Hur lärare och elever talar om och i de kreativa processerna påverkar processerna i sig, ef-

tersom språket ur ett sociokulturellt perspektiv bidrar till att skapa världsbilden (Vesterlund, 

2001). Hur lärare och elever talar om den kreativa processen förändras vidare av vilka verk-

tyg de använder. I sin studie från 2001 upptäckte Vesterlund också att eleverna i studien ska-

pade friare och experimenterade mer i genrer de var vana vid. Att skriva musik utanför skolan 

och kursers ramar lyfter West (2012) fram som en metod för att undvika de eventuella häm-

ningar som formell utbildning kan bromsa kreativiteten med.  

Populärmusikskapande är starkt beroende av marknadskrafterna (Bennett, 2010). Det påver-

kar de kreativa processerna på ett sätt som Bennett liknar vid Darwins evolutionsteori utifrån 

Csíkszentmihályis kreativitetskriterier (1996b). Csíkszentmihályi (1996b) menar att kreativi-

tet måste studeras i sin kontext, och presenterar tre kriterier för kreativitet: en kultur som in-

nehåller symbolik och symboliska regler, en person som bidrar med något nytt och originellt 

till kulturens symbolik, samt en grupp experter som uppmärksammar och validerar det ska-

pade. De musiklyssnande konsumenterna utgör i populärmusikens fall den grupp av experter 

som med kulturer och normer som referenser validerar det skapade, även om exempelvis 

skivbolag, musikförlag och radiostationer också spelar en viktig medierande roll (Bennett, 

2010). Om en låt klarar av att överleva inte bara branschen och lyssnarna utan också bli en 

framträdande påverkansfaktor för hela musikindustrin förklarar Bennett (2010) att det har 
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varit en kreativ produkt i enlighet med termen Big C (Kaufman & Beghetto, 2009) eller Bo-

dens (2004) definition historisk kreativitet vilka beskrivs närmare i avsnitt 3.2.  

Bennett (2012a) pekar på den förhandlade kreativitet som existerar i en co-writing-session, 

där idéer kommuniceras, förhandlas och antingen förkastas eller accepteras. Bennett lyfter 

också fram de skarpa ramar som låtskrivare inom populärmusiken har att vara kreativ inom. 

Ramarna handlar exempelvis att låtarna i regel är runt tre-fyra minuter långa, med vers-re-

fräng- eller AABA-form baserat på underliggande fraser om fyra, åtta eller 16 takter, att de 

innehåller rim, sjungs ur ett förstapersonsperspektiv, har en titel som sjungs i en refräng där 

den tonala höjdpunkten finns, att sångmelodier håller sig inom två oktaver, fyrafjärdedelstakt, 

endast en tonart rakt igenom låtarna, en instrumental introduktion kortare än 20 sekunder och 

med ett starkt fokus på mänskliga och ofta romantiska relationer. Att bryta någon eller några 

av dessa ramar leder i regel till att låten inte passar in i den populärmusikaliska standarden, 

men kan också leda till att låtar blir nyskapande, intressanta och banbrytande (2012a). 

3.2. Tidigare forskning om och olika perspektiv på kreativitet   

I detta avsnitt redogörs för ett urval av tidigare forskning om, olika perspektiv på samt olika 

definitioner av kreativitet. Avsnittet är tematiserat i tre underrubriker: definitioner av kreativi-

tet, kreativitet i förhållande till musik och undervisning, samt att mäta, bedöma och utveckla 

kreativitet. 

3.2.1. Definitioner av kreativitet 

Kreativitet är långt ifrån ett paradigmatiskt begrepp. Sternberg (1988) för fram att synen på 

kreativitet i förhållande till tid varierar mellan olika kreativitetsforskare, där en del menar att 

kreativiteten gynnas av att få tid och att idéer får mogna, medan andra framhäver de spontana 

idéernas värde. Sternberg (1988) presenterar en modell med kognitiva karaktärsdrag som en-

ligt olika forskare är karaktäristiska för kreativa personer. Modellen är inte ett paradigm, utan 

Sternberg gör en sammanställning av de vanligaste karaktärsdragen utifrån synen på kreativi-

tet hos de forskare som ingår i boken från 1988, där vissa forskare framhäver vissa drag, me-

dan andra forskare inte alls gör det eller till och med motsäger sig dem. Alla listade kognitiva 

karaktärsdrag har dock blivit framlyftna av någon av forskarna i boken. Karaktärsdragen är: 
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originalitet, verbalt flödig och tydlig, högintellektuell, riklig fantasi, kreativ inom ett visst 

område, tänker metaforiskt, använder breda och rymliga kategorier och bilder, flexibilitet, 

förmåga att fatta beslut, förmåga att göra självständiga bedömningar, att klara av nymodighe-

ter, logiskt tänkande, samt att kunna undvika förutfattade meningar. Ytterligare kognitiva ka-

raktärsdrag hos kreativa individer är att de bygger nya strukturer, hittar ordning i kaos, ifråga-

sätter normer och antaganden, frågar ’varför?', är uppmärksamma på kunskapsluckor och ny-

heter, använder existerande kunskap som en bas för nya idéer, föredrar icke-verbal kommuni-

kation, skapar inre bilder och visualiserar, samt tänker metaforiskt. 

Utöver dessa karaktärsdrag nämner Sternberg (1988) ett antal personliga egenskaper som är 

gemensamma för kreativa personer, exempelvis mod att konfrontera, villighet att ta intellek-

tuella risker, uthållighet, benägenhet till frågvishet och nyfikenhet, att vara öppen för nya er-

farenheter och att växa, en förmåga att kunna arbeta fokuserat med uppgifter, disciplin och 

hängivenhet till sitt arbete, hög inre motivation, att vara uppgiftsfokuserad, att hellre sätta 

upp sina egna regler än att följa andras, en hög grad av självorganisering, och ett sug efter 

ökad kompetens för att kunna möta nya utmaningar. Viktigt att nämna i sammanhanget är 

dock att författarna i boken enligt Sternberg knappt alls tar upp kreativitet i form av känslor 

och utforskande av abstrakta idéer, utan tyngdpunkten ligger på forskning och uppfinnande 

snarare än konstformer. 

Kreativitet handlar till stor del handlar om att göra val och är enligt Sternberg (2017) varken 

en medfödd förmåga eller ett medfött personlighetsdrag. Enligt Sternberg består kreativitet av 

olika aspekter som utöver förmågor och personliga egenskaper innefattar tankesätt, kunska-

per, miljö och motivation, och då särskilt inre motivation. Sternberg tar upp hur kreativitet 

kan begränsas av omvärldens och ens personliga begränsningar av det egna tänkandet. 

Boden (2004) definierar kreativitet som förmågan att hitta på idéer eller artefakter som är 

nya, överraskande och värdefulla. Artefakter exemplifieras av Boden som skulpturer, origa-

mi, ångmaskiner eller dammsugare. Alla är kreativa eftersom kreativitet grundas i vardagliga 

förmågor som reflexivt tänkande, minne, perception, konceptuellt tänkande. Därför är det inte 

en fråga om individer är kreativa utan hur de är kreativa. Sätten som kreativitet kan vara ny-
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skapande på delas i Bodens definition upp i historisk kreativitet där något skapas som är nytt 

för mänskligheten utifrån aktuell kunskap, samt i psykologisk kreativitet som innebär att nå-

got är nytt för personen som skapar produkten eller kommer med idéerna. Vidare kan en idé 

vara överraskande på tre olika sätt. Det första sättet är att idén helt enkelt är osannolik och 

avvikande, det andra sättet är att en bekant idé används i ett annat sammanhang än vanligtvis, 

och det tredje är att idén är så pass osannolik att ingen överhuvudtaget kan ha tänkt eller gjort 

något liknande tidigare. Utifrån det första sättet kan både bekanta och osannolika idéer kom-

bineras på flera olika sätt för att uppnå originalitet, exempelvis genom att låta en poplåt få 

små inslag av talade dialoger. Utifrån det andra kan idéer tas med in i ett ämne som inte stött 

på de idéerna på det sättet tidigare, till exempel genom att skriva en rocklåt i form av en fuga, 

och utifrån det tredje kan idéer, tankesätt, kontexter och hela musikaliska koncept ifrågasät-

tas. Boden medger själv att det svåraste med hennes definition av kreativitet är att avgöra 

huruvida något är värdefullt eller inte, eftersom det är extremt beroende på sociala samman-

hang och idén i fråga (Boden, 2004). 

Undersökningar av kreativitet har traditionellt antingen inriktat sig mot Big C, som sägs vara 

de stora geniernas kreativitet och i låtskrivandets värld skulle kunna exemplifieras med Max 

Martins inflytande på populärmusiken, eller Little C, som sägs vara vardagskreativitet 

(Kaufman & Beghetto, 2009). Little C kan handla om att exempelvis laga en maträtt av de 

rester som finns hemma. Utifrån dessa två begrepp, som av Kaufman & Beghetto framställs 

som dikotomier, introducerar författarna två begrepp som kan placeras på varsin sida om Litt-

le C: Mini-C och Pro-C. Mini-C skrivs av författarna som den intrapersonella utveckling som 

sker inom människor när de lär sig nya saker genom tolkning av omvärlden i en social kon-

text. Ett exempel som nämns är en flicka som vill bli en svampprinsessa, en kombination av 

två saker som vanligtvis inte kombineras, vilket är ett tecken på kreativitet som enligt Kauf-

man & Beghetto skulle kunna förbises utan Mini-C som definition. Pro-C nämns av samma 

författare som professionell kreativitet där exempelvis duktiga kockar kontinuerligt skapar 

och lagar nya maträtter och livnär sig på detta, men som hittills inte och kanske aldrig kom-

mer att bli framstående genier som i stor utsträckning påverkar matlagningskonsten. 
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Baer & Kaufman (2012) samt Sternberg (1988) definierar kreativitet som något någon gör på 

ett sätt som är originellt för skaparen och lämpligt för ändamålet eller mottagaren. Sternberg 

(1988) lägger dock till fler kriterier där några eller alla ska vara uppfyllda för att något ska 

räknas som en kreativ produkt. Förutom originalitet och tillämpbarhet nämns också produk-

ternas kraft, generaliserbarhet, att de uppvisar sparsamhet och att de skapar bestående föränd-

ringar. För de konstnärliga områdena specifikt nämns att de kreativa produkterna metaforiskt 

eller bokstavligt kan inkludera fantasi, färg, rörelse samt att de kan innehålla sensoriska bil-

der eller transformationer (Sternberg, 1988).  

För att förstå kreativitet har Dacey & Lennon (1998) studerat det ur fem olika perspektiv, ett 

biologiskt, ett personlighetspsykologiskt, ett kognitivt, ett socialt och ett kulturellt perspektiv. 

Hur kreativ en person är beror på alla dessa fem områden i en kombination av arv och miljö 

och inte på grund av enbart det ena eller det andra. Vidare hävdas att kreativitet inte automa-

tiskt beror på hög intelligens, att kreativitet utöver mentala förmågor också beror på fysiska 

förmågor, att alla föds med förmågan att vara kreativ medan om och hur kreativiteten går att 

utveckla inte går att nå en lika stor konsensus kring, att kreativiteten verkar följa människans 

livsutveckling och därmed vara lättast att utveckla när människan utvecklas som mest eller är 

på sin höjdpunkt i livet, att kreativitet blir en viktigare egenskap i den globala förändringen 

från kunskapssamhälle till informations- och informationsprocessande samhälle, att kreativi-

tet går att utveckla både på individ-, grupp och organisationsnivå, samt att det utvecklas nya 

metoder för att mäta kreativitet (Dacey & Lennon, 1998).  

Kreativitet kan enligt Dacey & Lennon (1998) också beskrivas utifrån divergent tänkande, 

där divergent tänkande ses som ett tankesätt där generering av idéer står i fokus, och där tan-

ken går i olika riktningar, på olika sätt och ur olika perspektiv för att hitta nya möjliga svar 

och lösningar på frågor och problem. Divergent tänkande står i motsats till och kompletterar 

därför också det konvergenta tänkandet, som är ett tankesätt som strävar efter att hitta en spe-

cifik och rätt lösning på ett problem eller en fråga som bara anses ha ett rätt svar (Dacey & 

Lennon, 1998). Divergent tänkande som övas på i väldigt specifika situationer kommer dock 

inte att kunna användas i andra kontexter, eftersom det divergenta tänkandet behöver få ut-

vecklas i form av olika uppgifter och i olika sammanhang (Baer & Kaufman, 2012).  
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Amabile (1996) har studerat kreativitet ur ett socialpsykologiskt perspektiv och lyfter fram att 

det finns forskare som hävdar att kreativitet inte kan definieras. Utifrån olika definitioner av 

kreativitet har Amabile försökt nå en övergripande bild av kreativitet genom att förena olika 

definitioner till sin egen, vilket resulterat i en definition kring kreativitet med fokus på de 

kreativa produkterna snarare än de kreativa processerna. När framgångsrika och kreativa in-

divider studeras görs det oftast baserat på att deras kreativitet och arbete resulterat i en pro-

dukt som fått stor betydelse, vilket gör att den kreativa processen inte blir lika viktig att foku-

sera på. Produktfokuset förklaras av Amabile med att det som händer i hjärnan inte är lika 

synligt som de konkreta produkterna, miljön och individers beteenden (Amabile, 1996).  

Enligt Csíkszentmihályi (1996a) hör kreativitet ihop med flow. Csíkszentmihályi definierar 

flow genom att ställa det mot sin motsats psykisk entropi, som definieras som obalans i med-

vetandet. Psykisk entropi kan enligt Csíkszentmihályi innebära information som kolliderar 

med eller hindrar intentioner, exempelvis ilska, rädsla, ångest eller svartsjuka, och som där-

med skapar en inre psykisk obalans i medvetandet. Utifrån sin definition av psykisk entropi 

poängterar Csíkszentmihályi att det är personen i fråga beroende på sammanhang som avgör 

om något stör medvetandets balans, och att en person som har det gott ställt socioekonomiskt 

kommer att uppleva färre yttre störmoment än en person som har det dåligt ställt, även om 

den individuella tolkningen av situationerna påverkar hur dessa situationer upplevs och såle-

des påverkar medvetandets balans. Som motsats till psykisk entropi ställer Csíkszentmihályi 

begreppet flow som handlar om balans i medvetandet. Det beskrivs som en optimal upplevel-

se där information som når medvetandet överensstämmer med uppsatta mål och där den 

självreflekterande inre dialogen består av uppmuntrande ord och konstruktiv feedback. När 

upplevelsen av flow eller njutning känns som mest positiv är oftast en eller flera av följande 

kriterier uppfyllda: att uppgiften som ska utföras upplevs möjlig att klara av, att kunna kon-

centrera sig på uppgiften, att uppgiften har klara mål, att få omedelbar feedback, att känna ett 

djupt och otvunget engagemang, en känsla av kontroll över sina handlingar samt att självupp-

tagenheten försvinner under uppgiften. 
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Människan kan ibland hamna i flow av en slump utifrån yttre och inre omständigheter, men 

det går också att aktivt försätta sig i tillståndet (Csíkszentmihályi, 1996b). Enligt Csíkszent-

mihályi kan ett sätt vara att lyssna på musik, då det kan bidra till att organisera sinnet och 

känslorna. Musikaliskt skapande av harmoniska ljud kan också stärka självet. Csíkszentmi-

hályi betonar att ordet amatör kommer ur latinets ord för kärlek och handlar om att älska det 

som görs. En traditionell och populär funktion hos musik som mimiskt uttryck är att koncen-

trera lyssnarens uppmärksamhet på ljud och mönster som passar för olika sinnestillstånd. En-

ligt Csíkszentmihályi är den första nivån av musiklyssning sensorisk, för att sedan handla om 

att lyssna analogt och skapa känslor och bilder utifrån musiken. Popmusikens betonar det 

analoga till fullo de gånger texten förklarar den berättelse eller den känsla som musiken är 

tänkt att föreställa. Den tredje lyssningsnivån är den analytiska nivån, där harmonier, struktu-

rer och interpretation analyseras (Csíkszentmihályi, 1996b).  

3.2.2. Kreativitet i förhållande till musik och undervisning 

Musikens ontologi, och även synen på musikalisk kreativitet, är föränderlig och sociokultu-

rellt medierad genom människans sätt att prata om och utöva musik, därför hävdar Burnard 

(2012) att musikalisk kreativitet måste ses och studeras som en praktik i sin kontext och i 

samspel mellan människor. 

Cross, Laurence & Rabinowitch (2012) sätter musikalisk kreativitet i relation till empati, ge-

nom att se på empati som något som i likhet med kreativitet grundas i både biologiska, kogni-

tiva och sociologiska processer. Processerna har att göra med anknytning, mimik, överföring 

av känslostämningar mellan individer, samt empati som strävan att vilja förstå varandra. Lik-

väl som musik kräver lyssning anser Cross, Laurence & Rabinowitch att även empati handlar 

om att lyssna på varandra i icke-hierarkiska processer mot gemensamma mål. Empati är dock 

enligt Cross et al. inte bara en känsla eller förmåga att kunna ta någon annans perspektiv, utan 

handlar också om samarbete och intersubjektivitet, imitation, synkronisering av organiska 

rytmer och externa rytmer, oegennyttigt nöje som möjliggör gemensamma intentioner och om 

flexibilitet. Musik beskrivs som en dubbelbottnad företeelse som ligger någonstans mellan 

verklighet och fantasi där elever kan ha olika fantasivärldar i huvudet men ändå sammanfoga 

dem till ett musikaliskt samspel. I en studie där barn fick skriva sånger tillsammans med en 
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lärare, kom Cross, et al. fram till att empatiska processer i sig kan ligga till grund för musika-

lisk kreativitet, samt att barnen kan utveckla sin empatiska medvetenhet genom att omvandla 

och bearbeta sina betydelsefulla vardagsupplevelser till ord och musik. 

Interkulturella upplevelser tas upp som viktiga förutsättningar för kreativitet av Saether, 

Mbye & Shayesteh (2012). I det moderna samhället går det inte att dra en skarp kulturell skil-

jelinje mellan vad som är lokalt och vad som är internationellt, även om det kan upplevas 

provocerande att bryta mot kulturella normer, men spänningen som uppstår när olika kulturer 

möts kan användas som verktyg för kreativitet (Saether, Mbye & Shayesteh, 2012). 

I en artikel om att undervisa i kreativitet i bildämnet skriver Lindström & Sundmark (2007) 

att kreativitet inte ska förväxlas med spontanitet och inte heller behöver innebära att känslor-

na får ta över till förmån för förnuftet. Ur ett pedagogiskt perspektiv menar Lindström & 

Sundmark att lärares syn på kreativitet kommer att påverka hur de undervisar. Författarna 

förklarar att lärare med en syn på kreativitet som något medfött, eller ännu snävare som något 

som plötsligt uppstår som färdiga konstnärliga idéer hos personer med personlighetsdrag an-

gränsande till galenskap, får svårt att lära ut kreativitet. En sådan syn skulle kunna medföra 

att kreativitet hämmas av utbildning. Lindström & Sundmark hävdar dock att barns kreativi-

tet utvecklas när de börjar skolan. 

Enligt Lindström & Sundmark (2007) är kreativitet i skolan inte alls lika beforskat som kri-

tiskt tänkande i skolan. Lindström & Sundmark lyfter också fram en ibland förekommande 

föreställning om att estetiska skolämnen i sig själva stimulerar kreativitet vilket enligt förfat-

tarna inte är fallet, då det i deras mening handlar mer om arbetssätt och hur elever lär sig för-

hålla sig till det de gör. Elever bör uppmuntras att ta risker och utforska idéer även när resul-

taten inte blir bra, bli medvetna om hur andra gått tillväga, reflektera kring sina egna val, 

samt bedöma sina egna resultat och lär-/skapandeprocesser tillsammans med studiekamrater 

och lärare. Vidare bör undervisning utformas så att elevers självvärderings-, undersöknings-, 

uppfinningsförmågor samt förmåga att använda förebilder utvecklas, eftersom det inte är nå-

got som automatiskt utvecklas med åldern (Lindström & Sundmark, 2007). 
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Två polariteter inom kreativitet skrivs fram av Vesterlund (2001): å ena sidan kreativitet som 

ett hantverk eller en teknik och å andra sidan kreativitet utifrån spontanitet. Hantverk och 

teknik är baserat på musikaliskt och musikteoretiskt kunnande och förmågor som är påverka-

de av sociala och kulturella sammanhang. Spontaniteten beskrivs av Vesterlund som det fria 

skapandet som sker i ögonblicket utifrån fantasin. I spontaniteten återfinns det fria skapandet, 

ögonblickets nycker, fantasi och originalitet som ur ett pedagogiskt perspektiv bör kopplas 

ihop med det hantverksmässiga och tekniska (Vesterlund, 2001). 

3.2.3. Att mäta, bedöma och utveckla kreativitet. 

Amabiles (1996) definition av kreativitet är att en produkt eller ett svar är kreativt om ämnes-

orienterade inom området individuellt håller med om att något är kreativt, vilket får utgöra 

den mall som kvalitéten på produkterna och svaren kan bedömas utifrån. Kreativitet kan ock-

så enligt Amabile vara processen som leder till sådana produkter eller svar. Med sin definition 

av kreativitet som utgångspunkt har Amabile utvecklat The Creativity Assessment Technique 

för att bedöma kreativitet. För att bedöma om en uppgift utförts på ett kreativt sätt måste 

uppgiften som bedöms vara något som resulterar i en observerbar produkt som kan bedömas, 

så pass öppen att den möjliggör nytt och kreativt tänkande, samt inte för starkt grundad i en 

för avancerad teknik som måste bemästras för att kunna utföra uppgiften; uppgiften ska helst 

vara en sådan som kan utföras av vem som helst. Det som påverkar uppgiftsutförandet är vil-

ka kreativa förmågor, vilka ämnesspecifika förmågor och vilken grad av motivation uppgifts-

utövaren besitter (Amabile, 1996). 

Kreativitet påverkas av motivation, är uppgiftsspecifik, och går inte att testa på ett rättvist sätt 

trots existerande kreativitetstest enligt Baer & Kaufman (2012). Då kreativitetstest baserar sig 

på divergent tänkande utifrån faktorerna antal idéer, antal sorters idéer, idéernas originalitet 

och idéernas detaljrikedom har det utvärderande tänkande inte alls undersökts, vilket enligt 

Baer & Kaufman behövs för att skapa något som kommer att vara lämpligt för ändamålet. 

Leong, Burnard, Jeanneret, Wah Leung & Waugh (2012) anser att musiklärare behöver orien-

tera sig i vad kreativitet innebär, hur det går att arbeta med i undervisningen, samt hur kreati-

vitet kan bedömas. Leong, Burnard, Jeanneret, Wah Leung & Waugh hävdar dock att bedöm-
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ning av kreativitet i musikundervisningen inte är särskilt beforskat, och att skillnaderna i be-

dömning kan bero på både kulturer, läroplaner och specifika skolor och lärare. Trots det före-

språkar Leong, et al. att både process och produkt måste beaktas vid kreativitetsbedömning, 

att en variation av uppgifter och typ av uppgifter krävs, samt att eleverna bör uppmuntras till 

att ta risker och ta ut svängarna i uppgifterna, vilket i sin tur kräver en trygg lärandemiljö. 

Kreativitet kan inte frammanas bara genom att försöka, oavsett om skapande skett tidigare, 

vilket så kallade writer’s block är ett resultat av. Försöken har då skett av fel anledningar 

(Amabile, 1996). Vidare påpekar Amabile att för starka externa krav, förväntningar och be-

gränsningar skadar den inre motivationen som enligt henne är den absolut viktigaste faktorn 

för kreativiteten. Belöningar har generellt en negativ inverkan på kreativiteten, förutom möj-

ligen i de fall där uppgifter är obligatoriska, där den inre motivationen bibehålls, där de yttre 

begränsningarnas negativa begränsningar bemästras kognitivt och där kompetens belönas 

med nya intressanta aktiviteter. Det finns också ett starkt samband mellan uttryckt intresse för 

en uppgift och kreativitet i utförandet av den. Valmöjligheter i sätt att utföra uppgifter uppges 

också påverka kreativiteten positivt (Amabile, 1996).  

Det kognitiva fokuset på kreativitet som enligt Amabile (1996) av tradition fått dominera, 

medför att andra viktiga påverkansfaktorer angående kreativitet riskeras att glömmas bort. 

Utöver valmöjligheter, belöningar och motivation nämns även förebilders betydelse, den fy-

siska och sociala miljöns kognitiva betydelse, den perceptuella stimulans som miljön erbju-

der, vikten av att barn får leka för att utveckla fantasin och kreativiteten, samt att elever får 

arbeta relativt avskilt från lärare och föräldrar. Ytterligare kreativitetsfrämjande beteenden är 

enligt Amabile uppmärksamhet på omgivningen, att förhålla sig positivt och konstruktivt ut-

värderande istället för negativt kritisk, att lärare ser till att eleverna får öva på att hitta det po-

sitiva i det som skapas, att lärare är öppna för elevers olika personligheter, att lärare försöker 

få sina elever att undvika grupptryck, att särskilt begåvade elever kan dra nytta av att under-

visas separat, samt att vidareutbildning och kunskapsutveckling är positivt för kreativiteten så 

länge den inte leder till slaviskt imiterande av modeller och en cementerad övertro på beprö-

vade metoder. Övervakning under uppgifter, förväntad utvärdering av uppgifterna och grupp-

tryck kan å andra sidan ha negativa effekter på kreativiteten. Ytterligare sociala faktorer som 
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hjälper kreativiteten är uppmuntran från omgivningen, att få möta olika kulturer, att inte ut-

sättas för alltför mycket kontroll i en skolmiljö, samt att inte göra alltför skarp åtskillnad mel-

lan lek och arbete. Amabile (1996) tar upp ett antal faktorer/metoder för att stimulera kreati-

viteten, bland annat brainstorming som Amabile beskriver som en metod där idéer läggs fram 

utan att kritiseras, där kvantitet går före kvalitet och där kombination och vidareutveckling av 

tidigare nämnda idéer är tillåtna; utvärdering av vilka idéer som är användbara görs efteråt. 

Enligt Sternberg (1988) finns det en rad faktorer i miljön som påverkar kreativiteten, bland 

annat välfärd, publiken vid ett framträdande, möjligheterna till utbildning och anställning, 

bakgrundskunskap, stilar och paradigmer, att få hintar till insikter, roller, normer, prejudikat 

och sist men inte minst kompetenta lärare. Utifrån en forskningssammanställning delar 

Sternberg in synen på tillgång till kreativitet i tre synsätt. Det första innebär att kreativitet är 

individuellt biologiskt betingat i vissa individer, vilket enligt Sternberg inte gör den tränings-

bar. Det andra synsättet är att den uppstår under vissa gynnsamma sociala miljöer i förhållan-

de till problem, förmågor och individer och medför enligt Sternberg att den kreativa förmå-

gan inte ses som direkt träningsbar såvida inte omständigheterna förändras. Det tredje synsät-

tet på kreativitet innebär att kreativitet är en tankeprocess som alla har tillgång till, vilket så-

ledes gör den träningsbar (Sternberg, 1988).  

Sternberg (2017) tar upp vissa attityder/beteenden som kan läras in, exempelvis att omdefini-

era problem på nya och originella sätt, att ta förnuftiga risker, att våga tro på och sälja idéer 

som andra inte initialt kommer att köpa, kunna kämpa sig igenom motgångar samt kunna för-

hålla sig till hur ens förutfattade meningar påverkar skapandeprocessen. Sternberg presenterar 

även åtta stadier i den kreativa processen: att repetera eller imitera något eller någon, att an-

vända idéer för olika ändamål, att utveckla nästa steg i nära anslutning till en serie av idéer 

eller ett arbete, att utveckla nästa steg med långt avancemang gentemot tidigare serie av idéer 

eller arbete, att byta inriktning på ett arbete, att byta inriktning mot något som tidigare relate-

rats till men som förkastats, samt slutligen att komma till en syntes av ovannämnda. Root-

Bernstein (2009) visar på ett samband mellan barn som skapar fantasivärldar via sina lekar i 

barndomen i större utsträckning är kreativt framgångsrika i vuxenlivet, särskilt inom sam-

hällsvetenskapliga och konstnärliga områden.  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4. Metod 

Studien har med en kvalitativ ansats ämnat ta reda på hur ett antal lärare beskriver sin egen 

undervisning i låtskrivande. I detta kapitel redogörs för den metod som låg till grund för stu-

dien. Utifrån en hermeneutisk vetenskapstradition och en sociokulturell kunskapssyn skedde 

forskningsarbetet kvalitativt med fokus på de framgångsrikt undervisande lärarna och med 

intervjuer som främsta metod. Därefter undersöktes och tolkades resultaten för att se sam-

band och viktiga faktorer i undervisningen som kan vara till hjälp för yrkesverksamma lärare. 

4.1 Kvalitativ forskning 

En kvalitativ ansats passar enligt Olsson & Sörensen (2011) bra till undersökningar där fors-

karen vill karaktärisera/gestalta något, upptäcka mönster och förstå ett fenomen eller sam-

manhang, vilket överensstämmer med föreliggande studie. Enligt Rennstam & Wästerfors 

(2015) är kvalitativ forskning inte till för att mäta sådant som kan mätas med siffror, utan för 

att begripa processer, sammanhang, fenomen och kvaliteter. Vidare menar Rennstam & Wäs-

terfors att kvalitativ forskning kräver att forskare sorterar sitt material, reducerar materialet 

och till sist argumenterar för sitt val av material för att ge forskningen validitet, reliabilitet 

och framförallt relevans. Enligt Justesen & Mik-Meyer (2011) är transparens det viktigaste 

kriteriet i kvalitativ forskning, vilket innebär att forskarens val och reflektioner öppet ska re-

dogöras, och även hur forskarens val och egna erfarenheter kan ha påverkat resultatet, vilket 

gör att det som i realistisk forskning skulle kallas för bias här blir en förutsättning för analy-

sen. Resultatet bedöms enligt Justesen & Mik-Meyer utifrån hur trovärdigt, intressant, hur 

rimliga val forskaren gjort samt hur relevant resultatet blir för en definierad målgrupp. 

4.2. Ett hermeneutiskt perspektiv som utgångspunkt 

Kvalitativ forskning i en hermeneutisk vetenskapstradition handlar om att försöka förstå olika 

grupper eller individers livsvärldar genom att tolka och omtolka observationer. De olika mo-

menten, som exempelvis studier av tidigare forskning, insamlande av empiri och hypotesge-

nerering, sker parallellt med varandra i kvalitativa undersökningar. Målet med en kvalitativ 

undersökning ur ett hermeneutiskt perspektiv blir enligt Hartman att generera teorier som bi-

drar till ökad förståelse. Den hermeneutiska metoden baseras på öppna frågor med en vetskap 
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om forskarens kunskapsbrist och en beredskap om att forskaren och dess kunskaper kan bli 

förändrade utifrån de svar som materialet ger (Ödman, 2007). Förutom intresse för de svar 

som materialet ger, menar Ödman att en hermeneutisk metod också innebär öppenhet för de 

frågor som materialet ställer; det handlar om att gå in med en förväntansfull öppenhet snarare 

än om att analytiskt dissekera en text.  

Valet av tolkningssätt resulterar i olika upptäckter (Ödman, 2007). En god tolkning ska pend-

la mellan existentiell tolkning och tolkning av den yttre verkligheten, mellan olika analys- 

och abstraktionsnivåer samt mellan dåtid, nutid och framtid. Forskaren bör välja tolkningssy-

stem som hänger ihop på ett logiskt sätt och som är relevanta för det som ska tolkas, vilket i 

hermeneutikens värld blir det som avgör validiteten (Alvesson & Sköldberg, 2008; Ödman, 

2007). Ödman (2007) tar upp två kontrollmoment. Det första handlar om materialets inre lo-

gik och huruvida tolkningar av materialet motsäger sig varandra. En yttre kontroll handlar om 

att tolkningen sätts i relation till relevanta teorier och andra relevanta tolkningar (Ödman, 

2007). Hermeneutik som metod förespråkar också en snävare tolkning före en vidare, att 

tolkning bör göras på flera olika snävhetsgrader, samt att en tolknings rimlighet ökar ifall den 

kan jämföras med andra tolkningar av liknande situationer (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Att frilägga och att tilldela mening är två ytterligare betydande aspekter av en hermeneutiskt 

tolkande metod (Ödman, 2007). Att utgå från en negativistisk ansats, det vill säga att under-

söka vad som inte har sagts och skrivits genom att gå utanför texten för att se till vilket sam-

manhang den är skriven och av vilka och med vilket syfte, förespråkas också av Ödman. 

Tolkningen är dessutom en process som kräver tid, och ibland kräver också materialet tid och 

distans för att låta forskarens tankar mogna (Ödman, 2007). 

Det finns olika sannolikhetsgrader av förståelse, och tolkningarnas rimlighet beror på materi-

alet som tolkas och hur materialet tolkas (Alvesson & Sköldberg, 2008; Åkerberg, 1986). För 

att tolka på en rimlig vetenskaplig nivå kan forskaren å ena sidan fråga: vad, var och hur, och 

å andra sidan fråga: varför. Tillsammans med att utöva källkritik, gruppera material, medve-

tandegöra sig om traditioner och kontexter, samt genom att välja teorier som passar väl med 

material och typ av studie kan en studies validitet ökas (Åkerberg, 1986). Dessutom rekom-

menderas (Alvesson & Sköldberg, 2008; Åkerberg, 1986; Ödman, 2007) att hermeneutisk 
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metod ska förmedla resultat på ett så enkelt och tydligt sätt att läsaren kan ta till sig det och 

öka sin förförståelse, att läsaren ska kunna förstå hur materialet tolkats, samt att läsaren ska 

kunna bearbeta liknande problem utifrån forskarens sätt att tolka. 

Interaktiv induktion innebär enligt Hartman (2004) att forskaren planerar, samlar in och ana-

lyserar data parallellt för att generera en teori; det är att genomföra en kvalitativ undersök-

ning där teorier och forskningsfrågor kan förändras och omformuleras i och med studiens 

gång eftersom datainsamlingen och teoretiska idéer som uppstått på vägen tillåts påverka un-

dersökningen. Möjligheten att fokusera på det som upplevs som viktigt, samt att risken för att 

få irrelevant material minskar, lyfts fram som fördelar med interaktiv induktion. En risk med 

interaktiv induktion är dock att forskaren på förhand anser att vissa idéer är viktigare än andra 

och att det insamlade materialet används för att bekräfta dessa idéer (Hartman, 2004).  

Ödman (2007) förespråkar vaksamhet då teorier används som grund för tolkningsarbetet, vil-

ket varit fallet i studien då både hermeneutiken, ett sociokulturellt perspektiv och olika syn-

sätt på kreativitet fått fungera som teoretiska analysinstrument i relation till tidigare forskning 

och egna erfarenheter, eftersom det riskerar att leda från subjektivitet till subjektivism. Sub-

jektivism skulle kunna medföra omtolkning av empirin så att den överensstämmer med teo-

rin, istället för att försöka falsifiera teorin med hjälp av empirin. Att teorin är otillräckligt un-

derbyggd och att teorin valts utifrån forskarens förväntningar på resultatet nämns också som 

risker. Samtidigt påpekas det positiva med att använda en teori som verktyg för att se olika 

specifika delar av resultatet samt även det som avviker från teorin. Ödman (2007) uppmanar 

också till vaksamhet över de totaliseringar, det vill säga de övergripande strukturella tolk-

ningar, som görs så att de kopplas till övergripande teorier, mer grundläggande teorier och 

faktiska källdata eller empiri.  

4.3. Intervju som metod 

En intervju ger en inblick i deltagares verklighet och kulturella livsvillkor, det som i ett her-

meneutiskt perspektiv kallas livsvärld. Vid en intervju måste forskaren vara öppen och lyhörd 

för att skapa ett gynnsamt intervjuklimat utan att påverka deltagare i för stor utsträckning 

(Olsson & Sörenssen, 2011). Enligt Bell & Waters (2016) är en fördel med intervjuer dess 
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flexibilitet då intervjuaren kan ställa följdfrågor och omformulera frågor för att få reda på det 

som efterfrågas. Däremot är intervjuer en väldigt subjektiv metod som ökar risken för bias, 

eftersom intervjuaren aldrig får veta mer än det som sägs i intervjun, eftersom intervjuaren 

aldrig får bevittna deltagare i praktiken och genom att forskaren själv är involverad (Bell & 

Waters (2016). Kvale & Brinkmann (2009) hävdar dock att en styrka med intervjuerna är just 

subjektiviteten i det avseendet att olika människor kan ge sina olika syner på en företeelse, 

och att forskaren utifrån det kan få en mångfacetterad bild av företeelsen. 

Kvale & Brinkmann (2009) presenterar en forskningsintervju som en kunskapsproducerande 

aktivitet, det vill säga med en syn på kunskap som konstruktivistisk. Med en konstruktivistisk 

kunskapssyn (Justesen & Mik-Meyer, 2011) blir det intressanta i en intervju eller en littera-

turstudie inte bara vad som sägs och hur det sägs, utan det som sägs och hur det sägs får sin 

betydelse i kontexten och i relation till forskningsprocessens teoretiska utgångspunkt och me-

todval. Betydelsen som skapas beror på intervjufrågornas utformning och hur texter läses, 

tolkas, konstrueras och rekonstrueras. En fördel med den fokuserade intervjun är enligt Bell 

& Waters (2016) att utifrån olika teman kunna få rika och ingående svar inom vissa ramar, 

där ramarna underlättar analysarbetet. Deltagare får då en viss öppenhet att inom ramarna 

berätta om det som de själva anser är viktigt. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) ska en god 

kvalitativ intervju innehålla många spontana, specifika och välutvecklade/nyanserade svar. 

En serie välformulerade intervjufrågor ska enligt Kvale & Brinkmann (2009) både ge den 

information som behövs och se till att intervjuer hålls igång på ett sätt som gör att deltagare 

känner sig trygga. Intervjuer kan liknas vid ett hantverk som kräver att samtalsfärdigheter 

utvecklas genom att forskaren övar på att intervjua. Intervjuaren bör även besitta goda för-

kunskaper om intervjun som metod och teorier om hur kunskap skapas genom samtal (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Intervjufrågor ska enligt Bell & Waters (2016) formuleras så att ledan-

de frågor, outtalade förutsättningar och värderande frågor undviks. En uppdelning i teman, att 

bara ställa en fråga i taget, samt förtydligande i form av exempel beskrivs också av Bell & 

Waters som lösningar som gör det enklare för deltagare. Frågornas ordning påstås också bidra 

till hur kontakten med deltagare knyts. Enligt Kvale & Brinkmanns (2009) så är en god för-

förståelse i ämnet och ämnets fackuttryck, samt orientering i deltagares situation och tidigare 
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arbete viktiga förutsättningar för intervjuer, särskilt om deltagare är framstående inom områ-

dena de intervjuas inom. Deltagare med områdesexpertis kan ibland vara så trygga i sina po-

sitioner att det till och med kan vara gynnsamt att ställa vissa något provocerande frågor för 

att komma fram till nya insikter och formuleringar som kanske inte är inlärda och formulera-

de på förhand (Kvale & Brinkmann, 2009). 

4.4. Urval av deltagare 

Urvalet av deltagare till föreliggande studie skedde både vid gymnasieutbildningar, folkhög-

skolor, yrkesutbildningar, musikhögskolor, kulturskolor och grundskolor. Kriterierna var att 

de lärare som intervjuades helt eller delvis skulle undervisa i låtskrivande i någon eller några 

av dessa skolformer där musik eller låtskrivande antingen stod i fokus som profil, inriktning 

eller på annat sätt utgjorde en stor del av undervisningen. Urvalet resulterade i fyra deltagare 

som tilldelades de könsneutrala och fingerade namnen Sam, Alexis, Charlie och Robin. 

Sam undervisar i låtskrivande på högskolenivå, med ett förflutet som gymnasielärare i musik. 

Sam är också en yrkesverksam låtskrivare. Alexis undervisar i låtskrivande och sång på 

främst folkhögskola, men även inom kulturskola och grundskola. Charlie undervisar heltid på 

en gymnasieskola på ett estetiskt program med inriktningen singer-songwriter där program-

kurserna är inriktade mot låtskrivande. Charlie är delvis verksam som yrkesmusiker, och en 

hel del fritid ägnas åt låtskrivande. Robin undervisar i en grundskola med musikprofil, och 

skriver låtar privat. 

4.5. Etiska överväganden 

Studien har designats utifrån vetenskapsrådets etiska principer: informationskravet, samtyc-

keskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). De etiska 

principerna innebär att deltagare ska informeras om forskningens syfte, att de har rätt att be-

stämma över sin egen medverkan, att deras medverkan och deras lämnade uppgifter ska hål-

las konfidentiella, samt att uppgifterna inte används till annat än den aktuella forskningen. 

Konfidentialitet kunde utlovas i den mån att deltagares namn hölls hemliga för arbetets läsare 

utanför kursen, vilket kommunicerades till deltagarna via ett brev för intervjumedgivande 
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(Bil. 3), utifrån Bell & Waters (2016) rekommendationer om att tydliggöra vad konfidentiali-

tet innebär för aktuell studie. Samtliga deltagare fick även möjlighet att läsa ett utkast av re-

sultatdelen strax innan inlämningen, för att upptäcka eventuella feltolkningar, samt för att ge 

möjlighet till kompletterande information. Två av deltagarna återkom med kommentarer som 

ledde till små justeringar i resultatdelen. 

4.6. Kontaktförfarande 

Bell & Waters föreslår att deltagare ska kontaktas i god tid i förväg med information om stu-

diens syfte och hur resultatet ska användas, så att de i god tid kan avgöra om de vill delta el-

ler inte. Tillstånd kan också behövas från fler än deltagare, exempelvis från skolors rektorer. 

Att muntligt presentera information om studien strax före intervjun rekommenderas ej av Bell 

& Waters då det kan öka risken för att intervjun avbryts på plats, vilket i sin tur skapar extra-

arbete för den intervjuande. Om intervjuerna spelas in och ska transkriberas måste det också 

delges deltagare, samtidigt som direkta citat som används i rapporten så snart som möjligt bör 

bekräftas av deltagare själva (Bell & Waters, 2016).  

Totalt åtta stycken deltagare eller skolor kontaktades, varav fyra deltagare tackade ja. Ytterli-

gare en skola svarade jakande, men återkom aldrig med svar på den efterfrågade mailinter-

vjun. De lärare som tackade ja informerades om sina etiska rättigheter enligt ett brev för in-

tervjumedgivande (Bil. 3). 

4.7. Design av studien 

Intervjuerna skedde i form av den styrda, fokuserade och semistrukturerade kvalitativa inter-

vjun genom att intervjufrågorna till en början ställdes väldigt öppna för att sedan smalnas av i 

mer specifika frågor, ifall deltagare i förväg inte redan hade svarat på den eftersökta informa-

tionen redan i den mer öppna frågan. De öppna frågorna utgjorde också en möjlighet för del-

tagare som hellre formulerade sig öppet och yvigt att få komma till sin rätt, samtidigt som det 

gav en möjlighet att smalna av och konkretisera frågeställningarna för de deltagare som hellre 

svarade på mer specificerade frågor.  
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Om forskarens utgångspunkt är att berättelser bidrar till att konstruera verkligheten bör även 

transkribering av intervjuarens frågor ske (Rennstam & Wästerfors, 2015). Eftersom metod-

valet i studien var den semistrukturerade intervjun baserat på standardiserade teman med låg 

standardisering (Trost, 1993) vad gäller frågorna som ställdes, skrevs intervjufrågorna ut i 

transkriberingen. Frågorna skrevs också ut för att metodologiskt kunna granska hur de ställda 

frågorna bidragit till att föra intervjun vidare mot nyanserade och välutvecklade svar. 

4.7.1. Om studiens intervjuer 

En övningsintervju med en student på Musikhögskolan gjordes, för att få möjlighet att prova 

på situationen som intervjuare och ifall frågorna var formulerade på ett sätt som gick att för-

stås. Utifrån valda teman ställdes en öppen fråga för att få igång samtalet, för att sedan välja 

bland en del förberedda frågor för att precisera eller omformulera ett visst ämne eller en viss 

fråga. Uppskrivna nyckelord, exempelvis kreativitet, hantverk, etc, fungerade som stöd för att 

direkt eller eller indirekt leda intervjun vidare. Intervjuerna spelades in via två inspelnings-

mekanismer för att säkerställa att intervjun skulle bli dokumenterad. Vid den första intervjun 

användes tre inspelningsfunktioner: Ecamm Recorder, Quick-Time Player, samt inspelnings-

funktionen på IPhone 6. Ecamm Recorder spelade automatiskt in audio och video från skype-

intervjuer, men endast ljudet transkriberades då videoinspelningen fungerade mer som ett 

verktyg de gånger deltagaren i den första intervjun talade så svagt eller otydligt att läsning av 

läppar krävdes för en korrekt transkription. 

4.7.2. Intervjufrågor & tematisering av intervjun 

Med Kvale och Brinkmanns (2009) rekommendationer inleddes intervjuerna med en oriente-

ringsfas där syftet och intervjuförloppet presenterades, där deltagare fick bekräfta att de hade 

fått samtyckesbrevet och där eventuella frågor kring studien kunde redas ut. I enlighet med 

Kvale och Brinkmanns rekommendationer avslutades också intervjuerna med att lämna det 

öppet för deltagare att berätta mer. Tematisering av intervjun skedde utifrån tidigare forsk-

ning och studiens syfte/frågeställningar och blev följande: den egna synen på och det egna 

utövandet av låtskrivande, didaktiska frågor, kreativitet, samt bedömning av de skrivna låtar-

nas kvalitéer. Eftersom studien genomfördes med hjälp av en halvöppen intervjuform med ett 

antal nyckelord som sökte behandlas inom givna teman kom frågorna att variera något från 
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intervju till intervju. Under intervjuerna fanns en intervjuguide (Bil. 1; Bil. 2) med som stöd, 

eftersom det enligt Hartman (2004) är ett sätt att minska riskerna för att samla in material 

som senare inte kommer att vara relevant i undersökningen. Intervjuguiden reviderades något 

inför den mailintervju som inte besvarades. Den reviderade versionen (Bil. 2) användes dock 

till intervju tre och fyra eftersom tematieringen där reviderats och utformats tydligare utifrån 

studiens syfte och frågeställning. 

4.7.3. Genomförande av intervjuerna 

Den första intervjun var planerad att genomföras via skype fredagen den 24:e februari 2017. 

Intervjuns starttid var satt till 15:30, men deltagaren stötte på förhinder, så den ägde rum mel-

lan ca 18:10 och 20:00 med ungefär fyrtiofem minuters paus däremellan. Den andra intervjun 

var planerad att genomföras onsdagen den första mars 2017. Intervjuns starttid var satt till 

16:00, men deltagaren ville skjuta på den till mellan 16:30 och 17:20. Intervjun genomfördes 

personligen. Den tredje intervjun skedde enligt planerna via Skype måndagen den tredje april 

2017 klockan 13. Intervju fyra skedde som planerat via Skype onsdagen den femte april 2017 

klockan 13:15. Intervjun blev något längre än en timme. Videoinspelningsfunktionen gick 

inte att starta upp under intervju tre och fyra, vilket medförde att intervjuerna transkriberades 

via ljudinspelningarna från QuickTime Player. Kontakten bröts vid ett par tillfällen under in-

tervju fyra, vilket innebar att några sekunder av intervjun föll bort och därför inte var möjliga 

att transkribera. 

4.8. Analysarbetets genomförande 

Att transkribera intervjuerna själv som forskare ses enligt Kvale & Brinkmann (2009) som ett 

sätt att bli medveten om och att utveckla sin intervjuteknik på. Analysen av materialet startar 

redan vid transkriberingen eftersom intervjuaren då redan är insatt i stämningarna och de 

icke-verbala uttrycken som präglade intervjun. Kvale & Brinkmann (2009) skriver att de in-

spelade intervjuerna måste ses som grundläggande empirisk data eftersom transkribering till 

skriftform enligt samme författare ska ses som översättning från ett språk till ett annat, base-

rat på den hermeneutiska principen om att översätta är att förråda. Utifrån denna hermeneu-

tiska princip transkriberades intervjuerna så snart som möjligt efter att de hade genomförts.  
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4.8.1. Transkription av intervjuerna 

Transkriptionen av intervjuerna skedde i nära anslutning till intervjutillfället, så att de faktis-

ka situationerna samtidigt skulle finnas kvar färskt i minnet. Deltagare fick läsa igenom tran-

skriptionerna för att få möjlighet att komma med synpunkter. En av deltagarna kom med syn-

punkter på ett par stavfel och gav en referens på ett av sina uttalanden. Samtliga intervjuin-

spelningar fick en extra genomlyssning utöver transkriberingen utifrån Rennstam & Wäster-

fors (2015) och rekommendationerna om att umgås med materialet. Av konfidentiella skäl 

utelämnades deltagarnas namn och namnen på skolorna där deltagarna undervisar. Namnet på 

den person som dök upp i bakgrunden under samtalet med en av deltagarna har inte heller 

skrivits ut. De delar av samtalet som inte alls hade något med studien att göra, exempelvis där 

teknik och digitala lösningar för transkribering diskuterades, transkriberades ej. 

I enlighet med Kvale & Brinkmann (2009) föll valet på att transkribera allt som sades, även 

frågor och pauser i uttalanden, eftersom innehållet snarare än språket var i fokus. Kortare pa-

user eller pauser relaterade till meningsbyggnad transkriberades med ett komma eller en 

punkt, medan längre pauser transkriberades med tre punkter. Känslouttryck som skratt och 

primärljud som hostningar och harklingar transkriberades inom parenteser, medan metatext 

om intervjun, exempelvis när en deltagare var tvungen att svara på ett meddelande, skrevs i 

kursiv stil. En rads mellanrum lämnades i bytet mellan deltagares svar och intervjufrågor. To-

talt blev det transkriberade materialet 92 sidor text. 

4.8.2. Sortering, reducering och analys av materialet 

Analysen präglades av den hermeneutiska cirkeln eller spiralen (Alvesson & Sköldberg, 

2008; Hartman, 2004; Åkerberg, 1986; Ödman, 2007), genom att se på intervjuerna och ma-

terialet sammantaget i både delar och helheter. Efter genomlyssning av intervjuinspelningarna 

genomfördes sortering av materialet utifrån förvalda teman. Därefter gjordes en sökning efter 

framträdande begrepp i intervjumaterialet, vilket enligt Hartman (2004) är begrepp som före-

kommer ofta eller som verkar viktiga för deltagare eller för undersökningen. Sökningen 

skedde genom att transkriberingarna lästes igenom ett flertal tillfällen, genom att nyckelord 

antecknades och tillsammans med citat klipptes ut till ett separat dokument i ett ordbehand-

lingsprogram. Därefter följdes Hartmans (2004) rekommendationer om att kategorisera mate-
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rialet utifrån vilka uttalanden som verkade höra ihop med varandra. Det urval av uttalanden 

som föll in under de förvalda temana kondenserades ner till kortare eller mer koncentrerade 

uttalande som sedan placerades in i olika kategorier tillsammans med exemplifierande citat 

från transkriptionerna.  

Eftersom en öppenhet till materialet eftersträvades trots förutbestämda teman kompletterades 

analysen med en öppen induktiv analysvända, där material som inte direkt ingick i valda te-

man och sådant som inte visats under den första analysvändan eftersöktes. Enligt Hartmans 

rekommendationer definierades materialets huvudkategori, det vill säga den kategori som 

verkade viktigast avseende materialet sammantaget. I föreliggande studie kom huvudkatego-

rin att bli låtskrivande i relation till kreativitet, utifrån urvalet av tidigare forskning kombine-

rat med resultatet från studiens deltagare. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande (Jakobs-

son, 2012; Mars, 2016; Strandberg, 2009; Säljö, 2000; 2010; Vygotskij, 1978; 1995; 2001), 

fick stå för den pedagogiska analysen av materialet. 

!42



5. Resultat 

I detta kapitel redogörs för studiens resultat uppdelat i olika teman utifrån de på förhand ut-

valda intresseområden som låg till grund för intervjuerna, samt utifrån resultat som föll utan-

för de övriga temana men som trots det uppvisade relevans för studien. 

5.1. Lärarnas syn på och förhållningssätt till låtskrivande 

Gemensamt för samtliga deltagare är ett fritt och personligt förhållningssätt till låtskrivande 

baserat på egna känslor och upplevelser ur olika perspektiv. Att samla på inspiration eller 

stimuli samt att improvisera lyfts fram som sätt att arbeta med låtskrivande. Förutom käns-

lans betydelse nämns den hantverksmässiga aspekten där idéer prövas och omprövas och där 

beslut tas för att staka ut vägen för den fortsatta skapandeprocessen. Deltagarna ställer sam-

mantaget också låga krav på de förkunskaper som behövs för att kunna skriva en låt. 

Alexis ser på låtskrivande som att uttrycka sig, sina tankar, känslor och upplevelser: “...något 

som kommer inifrån en själv… Men som ofta speglas av saker man ser, känner och upplever, 

så att det kan ju uttrycka sig på extremt olika sätt.” Det beskrivs som en fri konstform utan 

regler:  

Så här kan man tänka om man ska skriva en poplåt, så här kan man tänka om man ska skri-
va country, så här kan man tänka om man ska skriva rock. Eh... men det är ju bara liksom 
förslag. Jag tycker att låtskrivning ska va' utan regler. Och utan krav, utan, det ska bara va' 

fritt. Och så får man ha... sitt eget, sin egen väg, och sin egen lilla bubbla hur man gör det 
och hur det ska va’. (Alexis) 

Robin ser låtskrivande som ett sätt att bearbeta saker på som kan liknas vid friskvård: “Det är 

ju liksom en lika viktig del som att äta och sova och, och träna liksom.” Låtskrivandet ses 

också ett sätt att som musiker hålla igång sitt musicerande: “...att man håller igång sin musik-

hjärna, så att säga” (Robin). Låtskrivande presenteras också som en kombination av både 

hantverk och känslouttryck, där båda delarna krävs:  

Alltså ett hantverk utan känslouttryck blir, eh inte så roligt att lyssna på, och samma sak ett 
känslouttryck som inte får nå ramar blir för flummigt för mig. (...) Så att, ehm, jag tycker 

det finns dels en hantverksbit, men man måste alltid utvärdera den med sin, sitt känsloregis-
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ter i slutändan. (...) Så, om vi tittar när jag själv skriver låtar så måste det finnas en nerv i 

kompositionen, alltså det måste finnas nånting som berör mig när jag skriver det. (Charlie) 

Låtskrivandets komplexitet lyfts fram av Sam: “...inte ens Paul McCartney vet hur man skri-

ver en bra låt, han bara gör”. När Sam skriver låtar initieras processen ofta genom att impro-

visera eller jamma fram ackord och harmonik i samspel vid gitarr eller piano, för att sedan 

improvisera fram melodier där vissa fraser behålls eller vidareutvecklas. Även Charlie utgår 

från små fragment, men betonar känslans betydelse för skapandet: “Ibland kan det va textra-

der, ibland kan de va små melodier, ibland kan det vara, eh, nå liksom, att det är nå speciellt 

groove eller nå sånt där som, som fångar mitt, som fångar mig känslomässigt på nåt sätt.” 

En tydlig fokus i rollen som låtskrivare artikuleras av två deltagare. Sam ser sig själv som en 

melodiorienterad låtskrivare, och ser på text som någonting nödvändigt ont som kommer på 

slutet, medan Alexis ser sig som textskrivare i huvudsak. Både Alexis och Sam samlar dock 

medvetet på idéer och ljudsnuttar för att senare kunna sätta ihop dem, där Alexis upplever att 

idèerna ofta dyker upp när varken tid eller möjlighet att skriva finns. Att fråga sig vilken låt-

del den påkomna idén kan fungera som, exempelvis som en vers eller som en refräng, och att 

fundera på vilka nya delar som skulle kunna behövas för att utifrån dessa idéer hitta en röd 

tråd, nämns av Sam som ett förhållningssätt som för skapandeprocessen vidare. 

Låtskrivande kräver vilja, fantasi och någon sorts melodisinne men förutsätter inte hög in-

strumental skicklighet, endast grundläggande musikaliska förkunskaper krävs (Sam). Det 

nämns som en fördel att kunna spela några ackord på ett instrument, men det kan också vara 

en fördel att inte alls spela ett instrument eftersom fokus på melodierna då kan bli starkare 

(Alexis; Sam). 

För Alexis kan låtskrivande antingen börja med text eller musik, med båda i symbios, eller 

med att sitta och spela. Alexis har skrivit låtar sen åttaårsåldern, från början på engelska med 

de få ord vederbörande kunnat, ibland genom att slå upp en slumpvald sida och ett slumpvalt 

ord i ett lexikon och bestämma att det ordet måste vara med. Alexis har oftast skrivit på 

samma sätt sedan dess, vilket har fungerat för Alexis personligen:  
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…sätta mig ner och bestämma mig för att nu ska jag skriva en låt, tar gitarren, spelar, 

kommer på nån text. Jag brukar börja med att försöka bara hitta en rad jag kan utgå ifrån, 
nånting, och så kör jag allting tillsammans. (Alexis) 

“När man byter person att skriva med så händer något nytt” (Alexis). Inför en co-write före-

drar Alexis alltid att ha med sig något inspirationsmaterial att arbeta utifrån ifall varken idéer 

eller inspiration finns på plats. Tillsammans med medskribenter bestämmer sig Alexis för vad 

låten ska handla om, vilken genre låten ska skrivas inom, vilket tempo den ska ha och vilken 

känsla som ska förmedlas, för att därifrån smalna av låtskrivandet. Att jobba med tidslinje, 

olika perspektiv, att gå in i en roll, eller att göra en historia nästan som att skriva en kortfilm 

tillsammans, är fler metoder som brukar användas av Alexis. Att skriva av sig och att flödes-

skriva utifrån känslor, tankar och associationer ses också som verktyg för att komma igång. 

Alexis upplever att det sällan skrivs om väldigt personliga ämnen i en co-write, men uppskat-

tar när det händer, och menar att det går att skriva både ytligt och personligt. 

Alexis upplever sig tänka mer vid undervisning än vid det egna låtskrivandet, mest för ele-

vernas skull. Alexis har oftast varken tid eller ork att göra uppgifter vid det egna låtskrivan-

det, utan sätter sig bara ner och skriver: “...jag vill ju inte tänka när jag skriver, jag vill ju ba' 

skriva.” Däremot brukar Alexis tänka om sig själv i tredjeperson och tänka på vad som skulle 

ha sagts till eleverna. På så sätt tar Alexis av och på pedagogglasögonen om vartannat. 

5.2. Kreativitet 

Lusten att skapa lyfts fram som en motor för kreativiteten av samtliga deltagare. I övrigt pre-

senteras en något varierad syn på kreativitet. Robin beskriver kreativitet som en egenskap 

som eleverna besitter i olika hög grad, men pratar också om kreativitet utifrån tillståndet flow 

som något som är möjligt att uppnå för alla. Sam och Alexis ser kreativitet som en kombina-

tionsförmåga baserat på erfarenheter som alla besitter, vilket Charlie också gör, men med ett 

något tydligare fokus på de verktyg som används och ett fokus på låtskrivande som ett hant-

verk. Att avgränsa uppgifter nämns av samtliga lärare som ett viktigt verktyg för att underlät-

ta det kreativa arbetet. 
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När Sam skriver låtar upplevs brist på kreativitet inte som ett problem, utan det är snarare 

brist på tid eller brist på tillgång till instrument när suget faller på som står i vägen. Genom 

att omge sig med inspirerande instrument och ur lusten att spela menar Sam att kreativiteten 

föds och frodas vad gäller det egna skapandet: “...men om jag skapar tid för mig själv och 

sätter mig i rätt miljö då, då kommer kreativiteten. Det behöver inte betyda att det blir bra 

idéer som föds hela tiden, men jag blir i alla fall sugen på att försöka.” Robin ser fördelar 

med att låtskrivande inte sker i en traditionell musiksal utan att eleverna är rumsligt fria att gå 

omkring, sitta, ligga eller stå för att skriva och producera musik. Alexis beskriver en fascina-

tion över låtskrivande som uttrycksform och kreativ process: “Det är ganska spännande lik-

som hur man kan, från ingenstans, skriva ner sina känslor och tankar och sen få det att låta”. 

Robin ser på kreativitet som något som inte går att stänga på och stänga av, utan anser snarare 

att att det krävs lugn och ro för att skapa förutsättningar för att hamna i ett flow. Begreppet 

flow nämns även av Alexis. Att ge eleverna tid att hamna i flow genom exempelvis ämnesö-

verskridande arbete och att inte avbryta eleverna när de skapar är arbetssätt som Robin 

tillämpar för att skapa förutsättningar för flow. Fördelen med att låta elever få sammanhäng-

ande tid och arbetsro för att jobba kreativt med skapande lyfts fram, samtidigt organisationen 

av skolan ifrågasätts ur ett kreativitets- och prestationsperspektiv: 

...Att dom har liksom en timme matte, sen ska dom ha, liksom, sen ska dom laborera i en 
timme, i en, i kemi, och sen ska dom ha idrott en timme, sen så käkar dom lunch, och sen 

ska dom, eh, ha bild, och där jobbar dom med skulptur och så ska dom va liksom su-
perkreativa. (...) På den där bildlektionen då, mellan tio över ett till tio över två, och sen 
klockan två då ska vi ha SO, och då ska vi skriva ett prov. Alltså det är ju inte, det är ju 

hemskt liksom. (Robin) 

Eleverna som börjar på skolan där Charlie undervisar har oftast väldigt lätt att skriva när de 

har inspiration, men har ofta väldigt svårt att skriva på beställning. Charlie anser att det måste 

gå att skapa kreativt även om inspirationen inte är på topp om eleverna har som målsättning 

att arbeta med låtskrivande: 

Men när jag undervisar eleverna så, så försöker jag va tydlig. Just det där att man måste 

kunna skriva även på dagar som inte, eh, känns så där superinspirerande utan att det är då 
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man kan ta fram sina hantverkskvaliteter och, och snickra på låtar. Eh, och så sen ibland 

så kommer man ha feeling, och ibland så måste jobbet göras. (Charlie) 

För att uppnå tydlighet försöker Charlie konkretisera det kreativa arbetet genom att ge ele-

verna nya infallsvinklar att utgå ifrån tillsammans med teoretiska och hantverksmässiga verk-

tyg. Ett exempel kan vara att föregå med en genomgång i färgade ackord eller udda taktarter 

för att sedan låta eleverna prova skriva en sån låt. Charlie upplever att elever oftast har lättare 

att börja med musik eller ackord, och brukar därför ge dem i uppgift att skriva texten först. 

Begränsningar underlättar för eleverna att komma igång genom att göra det tydligare för ele-

verna vad de ska göra och också hur omfattande uppgifterna ska vara (Robin). Mindre upp-

gifter upplevs av Robin som lättare för elever att ta till sig. Robin tycker att det är svårt att 

släppa eleverna helt fria i skapandeuppgifterna, eftersom de inte har så mycket förkunskaper, 

men att de elever Robin ser som mest kreativa sådana gånger kan komma in med alster som 

är nyskapande och som inte hörs någon annanstans. Robin pekar även på att graden av be-

gränsningar passar olika elever olika väl. Både Sam och Alexis upplever att begränsningar i 

arbetssätt tvingar låtskrivaren att tänka i nya banor. Begränsningarna kan handla om att ex-

empelvis börja skriva utifrån en titel, att skriva utifrån en referens eller att skriva utifrån en 

beställning till en tänkt artist som söker låtar.  

Sam förespråkar individuell kreativitet, att det ska höras vem som skrivit låten. Omvänt anser 

Sam även att låtskrivandet i sig kan utveckla fantasi och kreativitet. Både Robin, Alexis och 

Sam ser tidsbegränsningar och deadlines som positiva för att det överhuvudtaget ska bli låtar 

skrivna, även om Robin inte anser att låtarna nödvändigtvis måste vara klara vid inlämning. 

Om de personlighetsutvecklingsmässiga effekterna av att skriva klart låtar säger Alexis:  

Fast jag tror att det gör mer än vad dom tror, för att så fort man har blivit klar med nånting, 
så kan man sitta och titta på det och sitta och spela den om och om igen och ba' ‘yes, jag 

gjorde den här, jag gjorde klart den’ och sen kanske det inte blev världens bästa låt, men att 
göra nånting från början till slut och bli klar, ger en, bra självförtroendeboost och belöning i 
det. (Alexis) 

Att hjälpa elever att skriva klart ser Alexis som gemensamt och viktigt för låtskrivning i alla 

åldrar, men främst för äldre elever. Alexis upplever att de äldre eleverna på folkhögskolenivå 
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begränsar sig själv mer, och använder sig mer av sitt kritiska tänkande. Alexis tolkar det som 

att eleverna inte bara vill att det ska duga, utan att de också vill att det ska bli väldigt bra, vil-

ket riskerar bli ett hinder för dem. Däremot menar Alexis att äldre elever kan så mycket att 

det är lätt att hitta något som stimulerar dem utifrån det de redan kan, och att de således ändå 

får fortsätta lära sig nya saker på sin redan höga nivå.  

En fördel med kreativitet hos barn och yngre elever är att de enligt Alexis ännu inte har börjat 

tänka särskilt kritiskt och att de också har kreativiteten naturligt i sig. Alexis upplever att det 

är naturligt för barn att de vill lära sig och att de vill utvecklas, vilket är något Alexis försöker 

fånga upp i sin undervisning. Alexis tror också att musikskapande i lägre åldrar kan skapa 

musiklust överlag och säger att det mer handlar om att bara få igång eleverna. Alexis beskri-

ver hur eleverna i kulturskolan inte är rädda för att pröva sig fram utan skriver låtar med in-

tention att komma vidare. Istället för att låsa fast sig vid någon del i skrivandet skjuter ele-

verna upp ändringar till en senare del av processen. För att undvika att de yngre eleverna ska 

fastna i den kreativa processen avgränsas också lektionerna så att eleverna får fokusera på en 

sak i taget, exempelvis ackord, melodi eller text, så att det inte blir för stort och skrämmande 

för eleverna. Alexis betonar verkligen vikten av att skapa positiva förväntningar, ge stöd och 

bidra till att stärka elevernas jag-kan-känsla.  

5.3. Lärarrollen 

Deltagarna problematiserar låtskrivandeundervisningens existens genom dess starka indivi-

dualitet och kontextberoende. Lärarrollen kan beskrivas som att handleda elever i deras prox-

imala utvecklingszoner genom att bidra med konstruktiva lösningsförslag och idéer, snarare 

än genom att agera smakdomare. En variation av lärare lyfts också fram som en fördel. 

Eftersom låtskrivande inte handlar om vad som är rätt och vad som är fel, hävdar Sam att det 

egentligen inte går att undervisa i. Alexis pekar på svårigheterna med att undervisa i låtskri-

vande när Alexis själv inte riktigt har blivit undervisad i att skriva låtar. Alexis prövar sig 

fram kontinuerligt för att hitta ett bra upplägg, känner sig sällan riktigt nöjd, och strävar alltid 

efter att bli bättre genom att prova olika metoder, övningar och olika hög grad av struktur, 

samt genom att fråga sig: “Vad vill dom lära sig? Vad kan jag lära dom? Vad är jag expert 
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på?” Alexis tydliggör sina egna stil- och smakpreferenser, men poängterar att eleverna inte 

behöver tycka så, vilket går i linje med hur Sam tänker om de estetiska preferenserna. Charlie 

arbetar utifrån tesen att ge möjligheter för eleverna att skapa: “Min pedagogiska grundidé är 

att liksom fylla dom med en herrans massa verktyg.” Charlie upplever att det kan hjälpa ele-

verna när de fastnar i låtskrivandet. 

De låtskrivningslektioner som Sam håller i genomförs oftast i workshopformat där lärarrollen 

liknas vid en moderator eller en debattledare som utifrån erfarenhet och vana att hitta förbätt-

ringsområden kommer med förslag som kan utveckla elevernas låtar. Med hjälp av piano el-

ler gitarr laborerar Sam med elevernas låtar avseende exempelvis harmonik, melodi och text: 

...och då kanske man låter varje låt ta 20 minuter i anspråk så att man ska hinna höra 
den både en och en halv gång. Jag kanske till och med plockar fram en gitarr, spelar 

med, sjunger med, hittar områden i låten där jag tycker att det skulle lyfta ytterligare 
om man provade det här… (Sam) 

Även Alexis bollar idéer med eleverna och ger dem konkreta och tydliga förslag i stil med: 

"...måste det va' ett stick? Vad händer om du tar en halv vers?" för att sedan tillsammans dis-

kutera de konkreta förslagen. Robin brukar låta eleverna skapa själva eller i grupper för att 

sedan gå emellan och hjälpa eleverna, både för att hjälpa eleverna med skapandet men också 

för att skaffa sig bedömningsunderlag. Att ta hjälp av externa lärare, gärna också yrkesverk-

samma låtskrivare, med en annan syn på och med andra åsikter om låtskrivande förespråkas 

av både Charlie och Sam. Charlie lyfter också fram fördelen med olika lärare som kommer av 

att arbeta ämnesöverskridande mellan det estetiska programmets ämnen. 

5.4. Verktyg och artefakter för appropriering av kunskap 

Samtliga lärare förser eleverna med olika verktyg för det egna låtskrivandet: lyssning och 

analys, applicering av analyserna på det egna låtskrivandet, referenslåtar, att skriva riktat mot 

riktiga eller fiktiva artister, appen Pinterest, dokumentärer och serier, samt musikteoretiska 

kunskaper som verktyg. Förutom musikinstrument och sång som verktyg nämns även digitala 

musikdatorprogram som Logic och GarageBand. Utifrån verktygen och elevernas egna erfa-

renheter approprieras nya kunskaper. Läromedel som artefakter får en relativt liten plats 
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(Alexis; Sam) eller ingen plats alls (Charlie; Robin) i den låtskrivningsundervisning som del-

tagarna bedriver. Abstrakta verktyg som tid och avgränsningar presenteras också av deltagar-

na, samt en utarbetade metod för bejakande benämnd Ja-metoden (Charlie). Resultatet visar 

på att låtskrivande kräver övning på samma sätt som att lära sig spela ett instrument. 

“Och det jag har kommit fram till är att det enda sättet att bli bättre på låtskrivande är att 

skriva ofta, skriva med andra och tidspress” (Alexis). Både Sam & Alexis utgår från Bennetts 

(2012b) rekommendationer om att lyssna och analysera, att applicera analyserna på de egna 

låtarna, att skriva efter givna ramar, samt att öva mycket på att skriva. Det ses som en fördel 

av samtliga deltagare att skriva under begränsad tid. Både Alexis och Sam pekar på vikten av 

att mängdträna och att inte ha för höga krav på sig själv, att våga skriva dåligt som en del i 

utvecklingsprocessen. Sam uppmanar eleverna till att prova olika ingångar för att upptäcka 

nya sätt att jobba på, exempelvis genom att börja skriva låtar utifrån en titel, en idé eller ett 

koncept. Även Alexis vill låta eleverna pröva olika sätt att skriva på för att upptäcka vad som 

funkar bäst för dem. Robin ger också möjligheter till eleverna att välja sätt att skriva på, 

främst när det kommer till större skapandeprojekt i senare delen av grundskolan, och låter 

även eleverna ta sig friheter i producerandet av låtarna: 

Och då gör dom liksom nånting eget, och där är det ju många som känner liksom att 'okej, 
fast, alltså, nej men jag vill ju liksom, jag vill ju ha det här, jag vill ju liksom ha det här 
kompet, jag vill spela in det här kompet liksom som jag, som jag kör, liksom på pianot' 

eller 'jag vill ju spela in min gitarr' liksom. (Robin) 

Charlie presenterar Ja-metoden som handlar om att bejaka idéer och tankar:  

Det vill säga att man kanske bestämmer ett ord att utgå ifrån i en text. Och det är fram-
förallt om man har kört fast och inte får till nån text, men man bestämmer ett ord och så 
sen bygger man på med bara ord som hoppar upp i huvet, skriver ner allting, och man 

säger inte nej… (...) ...dom första, förrän man har fyllt ett papper med ord och meningar. 
Och så sen efter det sätter man sig och rimmar och återigen där så säger man inte nej, 
utan man, även om det blir värsta töntiga meningen, eller liksom jättebanala fula grejer, så 
lägger man inte in nån värdering i den processen, utan där låter man bara spåna på, flyta 

på. Allt är tillåtet. Och så sen, när man har tagit fram alldeles för mycket material, då kan 
gå in i en process där man är självkritisk och börjar stryka grejer. (...) Ja, för det har vi 
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också märkt att en vanlig bov till att inte kunna få till låtar det är att man är, man är för 

självkritisk, som elev så är man för självkritisk i ett för tidigt skede i skapandeprocessen. 

I ovanstående citat går det att läsa ut risken för att det konvergenta tänkandet leder till häm-

mande av skapandet. Ett sätt att undvika detta kan utöver Ja-metoden vara att avgränsa upp-

gifterna för eleverna (Charlie). Sam utformar själv uppgifter enligt Bennetts (2012b) synsätt, 

medan Alexis snarare tar övningar från böcker eller gör egna övningar utifrån böckerna. Sam 

talar om vikten av en blandning mellan fria och olika mycket begränsade uppgifter och Robin 

poängterar att de olika graderna av avgränsningar passar olika mycket till olika elever. 

Att skriva utifrån referenslåtar eller beställningsuppdrag är tillvägagångssätt som Sam brukar 

rekommendera. Alexis arbetar också med referenser och briefs, och berättar om ett projekt 

där folkhögskolans låtskrivarstudenter samarbetar med sång- och artistutbildningen. Artister-

na hittar på ett artistkoncept och beställer en låt från olika grupper av låtskrivareleverna:  

Så ska dom ha ett möte då, och artisterna berättar för låtskrivarna vilken typ av musik 

dom... gör. Och vilken typ av, vilken karaktär, hur dom är som artister, vad dom har för 
varumärke. Dom ska liksom veta allt. Vilka scener dom siktar på, var vill dom att musiken 
ska spelas? (Alexis) 

Alexis instruerar dem att vara hårda och tydliga med varandra, och upplever att eleverna tyc-

ker att det är roligt och inspirerande att få skapa nya artisters låtar. I egenskap av att också 

vara sånglärare tar Alexis med sig delar av lektionsstrukturen därifrån. Alla sångelever Alexis 

undervisar får även i uppgift att skriva en låt utifrån denna sånglektionsstruktur: “Man sjung-

er upp, man får en låt, man sjunger den, man gör det med känsla. Det är liksom, det, det är så 

receptet fungerar“. På själva låtskrivningslektionerna berör dock inte Alexis det sång- och 

speltekniska, utan delegerar det till instrumentlärarna och arbetar med det på sånglektionerna 

med de elever som undervisas av Alexis i sång. Charlie sammanflätar också sånglektioner 

med låtskrivande, och menar att mötet med den specifika eleven blir ett utmärkt tillfälle för 

att arbeta med både det sångliga och för att ge feedback på skapandet. Alexis upplever att de 

flesta låtskrivareleverna oftast inte är så vana sångare, vilket gör att det kan vara känsligt att 

sjunga och kritisera sången, vilket får medhåll av Charlie, så Alexis fokuserar bara på att ele-
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verna ska sjunga ut sina idéer så att de kommer fram. Enda gången Alexis går in och ger 

feedback på det sångliga och det instrumentala är när låtarna ska framföras i skarpt läge. 

Alexis låter ofta sina yngre elever leta och spara bilder och textfraser i appen Pinterest. Då 

kommer Alexis också med förslag på bilder och färdiga textfraser på olika språk som elever-

na får pussla ihop, vilket ses som bra verktyg när elever fastnar i sitt skrivande. Eleverna vill 

ofta göra om textfraserna lite så att det känns som deras egna, och Alexis ställer frågor till 

eleverna angående bilderna för att föra vidare processen: 

Dom vill ju verkligen skapa nånting eget, men att dom då kan titta på dom här när dom 
fastnar. Titta på bilden och så kan man säga ’vad ser du om du liksom går förbi bilden, vad 
ser du bakom och vad ser du runtom? Vem är det på bilden?’ Så man kan prata kring bilden. 
Det funkar väldigt bra. (Alexis) 

Robin upplever att musikskapandet tenderar att bli ett väldigt stort moment, och förespråkar 

snarare att jobba med det i mindre uppgifter: 

...det blir väldigt stora projekt. Ah, men du ska göra en hel låt och du, du ska spela in, det 
ska va trummor, och det ska va, ehm, ja men att dom här projekten tenderar att bli väldigt 
stora. (...) Men, men, jag, har på senare år försökt att få ner det till flera mindre projekt 

istället, så att det inte behöver bli så stor grej. 

Ibland gör Robin ett färdigt backtrack till sina elever som de får spela till på ensemblespelet, 

vilket ibland har lett till att eleverna själva viljat ändra på några ljud eller på formen på sina 

låtar, vilket Robin har uppmuntrat dem till. Charlie brukar låta elevernas filer från arrange-

rings- och kompositionskursen få följa med till ensemblen och fungera som backtracks. Ro-

bin menar att det kanske inte alltid leder till planerat bedömningsunderlag i skapande, men att 

eleverna ändå får en möjlighet att idka och öva på skapande. Robin har också jobbat utifrån 

UR-serien Pop och Politik som inspiration där Robins elever fick skriva låttexter om ämnen 

de brinner för och sedan tonsätta texterna. 

Samtliga lärare använder sig i någon mån av lyssning som verktyg för att utveckla låtskri-

vandet under lektionerna. Alexis försöker hitta lyssningsexempel ur olika genrer och låter 
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även eleverna komma med egna förslag och lyssningsexempel på låtar med det för lektionen 

aktuella låtskrivningstemat. Charlie låter eleverna göra en djupanalys av artisters låtar vad 

gäller text, harmonik, produktion och melodier, för att sedan skriva en låt som skulle kunna 

framföras av just den artisten. Eftersom det estetiska programmet som Charlie arbetar på be-

driver undervisningen ämnesöverskridande sker analyserandet av låtar ofta på kompositions- 

och arrangeringslektionerna. 

När Sam har undervisat på mer grundläggande nivå har Sam brukat gå igenom formdelar, hur 

olika ackord passar ihop, och exempelvis bett eleverna skriva melodier till texter. Alexis an-

vänder sig av ett liknande sätt vid undervisning av yngre elever, där Alexis inleder med att 

berätta om melodier, hur melodier kan göras och genom att visa på mönster. Eleverna får där-

efter gå iväg till olika grupprum och prova själva. Alexis upplever att yngre elever tänker lå-

tar som en helhet istället för att se de olika låtdelarna, vilket Alexis ser som en anledning till 

att gå igenom vanligt förekommande byggstenar i låtar. 

På folkhögskola använder sig Alexis mest av lyssning och analys av låtar utifrån olika teman, 

till exempel låtar som handlar om en person, eller låtar som har en tidslinje, relaterat till öv-

ningar från handböcker i låtskrivande. Alexis berör inte aktivt arrangering och musikproduk-

tion, utan behandlar det mer som ett perspektiv att ta till som verktyg för att utveckla elever-

nas låtar: “Och så kan jag visa upp nåt, nån låt som finns, ‘typ den här stilen, blandat med den 

här låten, eller den här låten, det tänket’.” 

Både Sam och Alexis anger att böcker om låtskrivande främst har som funktion att inspirera 

dem själva i deras undervisning och låtskrivande, samt att fungera som fördjupning för de 

elever som önskar det. Robin använder sig inte alls av litteratur i undervisningen utan utgår 

enbart från datorerna, och förhåller sig även kritisk till läromedel överlag: “...Och det blir ju 

så himla lustigt liksom. Tänk att ha en lärobok i samhälle liksom. (...) vartenda år liksom så 

ändras det ju, alltså, det är ju, det är ju jättekonstigt.” Charlie använder sig inte heller av 

tryckta läromedel, utan använder sig mest av material som skolans lärare själv har gjort eller 

gör, samtidigt som Charlie anser att en stor del av materialet består av att lyssna på låtar. 
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Musikskapande och musikproduktion hör enligt Sam ihop, särskilt när det kommer till det 

moderna musikskapandet som i hög grad sker via datorer. När låtskrivandet övergår i musik-

produktion menar dock Sam att undervisningen kräver helt andra materiella förutsättningar 

som exempelvis en studio med tillhörande mikrofoner och utrustning för möjligheter till in-

spelning. Även om Alexis inte direkt undervisar i musikproduktion brukar även produktions-

förslag ges för att utveckla låtskrivandet som konstnärlig produkt. Alexis brukar även jobba 

med GarageBand på de skolor som har Ipads eller tillgång till datorer, medan skolan Charlie 

jobbar på använder Logic som verktyg för att skriva och arrangera. 

Robin använder nästan uteslutande datorer till elevernas eget musikskapande, som då också 

involverar grundläggande musikproduktion utöver själva låtskrivandet: “...jag använder det 

mycket i blues, jag använder det i, i hip-hop, jag använder det i pop. På många sätt, för att 

många musikgenres har ju väldigt liksom styrd form.” Robin och dennes elever har alla till-

gång till bärbara MacBooks med appen GarageBand. Låtskrivandet blir för Robin även ett 

tillfälle då eleverna får möjlighet att visa upp sina spelfärdigheter:  

...sen kan det ju va jättebra för många elever som kanske, liksom tycker, ja men som har 

lite så prestationskrav på sig och så och kanske känner så här att 'nej, men jag, jag vågar 
inte spela gitarr i den här gruppen, för att jag känner mig att jag är på en så mycket sämre 
nivå än nån annan' och då kan man liksom alltid väva in det. 'Ja men då kanske du ska 
spela in dig själv?’ (Robin) 

5.5. Gruppens betydelse 

Låtskrivande framställs som både en individuell och en social process. Gruppdynamiken och 

det sociala påverkar deltagarnas undervisning. Genom gruppen får eleverna inspiration, olika 

erfarenheter, åsikter och perspektiv som berikar skapandet. Vikten av att känna sin grupp po-

ängteras, samtidigt som lärare aktivt kan behöva stötta elever för att skapa ett gynnsamt soci-

alt klimat och för att elever ska kunna mötas i sina proximala utvecklingszoner. 

Sam lyfter fram det som sker när alster spelas upp för åhörare, de nya perspektiven låtskriva-

ren får, och nöjet och inspirationen i att få höra varandras låtar. Sam ser även det positiva i att 

få feedback av fler än bara läraren, samt att även lära sig själv av den feedback som kurskam-
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raterna får. Alexis jobbar mycket med co-writing på folkhögskola. Grupper delas in med olika 

uppgifter: "Ni har två timmar på er, ni ska skriva en låt, ni har de här ramarna". Alexis försö-

ker göra det som en riktig co-write, vilket Alexis ofta ser som motiverande för eleverna, 

framförallt för de äldre som vill att det ska kännas som ett riktigt jobb. I kulturskolegruppen 

som Alexis undervisar känner inte eleverna varandra sedan tidigare. Alexis vill att eleverna 

ska bli bekväma med Alexis som lärare till att börja med vilket innebär att eleverna får börja 

med att jobba enskilt där Alexis går runt och hjälper dem. Längre fram ges möjligheten för 

eleverna att jobba tillsammans. Alexis föredrar co-writing-grupper om två eller tre, och vill 

absolut inte ha för stora undervisningsgrupper för att hinna få tid till att lyssna på och prata 

med eleverna om låtarna. Sam pratar om vikten av att eleverna trivs med gruppundervisning 

och att kritik ges konstruktivt under devisen att agera varandras kritiska vänner. 

Det ligger en utmaning i att undervisa yngre elever som inte har särskilt utvecklade speltek-

niska förmågor enligt Alexis, eftersom eleverna ibland bara kan spela ett par ackord och vissa 

inte har spelat instrument alls. Alexis berör även det faktum huruvida eleverna själva har valt 

att skriva låtar eller ifall de bara kommer i kontakt med låtskrivning som ett obligatoriskt 

moment i skolans musikämne. På kulturskolan där Alexis undervisar har eleverna valt låt-

skrivandekursen själva. Där undervisar Alexis tre elever i en grupp, där alla elever spelar fle-

ra instrument, och där eleverna kommer dit mest för att de bara vill sitta och skriva. Robin 

undervisar i grupper om ungefär 15 elever. Eleverna som söker till gymnasiet där Charlie un-

dervisar har genomgått antagningsprov som urvalskomplement till grundskolebetygen, vilket 

innebär att kunskapsnivån i regel är hög, vilket Charlie menar påverkar undervisningen posi-

tivt. Sam tillägger att eleverna måste trivas med undervisningsupplägget, exempelvis works-

hopformat med kamratbedömning, medan Charlie lyfter fram att starka personligheter ofta 

kan påverka en grupp starkt, vilket en lärare behöver vara vaksam över att eventuellt behöva 

balansera upp, så att alla elever får möjlighet att föra fram sina åsikter och påverka. 

5.6. Låtskrivandets betydelse för appropriering av kunskap 

Deltagarna tillskriver låtskrivandet ett egenvärde, men medger också att det kan vara ett ef-

fektivt verktyg för appropriering av andra musikaliska kunskaper och förmågor. Låtskrivande 

antas också kunna medföra en musikaliska medvetenhet kring interpretation. 
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Alexis ser låtskrivandet som ett mycket bra sätt att lära sig musik: “Men det är ju ett superbra 

sätt att lära sig spela instrument. Faktiskt. Att, få känna: ‘Jag behöver bara två ackord för att 

skriva en låt’.“ Även Robin lyfter fram låtskrivandets funktion för musikämnet i stort för att 

skapa en djupare förståelse för kunskapskraven och för musikämnet:  

...att man, eleverna liksom själva får gå in så här: 'okej, men om jag skulle skapa...', ehm, 
liksom, 'om jag skulle göra en blues, hur skulle den se ut?' att dom liksom själva får liksom 
prova och sätta ihop. (Robin) 

...som lärare, så tycker jag att det skapar mycket större och en djupare förståelse för 
många av dom andra grejerna som kanske inte hör direkt till skapande, utan, det kan va 

att man har koll på olika musikstilar, eh, man får en bättre känsla för form, man får en 
bättre känsla för, ehm, hur man kan kombinera ackord och melodi. (Robin) 

Samtidigt hävdar Robin, och i synnerhet också Sam, att låtskrivandet i sig har ett egenvärde. 

För Sam är låtskrivandet centralt för musik, snarare än som en metod eller som ett hjälpämne 

för att utveckla andra förmågor: ”Utan en låt så har vi inget att spela, utan en låt har vi ingen 

musikbransch och utan en låt så har vi ingenting att lyssna på…” Däremot ser Sam möjlighe-

terna till att låtskrivande kan utveckla kunskaper i poesi och språk, problemlösning, gruppar-

bete vid co-writing, samt att det kan vara ett verktyg för att uttrycka sig: 

Så på så sätt så tror jag att det är otroligt viktigt som ämne i alla musikutbildningar, och det 
är nästan skrämmande hur lite tid och energi det har ägnats åt alla möjliga (harklar sig) plan 

(harklar sig). Det är först på senare år som man har kommit på att man i kulturskolan till 
exempel skulle kunna sätta Logic och en laptop i händerna på en unge istället för en violin 
eller en flöjt. (Sam) 

Språkutveckling lyfts fram även av Alexis och Charlie som en synergi av låtskrivande men 

Alexis lyfter i större utsträckning än Sam och Charlie fram låtskrivandets möjligheter att stöt-

ta kunskaps- och intelligensutvecklingen i samtliga skolämnen. Även om Sam främst är in-

tresserad av låtskrivande för låtskrivandets skull har Sam ibland gett som uppgift till gymna-

sieelever att skriva låtar som verktyg för att lära dem annat inom musiken som kunskapsom-

råde. Sam vidareutvecklar med att låtskrivande kan skapa medvetenhet hos musiker kring 
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låtars uppbyggnad, och utveckla ett spelsätt som gynnar låtarna snarare än ett spelsätt som 

handlar om att glänsa på sitt eget instrument. 

5.7. Övriga ramfaktorer som påverkar undervisningen 

Utformningen av lokalerna där låtskrivningsundervisningen bedrivs presenteras som en ram-

faktor av deltagarna. Undervisning i låtskrivande tycks inte ställa höga anspråk i form av re-

surser och material, såvida det inte handlar om musikproduktion. Tid och förkunskaper ses 

som ramfaktorer som påverkar undervisningen tillsammans med huruvida undervisningen 

sker ämnesöverskridande eller ej. 

Både Sam och Alexis ser kraven på utrustning för låtskrivande som enkla, där penna, papper, 

och ett instrument eller en laptop kan räcka. Alexis slår i synnerhet ett slag för att skriva med 

papper och penna eftersom det upplevs ge mer känsla, medan Robin nästan uteslutande låter 

eleverna arbeta med datorer på grund av mjukvaruprogrammens möjligheter. Förutom till-

gång på instrument är tillgång till whiteboardtavla och möjligheter att spela upp musik något 

både Sam och Alexis förespråkar.  

Kraven på lokalernas utformning och dess påverkan på undervisningen skiljer sig däremot en 

del mellan Alexis och Sam. Alexis pratar om behovet av grupprum för att låta elever gå iväg 

för att kunna skriva ostört enskilt eller i mindre grupper, så att läraren sedan ska kunna gå 

runt och ge feedback. På folkhögskola nyttjar Alexis att eleverna bor på skolan och brukar 

ibland låta eleverna få gå hem för att jobba på exempelvis ett track. Robin berättar att loka-

lerna på dennes skola är utformade som två ljudisolerade replokaler och inte anpassade för att 

skriva och producera musik vid dator, vilket gör att eleverna sitter, ligger och arbetar med 

datorna på en mängd olika sätt som inte alltid är ergonomiskt optimala men å andra sidan mer 

kreativa. Däremot tycker Robin att det vore önskvärt att ha tillgång till en ordentligare studi-

omiljö de gånger eleverna jobbar i heldagsprojekt med att skriva och producera låtar.  

Utöver tillgång till lokaler måste det också finnas och göras tid till att hinna lyssna ordentligt 

på alla elevers låtar (Sam). Charlie menar att tiden för hur länge kurserna går påverkar hur 

lång tid av elevernas utvecklingskurva som läraren får ta del av, samt att det måste avsättas 
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tid rent kvantitativt till att skriva om för att bli bättre. Robin nämner också tidsaspekten, men 

lyfter fram fördelarna med att arbeta ämnesöverskridande så att elever får tid att jobba med 

sina uppgifter i heldagar eller flera dagar i streck. Robin upplever att eleverna får det lättare 

med att hålla igång en stor process än flera små, samt att detta upplägg gör eleverna lugnare, 

delvis på grund av att de kan ta små raster när det passar dem själva, samtidigt som det ger 

möjligheter till djupare förståelse. Charlie arbetar ämnesöverskridande där låtarna analyseras 

på arrangering- och kompositionskursen, får feedback på de individuella sånglektionerna, 

skrivs ner i noter eller kompskisser på GeMu-lektionerna, och repas in på ensemblen.  

Elevernas förkunskaper påverkar också undervisningen och låtskrivandet, både vad gäller 

förkunskaper i Logic, men också avseende förkunskaper i musikteori:  

Jag kan inte riktigt sätta fingret på det, men, men det kan gå smidigare att jobba och repa 

och så där med dom som har lite musikteorikunskaper. (...) Eh, och har liksom, dom som 
tänker lite mer traditionellt. (...) Och det finns för- och nackdelar med det, alltså en fördel 
med att inte tänka traditionellt, att inte ha så mycket koll på teori, det är ju att det blir 

verkligen det som, det är som inga regler och så där som dom tänker igenom, utan det blir 
den musik som dom hör. (Charlie) 

5.8. Bedömning och stöttning i den proximala utvecklingszonen 

Att bedöma något så personligt som låtskrivande problematiseras av samtliga deltagare. Ett 

processfokus tycks förespråkas eftersom det också synliggör appropriering av andra förmågor 

i elevernas proximala utvecklingszoner. Kommunikation och respekt ses som viktiga faktorer 

för bedömning av det konstnärliga hantverket, och kamratbedömning uppges användas av 

alla deltagare utom Charlie.  

Vid en bedömningssituation ligger det något speciellt i att höra en låt för första gången, och 

Alexis ger feedback utifrån detta fräscha lyssnarperspektiv och utifrån vad eleverna kan tän-

kas vilja förmedla. Kommunikation ses som viktigt, där idéer och förslag förtydligas, argu-

menteras och ses ur olika perspektiv, vilket gör att feedback enligt Alexis också måste kunna 

ges ur olika perspektiv. Sam arbetar med kamratbedömning i workshopformat där alla elever 

får agera kritiska vänner och komma med förslag under lärarens ledning: “…Men också att 

jag som moderator eller debattledare, och som lärare kanske är den som framförallt berättar 
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vad jag tycker, men, men verkligen gör tydligt att ’jag är bara en röst bland många’…“ Sam 

anser att det vore orimligt att som lärare agera smakdomare, vilket innebär att den feedback 

som ges handlar om felsökning, att konkretisera och att ge alternativ till det fortsatta arbetet 

med låtarna, för att sedan låta eleven ta beslut. Charlie, å andra sidan, använder aldrig kam-

ratbedömning utifrån tesen att låtskrivande är känsligt, men har däremot funderat på att arbe-

ta fram någon sorts matris med konkreta förslag: 

Alltså dom, ehm, alla är sångare, och sång är ett instrument som ligger i kroppen, och som är väldigt 
nära besläktat med, med, för många, med självförtroendet och det personliga uttrycket, integriteten. 

(...) Så det är dels sångdelen i det hela, och så sen är det då låtskriveriet om inte ännu mer personligt 
för dom. Eh, dom allra flesta eleverna är där och skriver musik utifrån liksom att dom vill uttrycka sig 
eller att det är i terapeutiskt syfte för dom själva. (Charlie) 

Bedömning ses som något svårt och nödvändigt ont, särskilt om det gäller fler betygssteg 

(Sam). Alexis anser också att låtskrivning är svårt att bedöma eftersom alla är olika och tyc-

ker olika, och att det viktigaste är att eleverna blir nöjda, lär sig något och får ut någonting 

nytt. Om eleven har utfört de uppgifter som förväntats har Sam förhållandevis låga krav på 

kvaliteten på det inlämnade materialet. Sam tittar därför också på engagemang, vilja att lära 

sig och att uttrycka sig, samt på utvecklingskurvan för respektive elev under kursens gång. 

“Om alla bara har gjort sitt bästa utifrån sina respektive förutsättningar, då har jag ingen an-

ledning att underkänna det.” På högre nivå börja Sam dock undersöka ifall det börjar låta 

marknadsmässigt konkurrenskraftigt och bedömer utifrån det. Å andra sidan förhåller sig 

Sam självkritisk till om topplistemusik som hörs på radion ska vara mallen, eftersom det kan 

handla om annan musik som skapats med andra syften än kommersiell framgång. 

Den utbildningsorganisatoriska aspekten av att sätta upp mål och betygskriterier för ett ämne 

som låtskrivande problematiseras också av Sam, som tycker att det är svårt att definiera må-

len i konstnärliga ämnen. Som ett resultat av att målen är svårformulerade, blir det också svå-

rare att motivera antalet kurstimmar och externa gästlärare, eftersom det i Sams fall budgete-

ras baserat på i vilken utsträckning kurstimmar och gästlärare kommer att hjälpa eleverna nå 

målen. När kursernas mål formuleras specifikt utesluts också alltid något varje gång som nå-

got annat specificeras. Sam tror att det därför kan vara lättare att specificera betygskriterier 

och mål på mer grundläggande nivåer som exempelvis högstadium och gymnasium. På mas-
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ternivå blir det i princip omöjligt att specificera exakt vad kurserna ska innehålla, och Sam 

förespråkar därför i alla sina kurser att om möjligt få chans att formulera målen tillsammans 

med eleverna utifrån deras individuella mål och förutsättningar: “Alla vill utvecklas och alla 

vill bli bättre, och det spelar ju ingen roll om Benny Andersson skulle vilja söka kursen…”  

I grundskolan där Alexis kommer in och undervisar i låtskrivning, utlånad från Kulturskolan, 

bedöms elevernas prestation under den lektionen som underlag för betygssättning. Då handlar 

det inte om kvalitéten på låten, utan snarare samarbetet, hur eleverna jobbar med instrumen-

tet, flyt, att det faktiskt blir en låt, samt vad eleverna kommer fram till. För de allra minsta 

blir Alexis glad om eleverna skriver klart sina låtar. Alexis framställer låtskrivandebedöm-

ningen som formativ, att det handlar om att bli medveten om sin process, hur eleverna lär sig, 

när de fastnar och hur det går att ta sig ur det. Eleverna får hjälp att hitta och stärka sina svaga 

sidor. Robin, som uteslutande undervisar i grundskolan, använder en typ av holistisk syn på 

bedömning av musikämnet som kan skapa större förståelse och helhetskänsla hos eleverna: 

...och jag tror det där är viktigt, att man kan få in många kunskapskrav, och liksom myc-

ket av det centrala innehållet. Att det inte blir så upphackat. (...) Liksom, man ska försöka 
få in så mycket som möjligt. Sen så behöver man ju inte sitta och bedöma sex kunskaps-
krav varenda gång, det är inte det. (...) Men skapa lite större förståelse liksom. (Robin) 

Bedömning av musikskapande blir även en möjlighet att bedöma andra kunskapskrav och 

också ett led i att erbjuda olika alternativ för eleverna att visa på vad de lärt sig i musikämnet: 

“...så det inte bara blir liksom att 'ja, men nu kör vi ensemblespel och det är liksom där du 

kan visa att du kan spela ackord, att du kan spela bas och du kan spela trummor, och så är det 

så’” (Robin). Likt Alexis och Sam arbetar Robin med kamratbedömning, som i ett tidigt ske-

de av en process kan bestå av att enskilda elever eller ensemblegrupper får nämna en eller två 

saker som de upplever att sina klasskamrater gjort bra och en sak de tycker att klasskamrater-

na ska utveckla. Processen och att skaffa sig bedömningsunderlag står i fokus: 

...att man avdramatiserar det här lite grann med inlämning, för det där tycker jag är svårt 
också, oftast så, en del elever tycker ju aldrig att dom är färdiga. (...) Mm, efter ett tag, 

iallafall när dom, när dom, eh... hållt på med det här, så i början så känner dom så här ' 
nej, men jag vill inte lämna in för jag är inte färdig'. (...) 'Ja, jag skriver färdigt ikväll, kan 
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jag lämna in då?' Så säger man 'ja, men jag skiter i om du är färdig, utan lämna in det du 

har!'. (...) Och i nio fall av tio så räcker ju det dom har. (Robin) 

Robin anser att det minskar stressen hos eleverna att arbeta processorienterat, att avdramati-

sera inlämningar och att kommunicera detta med eleverna. Även Charlie förespråkar att 

kommunicera bedömning med eleverna i individuella samtal för att ge dem en större förståel-

se för bedömningen och en större inblick i deras utvecklingsprocess:  

...för det kan ju se ut i matrisen att dom bara nåt E-nivå. (...) ...för att det är det som vi har 
fyllt i hittills. Men om man då har ett individuellt samtal så kan man förklara för eleven 
att hittills i kursen så har vi bara arbetat med dom här uppgifterna. 'Du har hittills gjort 
allt du kan göra för att liksom...' (...)'...du har kommit, du har nåt så högt som det går att 

nå. Nästa år kommer vi att jobba med visor och jazz som är på en mer komplex nivå.' (...) 
Så att 'fortsätter du att jobba på bra och är seriös, så kommer det att gå bra för dig'. Typ så 
kan ett samtal se ut. (Charlie) 

5.9. Det konstnärliga uttrycket 

Det konstnärliga uttrycket diskuteras av samtliga deltagare i termer som identitet, personlig-

het, känslor, imitation och förebilder. Resultatet visar på fördelar med att konkretisera det 

konstnärliga uttrycket som begrepp genom att synliggöra det när det uppenbaras på ett posi-

tivt sätt. Att skapa goda relationer till och att alltid utgå från eleverna lyfts fram, samtidigt 

som hantverket ses som ett verktyg för att kommunicera det konstnärliga uttrycket. 

Eleverna har oftast har en idé om vilken sorts musik de vill skriva, om de vill vara breda, el-

ler om de vill pröva sig fram (Alexis). Sam menar att det handlar om att testa sig fram via nya 

idéer, uttryck, och vägar till nya konstnärliga höjder på samma sätt som etablerade artister 

gör. Sam lyfter också fram låtskrivandets betydelse för musikämnet, genom att låtskrivande 

kan förändra en musikers syn på sitt hantverks funktion:  

Så såna aspekter tror jag är väldigt viktiga att börja fundera på, ‘vad är det vi vill uttrycka 
här’ och ‘vad är det speciella med den här låten’ och ‘hur kan jag hjälpa till på mitt lilla håll 

med att, att göra det här, att förstärka det vi vill uttrycka?’ (Sam) 

Charlie poängterar också betydelsen av att via hantverk kommunicera känslouttryck: 
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...men sen att man måste liksom använda sina kunskaper för att bygga upp det där till en 

komposition, och också till viss del tänka 'ja men det här berör mig' men jag måste ju 
också kunna va tydlig med att visa den känslan gentemot publiken, för det är ju inte sä-
kert att dom blir lika direkt berörd… (Charlie) 

Sam pekar på imitationsprocessen i låtskrivande, att skriva kopior av sina förebilders låtar för 

att sedan blanda dem till sitt eget uttryck. Alexis upplever dock inte att de yngre eleverna vill 

skriva för Taylor Swift, utan att de snarare vill känna sig speciella. På högstadiet upplever 

inte Alexis att alla är bekväma med att sätta sig och uttrycka, och försöker därför ge dem 

mycket hjälp på traven. Även här uppger Alexis att arbete utifrån texter och bilder förekom-

mer för att ta inspiration därifrån och så att eleverna har något konkret att utgå ifrån. Just den 

inledande delen i skapandeprocessen ses som extra viktig: 

För att det värsta som finns när man är i den åldern är att liksom inte riktigt komma, kom-

ma fram, utan man bara sitter där och självförtroende åker ner liksom under jorden. Och så 
bara ’Näe, jag kan inte det här, vi kom, jag kommer inte skriva en låt’. Och då är det, är 
dom där, då är det jättesvårt att liksom, dra upp dom ur gropen. Så att man måste se till att 
dom är igång fort. (Alexis) 

De gymnasieelever som Charlie undervisar får utgå från sig själva som artister nästan hela 

första året, även om uppgifterna riktas och begränsas på olika sätt, för att i årskurs två och tre 

också skriva riktat mot andra artister. Charlie lyfter fram det konstnärliga uttrycket i att skriva 

till andra än sig själv, vilket dennes elever får göra i ett så kallat artistprojekt: 

…den artist som jag har valt, man ska kunna tänka sig att den artisten ska kunna köra den 

låten. Men samtidigt måste det finnas en liten touch av personligt uttryck i den så att det 
ändå låter som att det inte rakt igenom, om vi säger Madonna då, det ska inte låta hundra 
procent Madonna, men kanske 90% Madonna, så det finns en tio procent där man hör att 
det är Sven Svensson som har gjort den här låten. (Charlie) 

På högskolenivå upplever Sam att hantverket och framförallt det konstnärliga uttrycket står i 

fokus, och menar likt Charlie att det personliga uttrycket ska få höras även i låtskrivandet och 

inte bara i framförandet. Robin arbetar med det konstnärliga uttrycket med ett sceniskt fokus, 

där eleverna får spela upp inför varandra och ge feedback på det musikaliska och det ut-

trycksmässiga. Arbetssättet gäller för musikprofileleverna som Robin känner bättre: 
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Man kan ju säga liksom, jag har ju elever som jag kan säga till i åttan och nian att så här 
'fast, liksom, nu, det här är ju inte uppe på din nivå, du kan ju så sjukt mycket mer än det 
här' liksom och… (...) Alltså att man kan gå på dom på ett annat sätt. Och det, det, alltså 

den punkten med det personliga uttrycket, det är den som är svårast att hinna med liksom 
tycker jag, helt klart. Både för att man har lite tid med dom. (Robin) 

Det framhävs som viktigt att synliggöra lärande, särskilt när det gäller kunskapskrav och 

förmågor som kan framstå som abstrakta för eleverna, till exempel det konstnärliga uttrycket: 

“Men... men det är jätteviktigt tycker jag att, när man får in såna saker, även om man då lik-

som kanske inte har tänkt att man ska bedöma det här med personligt uttryck, men att man 

ändå gör det” (Robin). 
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat utifrån frågeställningarna, de teoretiska utgångs-

punkterna och tidigare forskning. Ett avsnitt avser metoddiskussion och metodologiska re-

flektioner. Där diskuteras hur valda metoder utifrån en hermeneutisk vetenskapssyn och en 

sociokulturell epistemologi bidragit till att besvara studiens frågeställningar. Därefter diskute-

ras resultatet tematiserat utifrån sociokulturella reflektioner, synen på kreativitet, pedagogiska 

implikationer och att bedöma konstnärliga och kreativa processer. Till sist presenteras avslu-

tande reflektioner och förslag på vidare forskning. 

6.1. Metoddiskussion 

Då studien genomfördes kvalitativt med fyra lärare som undervisar inom olika utbildningsni-

våer kan resultatet ses som stickprov på hur undervisning i låtskrivande kan se ut utifrån stu-

diens frågeställning och syfte. En fördel med detta urval kan vara att många utbildningsnivå-

er, både grundskola, gymnasium, kulturskola, folkhögskola och högskola, fanns representera-

de. Denna bredd skulle kunna resultera i en mer mångfacetterad och nyanserad inblick, vilket 

enligt Kvale & Brinkmann (2009) kan uppnås med hjälp av intervjuer, även om urvalet inte 

gör anspråk på representativitet för fler än studiens deltagare. 

I studien har hermenutiken fungerat som både en vetenskapsteoretisk och en metodologisk 

grund att stå på. Den hermeneutiska vetenskapssynen har präglat intervjufrågorna genom 

pendlandet mellan del och helhet. Deltagarna har både fått berätta fritt och det har funnits 

möjlighet som intervjuare att styra samtalet mot både större perspektiv och mer specifika frå-

gor i enlighet med Bell & Waters (2016) syn på intervjuns flexibilitet som en stark fördel. I 

hanteringen av resultatet har hermeneutiken varit ett verktyg för tolkning, där varje påstående 

setts som enskild empiri, men som också satts i relation till deltagarens hela intervjuer och i 

relation till varandra och till tidigare forskning. Vid analysen har de från början övergripande 

kategorierna kompletterats med fler kategorier för att förtydliga resultatet, i enlighet med 

Hartman (2004). För att underlätta pendlingen mellan del och helhet tolkades resultatet i 

mindre delar innan de fördes samman till den slutgiltiga resultatdispositionen. 
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Valet av ett sociokulturellt perspektiv har riktat in studien mot kommunikation, medierande 

verktyg och situerat lärande. Risken med ett förvalt perspektiv är enligt Ödmans (2007) reso-

nemang att forskaren blundar för fakta som kanske hade kommit fram utan ett förvalt läran-

deteoretiskt perspektiv. De kognitiva aspekterna av låtskrivandet är intressanta områden som 

kan ha fått hamna något i skymundan på grund av det sociokulturella perspektivvalet. På 

samma sätt har fokuset på kreativitet i syfte, frågeställning och tidigare forskning riskerat att 

andra viktiga teman förbisetts. Å andra sidan har avgränsningar och val av perspektiv under-

lättat för konkretisering av intervjufrågorna och för tematisering och tolkning av materialet.  

Intervjuerna bidrog med mycket material till studiens resultat. Det fungerade utmärkt att ge-

nomföra tre av intervjuerna via Skype, förutom vid ett par tillfällen då det hördes lite svagare. 

Den tidigare relationerna till två av deltagarna underlättade samtalen och mötena gav goda 

inblickar i deras livsvärldar. Att ett av samtalen blev uppdelat gjorde att det krävdes koll på 

kring vilka frågor och teman intervjun avbröts, så att deltagaren snabbt kunde komma in i 

ämnet igen och fortsätta. Den intervju som genomfördes med deltagaren personligen krävde 

uppmärksamhet och medvetenhet kring kroppsspråk och kring hur deltagaren och dennes 

svar lyssnades på och bejakades, för att skapa det intervjuklimat som förespråkas av Olsson 

& Sörenssen (2011). Det personliga mötet bidrog till att det utan problem gick att höra det 

som berättades av deltagaren, vilket ledde till en mer avslappnad och närvarande roll som in-

tervjuare. Det skedde en utveckling från och med den andra intervjun då fler små följdfrågor 

och bejakande inlägg stödde deltagarna för att få intervjuerna att flyta på. De utvecklade sam-

talsfärdigheterna kan vara till nytta i det kommande läraryrket. 

Med ansats i vad Kvale & Brinkmann (2009) skriver om transkribering som översättning från 

ett språk till ett annat skulle det vara rimligt att dra det ett steg längre och mena att inspel-

ningarna av intervjuerna var översättningar från mellanmänsklig och språklig kommunikation 

till digitalt språk. Förstahandskällan till informationen, i det här fallet intervjuerna, upplevdes 

alltså inte. Inspelningarna var översättningar av den insamlade och, utifrån ett konstruktivis-

tiskt synsätt, skapade informationen. 
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För att uppnå relevans, vilket är den kvalitativa forskningens motsvarighet till reliabilitet och 

validitet, användes Rennstam & Wästerfors (2015) rekommendationer om att sortera, reduce-

ra och argumentera materialet, samt Ödmans (2007) riktlinjer om att transparent redogöra för 

val och förförståelse. Enligt Justesen & Mik-Meyer (2011) bedöms resultatets trovärdighet 

utifrån hur rimliga val som forskaren gjort, hur intresseväckande studien ter sig, samt hur re-

levant resultatet blir för en definierad målgrupp, i det här fallet yrkesverksamma musiklärare 

på olika nivåer. Studien har synliggjort hur låtskrivningsundervisning kan bedrivas på olika 

utbildningsnivåer vilket innebär att resultatet kan vara relevant att tolkas om och anpassas till 

läsande lärares egen praktik, särskilt i de fall då mina tolkningar överensstämmer med tidiga-

re forskning i enlighet med Alvesson & Sköldberg (2008). 

Det kan finnas information som deltagarna tycker är viktig men som inte kommit fram i in-

tervjun, vilket i sin tur gör det intressant att diskutera huruvida valet av en semistrukturerad 

intervju skulle ha mått bra av en kompletterande mailintervju där alla deltagare fick komma 

till tal inom samtliga teman. Med ovanstående i åtanke har ändå det deltagarna inte har sagt 

diskuterats, både för att synliggöra brister i studiens metodval men också för att det ter sig 

intressant för studiens frågeställning och resultat. För att gå ännu djupare in på metodkritiken 

kan forskare inte, i enlighet med Kvale & Brinkmann (2009), vara säker på att det som delta-

garna har sagt överensstämmer med deras undervisningspraktik. Att komplettera lärarinter-

vjuerna med elevintervjuer och observationer skulle i en mer omfattande studie ha kunnat 

möjliggöra att få syn på andra aspekter av undervisningen, och därmed ett mer mångfacette-

rat och innehållsrikt resultat. 

6.2. Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet i led att söka besvara studiens frågeställning: hur undervi-

sar lärare som själva skriver låtar i låtskrivning på olika utbildningsnivåer, hur ser studiens 

lärare på kreativitet och låtskrivande, hur påverkar synen på kreativitet och låtskrivande un-

dervisningen, och hur bedöms elevernas skapande, resultat och processer? 
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6.2.1. Sociokulturella reflektioner 

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan Bennetts (2012a) ståndpunkt i att låtskrivande inte kan 

läras ut men läras in förstås som att skapa möjligheter för lärande genom att försätta eleverna 

i sin proximala utvecklingszon och förse dem med verktyg för att inspirera varandra och in-

spireras av miljön för att appropriera och skapa (Jakobsson, 2012; Mars, 2016, Säljö, 2010, 

Vygotskij, 1978). Här finns ett samband med deltagare Charlies sätt att se på lärarrollen, men 

också med hur Robin, Sam och Alexis verkar undervisa i praktiken. Att Bennett (2012a) gör 

låtskrivare analogt med att lära sig ett språk och drar paralleller till att det går att lära sig bätt-

re i landet där språket talas motsvarar det Säljö (2000) och Vygotskij (1978) beskriver som 

situerat lärande. Situerat lärande berörs i resultatet via deltagarnas betoning av låtskrivande 

som kontextuellt, gruppens betydelse, genom låtskrivningsuppgifter inspirerade av hur pro-

fessionella låtskrivare arbetar och via skapande i samband med praktiskt musicerande  

Resultatet visar i överensstämmelse med West (2012) på fördelarna med att som lärare hela 

tiden reflektera kring och utveckla sin praktik, vilket tydligast uttrycks av Alexis. Hur lärare 

kontinuerligt utvecklar sin förförståelse och sin praktik i samspel med eleverna utifrån nya 

metoder, exempelvis när uppgifter utformas utifrån handböcker i låtskrivande, visar på arte-

faktsanvändning på tertiär nivå (Jakobsson, 2012; Mars, 2016). Verktygen och artefakterna i 

föreliggande studie utgörs av lyssning, analys, att samla på inspirationsstimuli i form av bild, 

text eller ljud, digitalt musikskapande, övningar i att bejaka, handböcker, referenslyssnings-

material men också modeller för att erbjuda co-writing. Användandet av dessa verktyg med 

eleverna görs med målet att elevernas låtskrivande ska utvecklas, verktygen får på så sätt en 

medierande effekt. De blir i ett sociokulturellt perspektiv artefakter när de används tillsam-

mans med eleverna, och används på sekundär nivå (Jakobsson, 2012; Mars, 2016, Säljö, 

2000) när eleverna får möjlighet att prova nya sätt att skriva och se på låtskrivande. På tertiär 

nivå kan lärare utvärdera dessa artefakter ur elevernas individuella, kollektiva och kulturella 

kontexter, samt utifrån de mål och de styrdokument de arbetar kring i varje specifik utbild-

ning eller kurs. Studiens deltagare försöker skapa möjligheter för elever att via diskussioner 

om, praktik av och reflektion av sina låtskrivandeprocesser utmanas i sina proximala utveck-

lingszoner, vilket gör att eleverna också får möjlighet att kunna använda sig av musikaliska 

artefakter på tertiär nivå i sitt skapande. 
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Ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000; Vygotskij, 1978; 2001) blir co-writing eller 

komposition i grupp ett sätt för elever att i sina proximala utvecklingszoner lära tillsammans 

genom att skapa och kommunicera kring det skapande. Här i samspelet mellan elever, ska-

pande och språk kan förståelse för begrepp och musikteoretiska termer utvecklas, men också 

en större förståelse för musiken som uttryck och konstform eftersom både känslor, hantverks-

termer och musikteoretiska aspekter kommuniceras. Resultatet i denna studie visar dock på 

behovet av en fungerande gruppdynamik och ömsesidig respekt mellan elever, lärare och det 

skapade. Viktigt att ta i beaktning är också Falthins (2013) resultat om att en konstnärligt väl-

genomförd skapelse inte behöver innebära begreppsmässig utveckling. Att arbeta med den 

kommunikativa aspekten av skapandet blir ett sätt att synliggöra lärandet och konkretisera 

skapandet de gånger elever upplever det som för abstrakt, men också en väg för att få förstå-

elsehorisonter att mötas och för att få tolkningar prövade. Mars (2016) pekar dock på att 

grupparbetet behöver utformas och handledas av en lärare med tydliga pedagogiska intentio-

ner, vilket styrks av studiens resultat. 

6.2.2. Synen på kreativitet 

Resultatet visar på att lärarnas egna syn på låtskrivande och kreativitet, medvetet eller omed-

vetet, påverkar hur lärarna undervisar i och bedömer ämnet, vilket överensstämmer med Viigs 

(2015) forskningssammanställning. Medvetenheten och kunskapen kring kreativitet verkar 

utifrån studiens resultat vara mindre utvecklad, eller åtminstone i lägre grad artikulerad, än 

lärarnas övriga förmågor. Robin beskriver kreativitet som en egenskap elever besitter i olika 

hög grad, vilket beskrivs av Sternberg (2017). Sams och Alexis beskrivning av kreativitet 

som kombinationsförmåga baserat på erfarenheter, som något som alla besitter och som alltid 

finns där skulle kunna jämföras med Strandbergs (2009) och Vygotskijs (1995) definitioner. 

Robin pratar om vikten av flow (Csikszentmihalyi, 1996a; 1996b) och försöker skapa möjlig-

heter för elever att hitta detta, även om utformningen av skolan som system beskrivs som ett 

hinder. Även Alexis nämner begreppet Flow, om än väldigt kort. Att skapa möjligheter för 

flow skulle kunna sammanlänkas med den lust att skapa som deltagarna berör, alternativt 

med Vygotskijs (1995) betoning av känslans betydelse. Charlie verkar starkast representera 

det hantverksfokus på kreativitet som beskrivs av Vesterlund (2001) och en sociokulturell syn 
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på kreativitet (Vygotskij, 1995, Säljö, 2000) med möjliga paralleller till Hagerman (2016) där 

elever förses med verktyg för att kunna ta sig vidare i sina kompositionsprocesser.  

Samtliga lärare poängterar vikten av avgränsningar för att få igång eleverna och för att få 

dem att skriva klart sina låtar. Oavsett om det handlar om avgränsningar i form av tid, antal 

takter, eller genre, ger det en fingervisning om vad eleverna ska arbeta med. Att konkretisera i 

form av en genre, tillsammans med att likt West (2012) förse eleverna med konstruktiva 

konstnärliga förslag, ses som verktyg för att hjälpa eleverna vidare i processen genom att det 

ger möjligheter för eleverna att hämta inspiration från något specifikt. För att kunna komma 

med dessa konstruktiva konstnärliga förslag tyder resultatet på att lärarkvaliteter som en god 

allmänmusikalisk bildning, speltekniska förmågor och stilkännedom inte kan underskattas. 

Eftersom synen på kreativitet är icke-paradigmatisk och i förändring (Burnard, 2012, Stern-

berg, 1988) öppnar det också upp för att synen på kreativitet skulle kunna vara olika mellan 

olika individer. Det verkar också finnas en skiljelinje mellan komposition och låtskrivande, 

där synen på kreativitet inom komposition traditionellt har setts som en enskild aktivitet för 

de stora genierna (Viig, 2015), jämförbar med Kaufman & Beghettos (2009) Big C. Skillna-

den gentemot populärmusik är rent praktiskt att låtskrivandet där i regel sker med två eller 

fler upphovsmän (Bennett, 2012a) vilket gör att processen måste kommuniceras och därmed 

också blir synliggjord i en större utsträckning. Synen på kreativitet som en medfödd förmåga 

gör att den enligt Sternberg (1988) inte blir träningsbar, vilket i praktiken skulle innebära att 

kreativiteten blir lönlös att arbeta med hos eleverna. Ser lärare istället kreativitet som beteen-

den, tankeprocesser, eller som Vygotskij (1995) något som alla har tillgång till, har det istället 

öppnat upp för att utveckla förmågor som elever enligt Lgy11 kommer att ha nytta av i det 

moderna samhället (Skolverket, 2011). 

Studiens deltagare lyfter fram de egna erfarenheterna och känslolivets betydelse för låtskri-

vandet och det konstnärliga uttrycket. Här syns paralleller till Vygotskijs (1995) syn på krea-

tivitet. Viktigt att nämna i sammanhanget är dock att författarna i Sternbergs (1998) samman-

ställning knappt alls tar upp kreativitet i form av känslor och utforskande av abstrakta idéer, 

och också visar på en tyngdpunkt på forskning/uppfinnande snarare än konstformer. Utifrån 
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Vygotskijs (1995) syn om känslans betydelse för kreativitet och fantasins strävan efter att ta 

gestalt som motorn för kreativitet blir kommunikation kring elevers känslor och fantasier so-

ciokulturella verktyg för att medvetandegöra och stimulera skapandeprocessen. Även den syn 

på empati och musicerande som Cross, Laurence & Rabinowitch (2012) tar upp, där empati 

inte bara ses som en känsla eller en förmåga att ta någon annans perspektiv utan också hand-

lar om imitation, synkronisering av organiska rytmer, gemensamma intentioner, en blandning 

av fantasi och verklighet samt samarbete och intersubjektivitet, kan ligga till grund för musi-

kalisk kreativitet. 

Begreppet divergent tänkande (Dacey & Lennon, 1998) nämns inte av någon av studiens del-

tagare, vilket förvisso inte behöver betyda att deltagarna inte arbetar med det tillsammans 

med eleverna. Det skulle kunna betyda att deltagarna med begreppet kreativitet också menar 

divergent tänkande, men det skulle också kunna tyda på att medvetenhet kring divergent tän-

kande kanske inte får plats i de lärarutbildningar deltagarna genomgått. Isåfall så skulle det 

kunna vara en anledning till och ett kvitto på att divergent tänkande inte får lika stor plats 

som det kritiska/konvergenta tänkande i skolan vilket Lindström & Sundmark (2007) pekar 

på. Att kreativitet skrivs fram som ett icke-paradigmatiskt begrepp (Burnard, 2012; Sternberg, 

1988) skulle kanske kunna bidra till svårigheterna med att aktivt implementera det teoretiskt 

och praktiskt på olika utbildningsnivåer och lärarutbildningar. 

Medvetenhet kring olika synsätt på kreativitet skulle enligt Leong, Burnard, Jeanneret, Wah 

Leung & Waugh (2012) kunna fungera som ett verktyg som kan hjälpa lärare då elever befin-

ner sig i en proximal utvecklingszon vad gäller skapande. Att skapa förutsättningar för krea-

tivitet genom att optimera förutsättningarna för flow enligt Csíkszentmihályi (1996a; 1996b), 

att öva elevernas divergenta tänkande (Dacey & Lennon, 1998) och att avgränsa uppgifterna 

så att de inte blir för stora, var verktyg som återkom både bland tidigare forskning och via 

studiens deltagare. Baer & Kaufmann (2012) rekommenderar också att det divergenta tän-

kandet övas specifikt. I en låtskrivningskontext skulle det kunna innebära att lärare tillsam-

mans med elever alstrar idéer utifrån olika avgränsningar på samma sätt som studiens delta-

gare uppger att de arbetar.  
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Kan det vara möjligt att skolan har en speciell syn på kreativitet som kanske inte överens-

stämmer med den kreativitetssyn som eftersträvas av yrkesverksamma låtskrivare och musik-

branschen? Synen på kreativitet som icke-paradigmatisk (Sternberg 1998; 2017), att den kre-

ativa processens verktyg förändrar hur processen omtalas, samt att hur den kreativa processen 

omtalas påverkar processen i sig (Vesterlund, 2001) ger en teoretisk möjlighet till att kreativi-

tetssynen kan vara olika sinsemellan skola och yrkesliv. Det har exempelvis visat sig i bland 

annat Zanden (2010) att musiklärare väljer musikaliskt stoff som de själva är bekanta med 

och utifrån didaktiska val som inkluderar alla elever snarare än utifrån konstnärliga ambitio-

ner och möjligheterna för eleverna att ta del av olika genrer. Kanske denna förkärlek för det 

bekanta risker att prägla även skapandet, det vill säga att skapande bara sker i genrer som lä-

rare själva är bekväma med och baserat på synsätt på kreativitet som inte är medvetet reflek-

terade? I resultatet framkommer dock en stark medvetenhet kring lärarnas egna preferenser, 

och ett öppet förhållningssätt som tydliggör utifrån vilka perspektiv som feedback ges. 

Om det är så att det inte går att vara kreativ bara genom att försöka (Amabile, 1996), så måste 

någon annan faktor spela in. Till exempel inspiration. Om eleverna då vill skapa, men inte har 

inspiration, kan det vara svårt att skapa utan att det känns forcerat. Att hitta nycklarna till ele-

vernas lust att lära blir en väg att gå, vilket berörs av studiens deltagare. Då finns möjlighet 

att antingen som Charlie säger snickra på hantverket, som Sam föreslår att omge sig med in-

strument, som Alexis föreslår att bara sätta sig ner och skriva iallafall eller att i enlighet med 

Sams resonemang helt enkelt våga skriva dåligt. Om kreativitet ses som ett personlighetsdrag 

medför det att vissa personer skulle ha lättare för det. Ses kreativiteten istället som en egen-

skap går den att träna upp. Om lärare liksom Robin och Charlie anser att det krävs en känsla 

eller en nerv kanske det istället går att öppet och bejakande utforska känslolivet för att hitta 

något som kan inspirera. Det kan vara ett alternativ att aktivt leta och bidra med inspiration 

som Alexis gör genom att samla på stimuli och att förse eleverna med texter och bilder, och 

kanske med hjälp av Charlies Ja-modell jobba sig framåt med ett bejakande förhållningssätt. 

För skapandeundervisning med barn kan det handla om att bejaka barnens lek och fantasi-

världar utifrån Vygotskij (1995) Root-Bernstein (2009) och deltagare Alexis uttalande om 

barns naturliga kreativitet. Att möta andra kulturer och att våga bryta mot normer (Saether, 

Mbye & Shayesteh (2012) skulle kunna vara ytterligare sätt att stimulera kreativiteten. 
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6.2.3. Pedagogiska implikationer 

Lärarna i studien tenderar att basera undervisningen på beprövad erfarenhet i kombination 

med ett ständigt utvecklande av den egna undervisningen, medan tidigare forskning och ve-

tenskaplig grund verkar stå något mer i bakgrunden. Läroplanen utgör ramar för de lärare 

som undervisar i grundskola och gymnasieskola, medan lärare i övriga skolformer är friare. 

Resultatet kan utifrån de intervjuade deltagarnas beprövade erfarenhet och utifrån styrdoku-

ment och varje enskild lärares pedagogiska bedömning i en given kontext, anses tillämpbara 

för andra undervisande lärare. Tidigare forskning har visat på att lärares ämneskunskaper, pe-

dagogik och syn på musikskapande påverkar undervisningen (Mars, 2016; Viig, 2015). En 

intressant aspekt av studiens resultat är att lärarnas eget låtskrivande är det som minst av allt 

verkar påverka hur studiens lärare faktiskt undervisar, eftersom alla delvis verkar jobba på 

olika sätt när de själva skriver låtar gentemot hur de undervisar eleverna. Denna skillnad 

skulle delvis kunna bero på att lärarna i de flesta fallen befinner sig på en annan erfarenhets-

nivå av låtskrivande med andra fokus, genrer och intresseområden. Skillnaden skulle också 

kunna förklaras med att låtskrivandet ses som kontextberoende, individuellt och kulturellt 

betingat i enlighet med Burnard (2012). Deltagarna tenderar snarare att utforma undervis-

ningen så att den passar den aktuella skolan eller kursens kontext, vilket enligt Lgy 11 (Skol-

verket, 2011) skulle motsvara den beprövade erfarenhet som eftersträvas, snarare än den ve-

tenskapliga grunden som studien och musikundervisningen också ska vila på. 

En genomgående röd tråd hos samtliga deltagare tycks ur ett sociokulturellt perspektiv vara 

att konkretisera låtskrivandet för eleverna genom att ge dem verktyg för att skriva, att komma 

fram med konkreta förslag och idéer för inspiration och att avgränsa uppgifterna så att de ska 

upplevas som mer hanterbara för eleverna (Mars, 2016, Säljö, 2000). Med en syn på låtskri-

vande som ett hantverk (Vesterlund, 2001) verkar lärarna få lättare att förhålla sig till det som 

ett konkret undervisningsämne. Lyssning och analys återfinns på olika sätt som konkretise-

rande verktyg i deltagarens svar, både för att medvetandegöra eleverna om teoretiska och 

hantverksmässiga verktyg, men också för att få en möjlighet att inspireras av förebilder, vil-

ket också Vygotskij (1995) och Bennett (2012b) tar upp. 
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I relation till tidigare forskning om kreativitet går det att hitta faktorer och förmågor som kan 

utvecklas för att skapa möjligheter för lärande. Utifrån exempelvis Bodens (2004) kreativi-

tetsdefinition skulle aspekten emotionellt kommunikativ kunna komplettera synen på kom-

munikation som enbart språklig. Ett ytterligare alternativ är att aktivt försöka röja undan 

störmoment (Csíkszentmihályi, 1996b). Det kan också handla om att medvetet använda di-

vergent tänkande och föreslå och prova alternativ, eller att med hjälp av konvergent tänkande, 

granska och värdera idéer. Resultatet visar också på vikten av att det konvergenta tänkandet 

används konstruktivt, så att det inte motarbetar elevernas processer och självförtroende. Att 

ha positiva förväntningar på eleverna och deras förmågor framgår också i resultatet som ett 

sätt att stärka eleverna. Tid är en viktig faktor för kreativitet som utifrån studiens resultat och 

Viig (2015) kan fungera som en underlättande avgränsning för eleverna, både i form av dead-

lines och av olika tidsmässigt långa uppgifter, men också genom att erbjuda tillräckligt med 

tid till de kreativa processerna för att låta elever växa i sina proximala utvecklingszoner.  

Ur ett hermeneutiskt perspektiv återfinns det karaktäristiska pendlandet mellan del och helhet 

som en kunskapsbildande process (Alvesson & Sköldberg, 2008; Ödman, 2007). Att konkre-

tisera och att abstraktera, jobba med detaljer och att jobba med helheter, är sätt som deltagar-

na använder sig av för att få möjliggöra nya tolkningar av processerna och produkterna. 

Pendlingen mellan del och helhet kan också ses som en metod som kan appliceras i själva 

låtskrivandet genom att ömsom jobba med delar och ömsom med helheten samt genom att 

byta perspektiv och kontexter att se sitt skapande ur.  

Både tidigare forskning (Bennett, 2012a; Folkestad, 1992; Tobias, 2013; Vesterlund, 2001) 

och deltagarnas svar nämner musikskapande med digitala verktyg som viktiga, eftersom det 

relaterar till den moderna musikbranschen och det moderna musikskapandet. Så länge låt-

skrivandet inte omfattar musikproduktion och inspelning, tyder deltagarnas svar på att låt-

skrivande som undervisningsform har låga krav på materiella och teknologiska resurser. Kun-

skaper kring ljudteknik, inspelning och musikproduktion blir ytterligare verktyg för skapande 

som utifrån deltagarnas svar går att väva in redan i grundskolan. Eftersom resultatet visar på 

att gruppens betydelse överväger de materiella förutsättningarna, så blir det angeläget att ele-

verna får prova på att skapa i grupp exempelvis genom olika modeller för co-writing. Att 
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modern populärmusik enligt tidigare forskning (Bennett, 2012a) baseras på olika roller i ska-

pandet, är ett ytterligare argument för lärare att låta eleverna att pröva dem för att appropriera 

nya skapandemöjligheter. 

Ju högre upp i utbildningsnivåerna studiens deltagare undervisar, desto viktigare verkar själva 

produkten bli. Åtminstone i det avseendet att en färdig produkt måste kunna redovisas utifrån 

ett yrkesmässigt sammanhang (Bennett, 2010). Trots det finns det fördelar med att bejaka 

processerna i högre åldrar, vilket samtliga deltagare verkar göra, eftersom det är via proces-

serna som de proximala utvecklingszonerna och därmed också möjligheterna till utveckling 

av de konstnärliga produkterna synliggörs.  

Hur låtskrivningsundervisningen ska avgränsas verkar vara en fråga att förhålla sig till som 

låtskrivningsundervisande lärare. Ska lärare tillsammans med eleverna ägna sig åt komposi-

tion inom den klassiska genren eller låtskrivande inom de populärmusikaliska genrerna, arbe-

ta med fokus på text eller melodi, och ska lärare väva in produktion och digitala verktyg eller 

inte? Både i de fall där läroplaner eller utbildningsprofiler stakar ut huvudvägar för vad som 

ska läras ut och bedömas ligger det i musiklärares profession att göra tolkningar och avgräns-

ningar av läroplaner och andra styrdokument. Oavsett hur mycket arbetssätten avgränsas och 

förtydligas går deltagarnas svar och den tidigare forskningen (Mars, 2016; Viig, 2015; West, 

2012) att tolka som att en variation av arbetssätt, variation av olika skaparroller för eleverna 

och olika grader av avgränsningar förespråkas.  

6.2.6. Att bedöma konstnärliga och kreativa processer 

Lärarna beskriver på olika sätt hur de arbetar med att utveckla svaga sidor och med att syn-

liggöra det positiva i elevernas proximala utvecklingszoner (Jakobsson, 2012; Säljö, 2000; 

Vygotskij, 1978). Låtskrivande som process med en formativ ansats urskilde sig som ett ge-

mensamt drag vad gäller bedömning, samtidigt som produktens egenvärde och det konstnär-

liga uttrycket blir viktigare och tar större fokus desto högre upp i utbildningsnivåerna låtskri-

vandet äger rum, i korrelation med att låtskrivandet blir allt svårare att bedöma. Samtliga lä-

rare pratar om känsla och uttryck som en viktig faktor i låtskrivande, samtidigt som de också 

menar att detta är svårast att bedöma och betygsätta inom skolans kontext. I de fall som rent 
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hantverksmässiga förmågor ska bedömas och betygsättas, fungerar ibland låtskrivandet som 

ett verktyg för att synliggöra de musikaliska förmågor som utvecklats.  

På grund av låtskrivandets starka kontextprägel blir tolkning av processer och produkter vä-

sentliga för bedömning utifrån en hermeneutiskt ontologisk ansats. Elevernas alster och pro-

cesser måste ses utifrån sina kontexter och förförståelser och lärare får aktivt försöka få för-

ståelsehorisonterna att mötas, särskilt i de fall då en elev presenterar låtar som skrivits långt 

ifrån lärarens egna preferenser. Då krävs det att lärare utifrån Zandens (2010) resonemang 

också vågar prata om de konstnärliga och musikaliska kvaliteterna. Förmågan att kunna sätta 

ord på vad elever och lärare upplever, känner och tänker blir avhängigt för kommunikationen 

av bedömningen, vilket överensstämmer med en sociokulturell betoning av språkets betydel-

se (Jakobsson, 2012; Säljö, 2000; Vygotskij, 1978; 2001). Dessutom handlar bedömning av 

låtskrivande om bedömning av ordlös kommunikation (Vygotskij, 2001), ordlös kommunika-

tion som också behöver få tillåtas komplettera den talade kommunikationen (Mars, 2016), 

vilket förutsätter tolkning, förståelse och empati. Eftersom låtskrivande utifrån deltagare 

Charlies svar kan vara känsligt och stå eleverna nära, är det av högsta vikt att lärare också 

själva hyser en respekt kring det eleverna skapar, och att lärare också diskuterar kring och 

kanske utformar färdiga modeller för feedback och kamratbedömning, vilket Robin också 

resonerade kring. Att arbeta med demokratiaspekten och gruppens maktrelationer som Ferm 

(2014) tar upp, kan vara sätt att skapa ett gynnsamt skapande- och kamratbedömningsklimat. 

West (2012) pekar på att möta eleverna där de är och jobba vidare med dem utifrån deras 

konstnärliga visioner, vilket verkar överensstämma med hur deltagarna arbetar. Ur ett socio-

kulturellt perspektiv skulle detta kunna beskrivas som att möta eleverna i deras proximala 

utvecklingszoner (Jakobsson, 2012; Säljö, 2000; Vygotskij, 1978; 2001). Att bedöma konst-

närliga visioner när de gestaltas i produkter verkar vara mycket svårare för lärarna i studien. 

Att möta elever i sina musikaliska kunskapsbildningsprocesser och identifiera vilka verktyg 

och artefakter eleverna använder, samt vilka nya de behöver i sin proximala utvecklingszon, 

tas av Mars (2016) upp som viktiga faktorer för själva mötet. Mars skriver också att läraren 

och dess verktyg har större betydelse än det valda ämnesinnehållet. Zanden (2010) och Mars 

(2016) nämner att musiklärares egna musikaliska preferenser tenderar att påverka vad som 
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får utgöra stoff i musikundervisningen. Samtliga deltagare verkar dock vara medvetna om sin 

egen smak och påstår att de tydliggör när de kommunicerar smak och när de kommunicerar 

hantverk eller konstnärliga uttryckskvaliteter. De verkar alla liksom West (2012) komma med 

förslag och lösningar för att utveckla skapandet och uttrycket, vilket skulle kunna ses som att 

handleda inom den proximala utvecklingszonen genom att strukturera upp problem på det 

sätt som Säljö (2000) beskriver det. Att i enlighet med Strandberg (2009) ge elever frihet och 

ansvar i skapandet skulle kunna bidra till att elever utvecklar egna stöttor på det sätt som Ha-

german (2016) framför det. Enligt Folkestad (1992) skulle lärare också kunna ge möjligheter 

för elever att spela planlöst, jämförbart med Bennetts (2012a) begrepp jamming, som ett yt-

terligare verktyg att använda sig av för att stötta elever i deras proximala utvecklingszoner. 

Ett sätt att se på bedömning av låtskrivande skulle enligt studiens resultat kunna vara att uti-

från de uppsatta målen och uppgifternas kontexter se hur väl eleverna tagit sig an de nya 

verktygen för att kunna uttrycka sig konstnärligt, snarare än att värdera det konstnärliga ut-

trycket som produkt. Ur det sociokulturella perspektivets konstruktivistiska epistemologi 

(Jakobsson, 2012; Säljö, 2000) skulle skapandeprocessen kunna formuleras som att det inte 

bara handlar om att skapa konstnärliga produkter utan också musikaliskt konstnärliga och 

sociokulturella kunskaper. Viktigt att ha i åtanke blir då också att utvärdera och bedöma hur 

lärare använt sig av olika verktyg och artefakter på olika nivåer och hur och vilka verktyg och 

artefakter på olika nivåer de försett eleverna med anpassat för uppgift och kontext. För att 

exempelvis ge möjligheter för elever att skriva en blueslåt behöver lärare ge elever möjlighe-

ter att först utöka sina tidigare erfarenheter, vilket kan ske i enlighet med Vygotskij (1995) 

genom lyssning, analys, kulturhistoriska och musikaliska samtal samt ensemblespel. Då det 

visat sig att tidigare musikerfarenheter underlättar skapandet (Ferm, 2014; Mars, 2016) samt 

att elever experimenterar mer i genrer de är vana vid (Vesterlund, 2001) underlättar det för 

eleverna att använda sig av sin fantasi för att skapa. Att utgå från elevernas egna erfarenheter, 

vilket studiens deltagare tycks göra, blir inte bara ett sätt att se på kreativitet utan också en 

sociokulturell förutsättning för appropriering av kunskap (Jakobsson, 2012; Vygotskij, 1978; 

2001). 
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6.3. Avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning 

För att konstatera hur lärare som själva skriver låtar undervisar i låtskrivning på olika utbild-

ningsnivåer behövs breda underlag för olika utbildningsnivåer och olika lärare. Studiens förs-

ta forskningsfråga var så brett formulerad att den endast ger en inblick i deltagarnas praktik, 

dock med en rad intressant information, synsätt och metoder för den yrkesverksamma lära-

ren. En möjlig slutsats att dra är att synen på och kunskaperna kring kreativitet medvetet eller 

omedvetet påverkar lärarnas undervisning. Det skulle utifrån denna slutsats finnas en fördel i 

att som yrkesverksam lärare medvetandegöra sig om kreativa processer, forskning om och 

synsätt på kreativitet, samtidigt som lärarutbildningar, framför allt i de estetiska ämnena, 

skulle kunna ha nytta av att behandla begreppet mer frekvent och ingående. 

Utifrån resultatet sett ur ett sociokulturellt perspektiv (Jakobsson, 2012; Säljö, 2000; Vygot-

skij, 1978; 2001) blir kommunikation ett verktyg för att synliggöra lärande och konkretisera 

de abstrakta momenten inom låtskrivande, för att sedan kunna bedöma både elevernas pro-

cesser och den egna undervisningspraktiken. Lärare behöver lyfta fram det positiva som sker, 

både när det gäller skapade produkter, kreativa processer och konstnärligt uttryck. Dessutom 

behöver lärare tillsammans med elever öva på att prata om vad de vill uttrycka med sitt ska-

pande, och också lära elever att kommunicera smakpreferenser i relation till och också avskilt 

från hantverksmässiga kvaliteter. Här blir kamratbedömning ett viktigt verktyg för att elever 

ska kunna utvecklas språkligt, skapandemässigt och också socialt, samtidigt som känsloa-

spekten av skapandet kan bidra till elevernas empatiska och konstnärliga utveckling. 

Det skulle kunna finnas en fara i att säga att något inte går att undervisa i. Det kan bli en ur-

säkt för att inte anstränga sig, för att fastna i samma gamla hjulspår eller för att inte försöka 

anpassa undervisningen efter vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De styrdokument 

som gäller för Folkhögskola och högskola ser i och för sig annorlunda ut gentemot läroplanen 

för gymnasieskolan (Skolverket, 2011), men det måste fortfarande finnas ett intresse från in-

stitutionernas perspektiv att bidra med undervisning baserad på aktuell forskning med ett yr-

kesinriktat perspektiv som får elever att utvecklas inom sina proximala utvecklingszoner. Den 

förförståelse som yrkesverksamma lärare besitter och den tolkning de gör av låtskrivande, 
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kreativitet, läroplaner och elevernas intentioner får stor betydelse för hur undervisningen be-

drivs och bedöms. 

Att studera bedömning av kreativa processer och produkter inom musikområdet relaterat till 

känsla, inspiration och hantverk, samt hur kriterier för dessa ska utformas, skulle utifrån stu-

diens resultat vara ämne för vidare forskning. Det skulle vara särskilt intressant avseende ut-

bildning på avancerad utbildning för att kunna bedriva konstnärlig utbildning med hög kvali-

tet väl förankrad i relevant forskning. Ur ett konstnärligt perspektiv skulle praktiskt prövande 

och analys av den litteratur som studiens deltagare delgett att de använder sig av i sin under-

visning kunna bidra till kunskap kring låtskrivandets kreativa process. Genom att pröva me-

toderna under observation, samt att undersöka hur stor plats tidigare forskning får i denna lit-

teratur samt i låtskrivares utövande, skulle också kunna bidra till att överbrygga avståndet 

mellan forskning och praktik. 

Min förförståelse av låtskrivandeundervisning som något diffust och svårdefinierat besanna-

des delvis på grund av deltagares och tidigare forsknings uppmålade bild av låtskrivandets 

komplexitet. De kunskaper och synsätt jag fått ta del av tack vare studien har gett mig en rad 

olika verktyg för att angripa och konkretisera låtskrivandeundervisningen utifrån olika kon-

texter. Låtskrivande har skrivits fram både som en viktig motor för musiklivet, men också 

som ett verktyg för att utveckla en rad andra förmågor, samtidigt som möjligheterna att un-

dervisa i låtskrivning är stora inom musikämnet. Så länge det finns en vilja att lära sig, så 

finns det också en möjlighet att undervisa, oavsett om det handlar om att undervisa barn, 

gymnasieelever eller varför inte Benny Andersson.  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