
MUSIKPEDAGOGIK 
 
Skapande möten – 
en studie i  interaktionism och skapande i musik 
 

Tina Kullenberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magisteruppsats (60 – 80 p) 

Malmö musikhögskola / Lunds universitet 

VT 2008 

Handledare: Gunnar Heiling 



 1 

ABSTRACT 

 

Title:          Creating meetings – a study in interactionism and creating music 
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Language:  Swedish 
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                    game, playgames 
 

In this study I had my focus on teenagers in a school class. My aim was to explore how pupils 

experience the processes of creating music together and how they choose to organize their 

interactions during these creative processes. As analytical tools I use sociological and 

sociopedagogical concept and theories. Interactionism provided models toward 

individualization as well as socialization, related to learning, knowledge and creativity. The 

study throws light on two epistemological perspectives. These double perspectives concern the 

perspective of the actor (the pupil) and the perspective of seeing the individual as socially 

constituted.  

 

The first research question concerns the pupils thoughts and feelings. I use face-to-face 

interviews and written conversation in chatstyle as qualitative techniques. The second research 

question deals with the pupils interaction patterns during their learning processes. Here I use 

observation as a key technique for understanding.  

  

The technique of using chat is oriented to a situation of interaction between the involved 

participants. This facilitate the access to thought and emotions. Moreover, conversations in a 

chatstyle based on texts, rather than traditional writing, opens the possibility to use symbols 

such as smileys, which mediate expressive feelings in a symbolic way. This raised questions of 

communicative validity, but also the use of language as a cultural tool, strongly mediating a 

specific discursive practice.   

 

As one of the results I observed a relation between musical organizing and the social 

organization of themselves. Meads interaction pattern called “play” was noticed and I related 
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my empirical findings to musical improvisations and productive creating. “Gamepatterns” were 

also discovered, here connected to building the structure musically in a more reproductive way. 

The two different phases changed rapidly and seemed to be interrelated. Hence I call this 

creative process “playgames”. I found visual gestures to be related to play at the cost of vocal / 

verbal expressions. 

 

The musical conformism as manifested in the students products, revealed several aspects. One 

of them was the tension between “the evaluative student” and “the playful student”. The 

didactical implications may point toward a new evaluation of this topic. To explore the relation 

between collective music making and interaction patterns further, I suggest videotaping the 

learning processes as a way to analyse and interpret the underlying interpersonal expressions in 

detail.  
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1.0  Inledande tankar 
 

I detta kapitel presenterar jag hur min uppsatsidé växt fram och på vilket vis den teoretiska 

utgångspunkten känns angelägen att aktualisera. Avslutningsvis beskrivs syftet med 

föreliggande studie och de frågeställningar som följde. 

 

 

1.1  Bakgrund 

 

Som nyutexaminerad var jag ivrig att få tillämpa allt jag hade tagit del av under min utbildning 

i musiklärarskap.  Det var unga barn jag först mötte och jag gick med nybörjarens entusiastiska 

kliv till lektionerna med mycket noggranna, förhandsgjorda planeringar i bakfickan. Då jag 

lämnade mina elever var känslan ofta annorlunda. En smygande ångest trängde på och den 

bottnade i känslan av misslyckande. Det var lappen i bakfickan som frammanade denna, insåg 

jag ganska snart. Glappet mellan mina uttänkta övningar och det som hände under lektionerna 

var så stort att jag började klandra mig själv och min förmåga att tänka ut bra metoder. Jag såg 

de överraskande resultaten ihop med eleverna som något icke önskvärt. Men så småningom 

vaknade jag upp och gnuggade bort den närsynthet som hade styrt mina tankar åt sådant håll. 

Jag försökte istället vila i de gemensamma processer som vi tillsammans skapade – musik, 

lekar, övningar, samtal och började ge mig hän åt dem och mina mer långsiktiga mål med det 

musikaliska. Då kunde min tidigare ångest bytas ut mot en uppriktig lycka över att få dela den 

utveckling och den smittande glädje som barnen gav uttryck för.  Ingen lektion blev den andra 

lik, men vad gjorde det egentligen?  Målen uppnåddes om än vägarna dit inte blev lika linjära. 

Idag får vägarna lov att se olika ut men målen bör vara klara. ”Den universala Metoden” med 

stort M finns inte längre men kanske däremot ett bärande förhållningssätt i tiden?   

 

Tack alla medmänniskor som visat mig vägen!  Eleverna i studien och deras musiklärare, min 

handledare Gunnar Heiling,  mina egna elever, de lärare jag haft, kurskamrater, mina barn, 

vänner, författare och ni som har delat med er av kunskaper och stöttat mig i min utveckling: 
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Hans-Edvard, Lasse, Christel, Ulf, Jonas och Thomas. Det är era röster som framträder här: ”ett 

urval ur den värld som är fylld av skapande kraft”  (Buber) 

 

 

1.2 Inledning 

 

Denna uppsats kan även sägas vara en följd av det egna förändringsarbete jag brottats med som 

musiklärare. Sandberg (1996) visade att en del musikpedagoger kan sporras att försöka göra 

något konstruktivt av den stress som postmodernismens skolkultur kan frammana. Här vill jag 

undersöka och synliggöra de öppningar som också finns inbäddade. Att undersöka nya 

didaktiska vägar som är fruktbara för både eleven och pedagogen är något jag ser som en 

lockande utmaning. 

 

Traditionella mönster och föreskrivna normer, d.v.s. socialt reglerande faktorer, upplevs inte 

längre lika självskrivna och styrande. Individer uppfattar i ökande grad sociala relationer som 

påverkbara, skriver Aspelin (1999b) och belyser de reflexiva förhållningssätten i samband med 

dessa.  Relationer är nu möjliga att reflektera över, samtala kring och förändra i högre 

utsträckning än förr. För att kunna förändra dessa i en undervisningssituation krävs ett 

erkännande av känslomässiga och socialpsykologiska faktorer, och jag finner det intressant att 

med det betänka de modernistiska föreställningar om människan som han också beskriver. 

Bilden av människan som oberoende och autonom. Man kan hävda att detta är en skenbar 

självständighet, åtminstone delvis. 

  

Sommer (1997) visar att unga personer i det senmoderna samhället står inför ett identitets-

mässigt utvecklingskrav som innebär att vidga det individuella med ett ”socialt gehör”, en sorts 

dubbel identitet som tidsandan aktualiserar. På liknande vis vill skolverket ta avstånd från en 

objektivistisk kunskapssyn, vilket de gör genom att framhäva kunskapens konstruktiva aspekt 

(ett socialkonstruktivistiskt sätt att se). De lyfter fram alternativa begrepp som ”socio-

kognitioner” och menar att elevernas lärande bestäms av ”den sociala logiken” i grunden. 

Inlärningsforskning håller på att bryta sig ut ur sina tidigare individualistiskta utgångspunkter 

och därför behandlas alltmer det sociala sammanhangets betydelse, konstaterade de redan i 

början av 90-talet (SOU 92: 94, s. 26). Kopplingen mellan social interaktion och kognition bör 
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därför förankras och de sociala situationerna i skolan ska ses som källor till kunskap och 

lärande.  

 

Relationsmedveten pedagogik är något som fångar mitt intresse i denna studie. Jag kommer här 

att fördjupa mig i elevrelationer vid experimentella grupparbeten, eftersom jag är nyfiken på 

hur elevaktiva arbetssätt upplevs från elevernas sida och hur deras lärandeprocesser kan se ut i 

sin helhet. Hur de sociala och kommunikativa dimensionerna hanteras, förstås och definieras av 

dem relaterat till deras lärande, blir centralt. 

 

Kreativitetens roll i nutidens anda blir också intressant att titta på. Den reflexivitet jag berörde 

öppnar även upp för nytänkande och innovativa gränsöverskridanden. Det kan tyckas vara en 

svår utmaning att göra detta till något utvecklande inom klassrummens ramar, men pedagoger 

och skolledning har idag stor frihet kring val av metoder och arbetssätt. Skolverket uppehåller 

sig även vid detta (SOU, 92:94). Intressant är att de också relaterar det kommunikativa och 

okonventionella till kreativitet. De visar på vidden av att sådana lärtillfällen erbjuds i skolan 

och att det där helst ska kombineras, gärna med estetiska uttryck som ingrediens. Det 

nyskapande lärandet ses som ytterst viktigt och kreativitet bör ses som en dimension av 

kunskapande, slår de fast. 

 

De lärare som strävar efter att etablera nya undervisningsformer måste beakta vilka relationella 

konsekvenser dylika förändringar får, menar Aspelin och detta vill jag ta fasta på: ”En viktig 

socialpsykologisk och pedagogisk insats vore att studera och analysera socialt samspel i icke-

traditionella undervisningssammanhang”  (Aspelin, 1999b, s. 164). 

 

Skapande på musiken är något som det efterlyses kompetenser och forskning kring, visar 

utredning (Skolverket, 2005). Musik kan skapas på många sätt och Nilsson (2002) 

rekommenderar att detta undersöks vidare. Forskning kring vad som underlättar och stimulerar 

musikskapande, anser han vara eftersträvansvärt. Med denna uppsats hoppas jag kunna ge ett 

litet bidrag till hur man kan förstå både skapande och socialt samspel i en laborativ 

undervisningssituation. 
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1.3    Syfte och frågeställningar 

 

 

Syfte:     

Att undersöka ungdomars upplevelser och förhållningssätt vid skapande inom musikämnet på 

grundskolan (åk 9). Vidare att relatera till det sociala lärandet och undersöka hur det hänger 

samman med kreativitet, meningsskapande och känsloliv.  

 

Frågeställningar: 

Hur upplever elever i årskurs 9 skapandeprocesser i skolämnet musik? Hur ser 

interaktionsmönstren vid kollektivt skapande ut? 
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2.0 Teori 

 
Här kommer jag att redogöra för relevanta teorier om musikskapande och musicerande, kopplat 

till lek, skapande och olika slag av social interaktion. Jag diskuterar också några av 

interaktionismens centrala tankegångar, utan att avse en systematisk genomgång av dessa. Det 

som presenteras är ett urval av begrepp och tankemodeller som jag finner intressanta med 

avseende på mina frågeställningar. 

 

 

 

2.1     Teoretiska utgångspunkter 

 
Denna studie omspänner ungdomars varande. Jag finner det angeläget att starta här, då 

underliggande antaganden genomsyrar studien teoretiskt och metodologiskt och därför bör 

synliggöras. Med James, Jenks and Prout (1998) ser jag kategorier som ”barndom” och 

”ungdom” inte först och främst som analytiska kategorier utan som empiriska fenomen, i behov 

av att analyseras. I denna åtskillnad inryms bilden av den unga personen som ”the being child”, 

till skillnad från ”the becoming child” och detta menar författarna är ett signum för det 

epistemologiska genombrott som började uppmärksammas på 80-talet. Det innebär att man inte 

först och främst ser barn och ungdomar som ofullständiga utifrån socialisations- och 

utvecklingsaspekter; som individer i tillblivande, på väg mot vuxenskapets fullständighet (”the 

becoming child”). Istället tillskrivs de allt oftare en subjektiv aktörsroll, ”a social actor” och 

nyfikenheten riktas mot deras erfarenheter, föreställningar och upplevelser av mening. Unga 

människors kompetensutveckling är alltmer socialt betingad och reflekterande. Nya 

kompetenser utvecklas i snabb takt och de olika sorters referensgrupper och sammanhang som 

de numera tar del i sägs vara en viktig orsak. Härigenom aktualiseras socialpsykologiska vägar 

att förstå unga människors lärande (Sommer, 1997). James, Jenks & Prout (1998) menar att det 

är viktigt att försöka hörsamma deras eras röster och vara öppen även metodologiskt för 

nytänkande forskningsstrategier som förmår närma sig dessa.  
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Äkta relationer är lärandets plattform, hävdar Aspelin (2005). Moira Von Wright (2003) talar 

om öppna, genuina relationer och Aspelin om autentiska sådana. För von Wright är elever 

”subjekt i vardande”, för den sistnämnda är de konkreta personer i nuet. Det som gör mötena 

äkta, öppna, genuina, konkreta etc. är i huvudsak minimerandet av institutionellt föreskrivna 

rollspel. De ger uttryck för den ontologiska utgångspunkt som rör socialitet och som utspelas 

på en mellanmänsklig, interpersonell nivå. 

 

Ett uttryck för sociala behov i samband med musikaliskt lärande mötte Heiling (2000) i det 

brassband han studerade. Trots överordnade direktiv från dirigenten och trots orkester-

medlemmarnas stora medvetenhet om att deras småpratande vid stolarna leder till bristande 

effektivitet, upphörde de inte att söka denna sortens kommunikativa samvaro med varandra. 

Väsentliga sociala behov behöver bli tillgodosedda i en eller annan form, menar han och går ett 

steg till med denna insikten: musikanten kanske rentav utvecklas ännu bättre om han får 

respons och spontana synpunkter från sina medmusikanter. Om lärandet ses som en social 

process istället, blir kommentarerna medlemmarna emellan av avgörande betydelse för att 

lärandet ska fungera. Härav föredrar han att se på deras lärosituation som en social praktik i 

botten. På liknande vis kommer jag att se på undervisning som en social praktik. 

 

Det mellanmänskligas logik är inte predestinerad, ej heller friktionsfri. Man kan därför tala om 

en dialektisk filosofi i grunden. Genom det obestämbara och motsägelsefulla kan ett 

djupgående lärande äga rum. Inte minst det överskridande lärande som är väsentligt för 

nyskapande och kreativitet. Jag kommer att tala om ”sociala relationer” och socialitet i denna 

uppsatsen, även om jag är medveten om risken att man kan läsa in något statiskt och icke-

spontant i den terminologin (Aspelin, 2005). Med ”socialt” kan också menas internaliserade 

beteenden i gruppsammanhang och föreskrivet rollspel etc., där kulturellt betingade krafter 

formar den enskilde individen.  När jag skriver om sociala relationer / sociala processer åsyftar 

jag i denna uppsatsen en mellanmänsklig intersubjektivitet av mer dynamiskt och kreativt slag. 

 

En filosofi som på ett dialektiskt vis undersöker både individualiseringens och socialiseringens 

samtidighet genom lärande möten, och som också fokuserar på personers handlingar och 

subjektiva meningsskapande utifrån ett aktörsperspektiv, är interaktionismen.  Människan ses 

som tvåfaldig i en tankemodell där våra identiteter även inrymmer socialt konstituerade deljag. 

Riktningen är influerad av pragmatismens tanketradition. Gällande läroplan bygger i stor 

utsträckning på pragmatistiska sanningskriterier (Linde, 2003) och kan därför tjäna som en 
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tidsenlig utgångspunkt.  Jag väljer att med Carlheden (2006) inte begränsa mig till det som 

kommit att betecknas ”symbolisk interaktionism” utan betraktar istället interaktionism som en 

mer allmän sociologisk insikt. Insikten om interaktionernas betydelse som utgångspunkt för en 

förståelse av individen i samhället.  Jag begränsar mig istället vid val av begrepp och teoretiker 

inom detta fält. Således gör jag ej anspråk på en systematisk redogörelse för denna traditionens 

centrala begrepp och konceptualiseringar, bland annat av utrymmesskäl.  Mead är den av de 

äldre filosoferna som används explicit  -  en teoretiker som jag med von Wright (2003) finner 

vara mycket intressant i samband med pedagogik, samhällets utveckling och socialt lärande. 

Dock gör jag honom långt ifrån rättvisa i detta begränsade format. Här görs endast en ansats. 

Mitt användande bör därför betraktas som ett socialfilosofiskt exempel på hur man kan belysa 

musikpedagogik med hjälp av ett relationellt perspektiv. 

 

Hur kan man då definiera undervisning utifrån ett erkännande av den sociala dimensionen?  

Ytterst kan man definiera det som en social interaktion, menar Bengtsson (2004) i sitt 

resonemang om pedagogikens ontologiska aspekter. Då han ser undervisning som en social 

praktik i botten, urskiljer han härur två huvudsakliga komponenter:  handlande och  

intersubjektiva relationer. I nästföljande avsnitt kommer jag att titta närmare på vad som 

kännetecknar en intersubjektiv relation, men låt oss redan nu fastslå att det är intersubjektivitet 

och handlande som konstituerar undervisning som pedagogiskt fenomen. På så vis menar han 

därför att man kan se på denna läroform som en praktisk intersubjektivitet såväl som en 

intersubjektiv praxis. Det är de interagerande parterna, lärare och elever, som i dessa möten ger 

undervisningen liv och mening. 

 

”Vill vi förstå och förklara socialt beteende i undervisningssituationen har vi inte endast att 

studera beteendeordningar utan också de olika typer av processer som bryter mot dessa 

ordningar” (Aspelin, 1999a, s 152). Jag kom att undersöka elever som utan hårt strukturerad 

lärarstyrning skulle skapa laborativt tillsammans i nya gruppkonstellationer. Dessa förmodades 

skapa nya förhållningssätt och sociala strategier, något jag fann vara en lockande situation i 

försöket att bilda mig en djupare förståelse kring den sociala dynamikens roll för lärande i 

musik. 

 

Jag har här accentuerat två olika perspektiv. I det förra betonades ungdomars handlings-

kompetenser och föreställningar, i det sista en kunskapssyn där lärande ses som en social 

process ytterst. På så vis vill jag mena att jag i denna studie utgår från ett dubbelt perspektiv- 
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skifte: mötet i perspektivet underifrån, med eleverna som subjekt, och den sociala 

orienteringen. Det som med andra ord sker mellan, bakom och genom musikelevens 

individuella processer. 

 

 

 

2.2   Musik och skapande 

 
Nilsson (2002) kopplar samman musikaliskt lärande med perception, skapande, möjligheter 

och tillfälligheter.  Musik, improvisation, spontanitet, skapande och kreativitet är intimt 

förbundna med varandra. Häri anknyter han till läroplanen (Lpo94) och visar hur tydligt också 

den länkar kreativitet till musikskapande och rättigheten att som skolelev få använda sig av 

personliga uttrycksformer. Eleven ska i ämnet musik få möjligheter att förmedla egna 

musikaliska tankar och känslor. Historiskt sett är detta ett genombrott för ämnets roll i skolan. 

Den gamla trenden att definiera musik som ett verksamhetsämne / övningsämne har brutits. I 

den definitionen lät sig musikens värde reduceras till det praktiska och reproducerbara; att 

kunna tillämpa instrumentspel och sång samt uttrycka kulturarv och bli förtrogen med 

dominerande musikformer. Därför blir det personliga musikanvändandet såsom skapande och 

personligt tolkande nu viktigt att uppmärksamma: ”Men inte bara förmågan att tolka andras 

uttryck blir viktig. Minst lika viktigt blir det att kunna skapa och använda egna” (Gustafsson & 

Lindeborg, 1996, s. 88) 

 

Möjligheterna, d.v.s de meningserbjudanden som uppstår i samspelet individ och miljö, 

inrymmer musikaliska möjligheter men även personligt meningsskapande. Dessa följer inga 

förutsägbara lagar, menar Nilsson (2002).  Musikalitet betraktas som ett förhållningssätt till att 

skapa, återskapa och uppleva musik. Med honom har jag ett liknande sätt att betrakta musik-

skapande kopplat till kreativitet och mening. Vi har också ett gemensamt intresse i fokuset på 

känslor, d.v.s. hur de kan gestalta sig genom skapandeprocesser. 

 

Han ser musicerande som något kommunikativt och sociokulturellt. Barnens inre dialog med 

sig själva är central i hans resonemang. Via musiken kunde barnen han studerat kommunicera 

starka känslor. Dock konstaterar han utifrån sin empiri att en pojke, Linus, inte kom igång med 
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sitt skapande på egen hand men däremot genom en spontan interaktion med en annan pojke. 

Han berör härigenom interaktionernas betydelse och närmar sig även denna aspekt genom sitt 

resonemang om Vygotskys proximala utvecklingszon. I denna lärandezon får musikskapandets 

verktyg, det digitala redskapet, en avgörande pedagogisk funktion. Den ger menings-

erbjudanden och mer än så; den ersätter också den vuxne guiden / läraren, menar han och 

föreslår därför att verktygen kan ses som ”den signifikanta andre”.  

 

Han fann vidare att tidsaspekten är viktig för kvaliteten på det kreativa: att eleverna behövde 

tid att komma in i en flödande rytm och känna mening vid uppgifter av öppen karaktär. När de 

väl hamnat i den fasen kunde nya idéer uppstå med lätthet och de tyckte överlag att det hela var 

roligt . Då upplevdes inte improvisation som något svårt. Musikaliska infall uppkom många 

gånger snabbt och lätt under spelandets gång, vilket även Folkestad har noterat (1996). 

De reproduktiva elementen lös vidare med sin frånvaro i Nilssons studie, då de barnen valde att 

ägna sig åt fritt skapande och kreativa bearbetningar.  

 

Musikaliskt flyt kan också uppstå i gruppsammanhang. Det kan uppstå i gemensamma 

aktiviteter som är lustfyllda. Deltagarna upplever sig ha kontroll samtidigt som gränserna 

mellan honom / henne själv, de medagerande och den fysiska omgivningen suddas ut. I 

Heilings studerade orkester var det just det intensiva samspelet som gav upphov till känslan av 

flyt (Heiling, 2000).  Relevant för denna studiens frågeställning är just detta samband mellan 

det emotionella, sociala och musikaliska. Han tar upp Schutz som menar att en undersökning 

av det musikaliska samspelet kan tjäna som modell för grundläggande villkor för mänsklig 

interaktion i stort.  
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2.3  Musik och lek 

 

Det är i lekandet och enbart i lekandet som barnet eller den vuxne kan skapa och vara kreativ, 

menar Winnicott (Nilsson, 2002). I skapande processer spelar oförutsägbara skeenden en stor 

roll och han resonerar därför om förhållandet mellan ordning och oordning i musikens värld. 

En lek är mer eller mindre strukturerad. Han föreslår olika typer av lekar som illustrerar detta, 

utifrån Caillois. Musikskapande kan förstås som en form av kulturell lek, en utvidgning och 

förlängning av en redan befintlig lekpraktik. Det är genom att ingå i dessa praktiker som de kan 

sägas låna ”kulturella vanor” som samhället redan har definierat. Barnen reproducerar dock inte 

existerande kulturella mönster fullt ut, anser han och menar därför att det är problematiskt att 

hänge sig åt lagbundna antaganden, det vill säga att förutse exakt hur de individuella menings-

skapandet kommer att ta sig uttryck under den skapande leken. 

 

En flicka i hans studie kallas Ninna och han urskiljer ett kommunikativt element i hennes 

musik. Hon hämtade sin inspiration genom att ur en Kandinskymålning utläsa figurer som där 

pratade med varandra. Hon illustrerade denna livfulla rollspelsfantasi i toner. Han fann ett 

annat ”utommusikaliskt inslag” i Gunborgs lekfulla fantasier. Hon visualiserade också en figur 

när hon skulle göra sin musik. Tangenterna på synthen blev för henne till ett ansikte i vilket 

hon tyckte sig kunna urskilja ett ansikte med näsa och kinder (tangenterna c, ciss, d, diss och 

e). Hannah spelade för att framkalla en fantasi om sin pappa. Pojkarna Linus och Niklas fick 

sin skapandekraft genom varandra. De involverade sig så djupt i varandras musik att de 

hamnade i en eskalerande tävlingslek som slutade i kaos. Inspirationen uteblev dock inte.     

 

Asplund (1987) har utvecklat en socialpsykologisk teori om människors sociala drivkrafter och 

lekbehov. Teorin kretsar kring ett nyckelbegrepp, social responsivitet. Tänkvärt är att han 

hämtar exempel från musikens värld då han har noterat den kommunikativa potential som 

musik kan verkliggöra i olika kulturer. Begreppet responsivitet lånade han från den musik-

historiska termen responsorium, och respons kan ses som ett svar i bemärkelsen gensvar. Med 

sin terminologi bygger han in mänskliga handlingars beroende av en mänsklig respons. 

Vetskapen om en potentiell respons är också viktig för våra handlingar. Om publiken 

applåderar eller ej, är inte det centrala. Centralt är däremot att den är en del av det musikaliska 

sammanhanget. Det sistnämnda är min fria tolkning av hans text.  
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Han skriver att det finns ett antal begrepp vilka uppvisar ett mer eller mindre tydligt släkttycke 

med begreppet social responsivitet. Till dem hör begreppen ”lek” och ”spel”.  Vid lekandet ger 

man uttryck för en ren social responsivitet, varvid han också ser lekbehov som en mänsklig 

drift. Att leka är att respondera. Spelformen möjliggör en mer organiserad och formaliserad 

social responsivitet. Den kan ses som en organiserad lek och med det överskrids själva lekandet 

och blir till något annat. Om leken upphör, vad kvarstår då, undrar han. Ett enda stort kulturellt 

avtalsverk är vad vi får kvar och med sådan social strukturering kan knappast en vital kultur 

existera. Leken ser också han som oerhört betydelsefull för kreativitet och skapande, med dess 

anarkistiska tendenser: ”Leken tillåter inte fusk. Leken är ett slags fusk” (Asplund, 1987, s. 

66).  I leken sjunger man falskt och stavar fel. Det råder inte endast formmässiga friheter. De 

kreativa elementen spränger även gränser för tid och rum. Man kan leka när som helst och var 

som helst. När leken bryter fram, förvandlas tiden till lektid och platsen till lekplats. Av 

relevans är också att leken föregår spelet: ”Förtroende före alla konventioner, samförståndet 

före alla avtal, lusten före språket”.    

 

Distinktionen mellan lek (”play”) och spel (”game”) är central i Meads teori (Asplund, 1967).   

I leken förhåller man sig på ett omedelbart sätt till den aktivitet man är delaktig i. De lekande är 

nästan förtrollade och uppslukade i en oförutsägbar process som kan leda dem var som helst. 

Leken är ändamålslös. För att komma vidare här utifrån en Meadinspirerad förståelse, behöver 

jag först föra in den tankemodell som han etablerade utifrån självet och dess sociala 

konstituering. 

 

Mead urskiljer två medvetandepoler i den skiss av självet som han konstruerar. Den del som är 

spontan och viljestark, den mest subjektiva polen, betecknas ”I” (jaget) och den andra, ”Me:et”, 

utgörs av ett reflexivt självmedvetande genom att det symboliserar den process varigenom man 

ser sig själv med andra ögon och på så vis distanserar sig själv till ett objekt för en stund. 

Individens ”me” är liktydigt med det sätt på vilket hans sociala beteende är organiserat och 

reglerat (Asplund, 1967).  Tillsammans konstituerar de individens själv – ”the Self”. Genom 

Me:et blir vi socialiserade och individens ”me” är på så vis hans / hennes socialt determinerade 

jag.   

 

Vid leken domineras medaktörernas medvetande av ett fritt flödande ”I”. Den goda leken 

kräver en fri, stark och kreativ I-fas och en harmonisk återkoppling till en Me-fas.  Den andre 

bekräftar förbehållslöst skeendet (Aspelin, 1999a). I lekarna föreligger inte ett fullt utbildat 
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”me”, skriver Asplund (1967).  När människor agerar utan att vara underställda fasta regler, när 

det sociala skeendet är oförutsägbart och förbindelsen mellan stimulus och respons är oklar, 

kan det innebära att man leker. Interaktionsflödet är oavbrutet och handlingsförloppet påverkas 

inte av abstrakta normer och regler, men däremot av socialt reflekterande moment i den 

konkreta interaktionen. Aspelin (1999a) menar att det här kan handla om blixtsnabb pendling 

mellan ”I” och ”Me” och därför upplevs inte det reflekterande momentet så starkt, kanske inte 

alls. Man upplever det som om man enbart responderar på varandras stimuli på ett bekräftande 

vis då de involverade tolkar det som sker på ungefär samma vis. Han visar vidare på hur leken 

hänger ihop med emotionen stolthet då den utesluter negativ social avläsning. Skulle detta ske, 

genom att medaktören bemöts respektlöst eller kritiskt, distanserar sig han / hon från den andra 

och blir mindre spontan. Negativ social avläsning förstör det roliga och det roliga är lekens 

fundament. I lekens kreativa förlopp är distansen mellan parterna mycket liten. Intressant är 

kopplingen till stolthet: Aspelin skriver att lek i interpersonell mening förutsätter ömsesidig 

stolthet. Om någon av individerna är påtagligt skamsen försvåras eller omintetgörs leken. 

 

Då leken antar organiserade former är det däremot ett spel. I detta förhåller sig de agerande till 

abstrakta normer och regelstyrd kommunikation. De anger en riktning på aktiviteten. Här är 

”I:et” inte fullt så framhävd, däremot Me:et som utvecklas och byggs upp under spelets gång. 

Spel bygger på mer komplexa rollövertaganden. Barn och ungdomar är roade av att förstå 

spelregler, menade Mead (Asplund, 1967).  

 

Aspelin (1999a) tar upp två slag av stolthet som uttrycks i relationella sammanhang: stolthet 

som ömsesidig bekräftelse och stolthet för gemensam prestation. ”Stolthet som ömsesidig 

bekräftelse” beledsagar den goda leken medan ”stolthet för prestation” hänger samman med ett 

fruktbart spel.  I en undervisningssituation bör det finnas en igenkännlig interaktionsordning. 

Därför måste undervisning till stor del handla om spel och prestation. Samtidigt som de 

lekande momenten inte bör uteslutas, understryker han. De bidrar till en vital och dynamisk 

atmosfär (innehållande föränderliga och oberäkneliga samspelsstrukturer) och ger utrymme för 

nyskapande. 

 

Joas (1993) fokuserar på kreativitet i sina teorier utifrån Mead och  interaktionism. I lekandet 

friställs olika handlingsalternativ och lekdeltagarna kan hänge sig åt att använda dessa riskfritt 

och på så vis även uppmuntras att uppfinna nya handlingsmöjligheter. ”The capacity of 

invention, that is creativity”, menar han (Joas, 1993, s. 249). Han visar på vikten av öppna 
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aktiviteter som inte har determinerade slutmål och poängterar att kreativa handlingar endast är 

diffust teleologiska, i den bemärkelsen att de inte är direkt ändamålsenliga.  Häri ser han också 

konstens roll. Konst är ett kreativt försök att göra världen meningsfull genom en kreativ 

appropriering av möjligheter där sinnlig erfarenhet samtidigt åskådliggörs.  Här kan det vara 

värt att påminna om att kreativitet alltid ses som intersubjektivt i Joas ögon. Den anses uppstå 

ur ett socialt sammanhang. Musicerande och samspel blir därför synnerligen intressant i 

sammanhanget, vill jag mena. 

 

 

 

2.4 Interaktionism och pedagogik 

 
Interaktionism i vid bemärkelse anknyter till den ontologiska innebörd där människans 

existentiella varande är intimt förbundet med samvarande: ”Tillvarons djupaste grund existerar 

i levande gemenskaper, i autentiska möten mellan personer som vänder sig till varandra” 

(Aspelin, 2005, s. 79).  Asplund (1987) har visat på den ”sociala responsivitet” som han menar 

är individers grundläggande drivkraft, Heiling (2000) på musikers sociala behov och Carlheden 

(2006) föreslår att vi ser begäret efter socialitet som fundamentalt för människan. 

                        
Meads socialpsykologiska och utbildningsfilosofiska tankar är användbara att arbeta med 

didaktiskt, menar von Wright (2003).  Att lärande och identitetsbildning inte är två parallella 

processer, skilda från varandra, är det underliggande antagandet i von Wrights teoretiska 

perspektiv. De befruktar istället varandra i en kontinuerlig process som i botten är social till sin 

natur. Hon menar också att även pedagogen utvecklas i de möten som undervisningen 

möjliggör, både som människa och som pedagog.  Inom ramen för detta uppsatsarbete är det 

emellertid elevernas lärande som jag valt att fokusera på. 

 

Det sociala lärandet ses som en källa till självreflektioner och meningsskapande processer som 

i sin tur antas frammana ett motiverat och nytänkande lärande. Vägen dit är inte alltid 

konfliktfri. Tvärtom bör den helst vara kantad av utmaningar som ”bryter vanans makt” och 

som innebär problemlösning av olika slag, i enlighet med  Meads dialektiska anda (färgad av 

bland annat Hegels tyska filosofi som innebar en tro på utveckling via förändringar, kontraster 
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och motstånd).  En av nycklarna till denna process är  perspektivtagandet  – att ”låna” och leva 

sig in i andras perspektiv för att på så vis bli objekt för sin egen varseblivning.  Det är 

härigenom nya sorters kunskaper kan växa fram. Det är genom våra medmänniskor  -  

medaktörer  -  som vi kan se på oss själva och på världen med nya ögon. Med andra ord är det 

den sociala interaktionen som konstituerar vår egen självförståelse och som vidgar vårt 

medvetande till ett självmedvetande. Härigenom genereras en vidare förståelseram, menar 

Mead och hans anhängare: ”We must be others if we are to be ourselves” (von Wright, 2003, 

s. 194) 

 

Hon förstår den sociala interaktionen som ett socialt samspel, en relationell process av 

meningsskapande där de involverade betraktas som aktiva. Känslor ses härur inte som något 

introvert och privat i bemärkelsen dolt. Många gånger uttrycks de demonstrativt och kan därför 

snarare betraktas som aktiva uttryck i en relation.  Det är med andra ord mellan aktörers 

aktioner som en uttrycksfull interaktion kan sägas äga rum. I botten finns ett epistemologiskt 

förhållningssätt av pragmatistisk natur ur vilket ett fokus på  bl.a konsekvenser, erfarenheter, 

handlingsalternativ och situerat lärande följer. Social interaktion som samspelsform kan 

betraktas som koordinerad handling ur vilken det reflexiva tänkandet tar form. Av pedagogisk 

relevans blir härigenom att sociala situationer erbjuder möjligheter till koordinerade 

handlingar. Tänkvärt är att koordinerade handlingar förutsätter gemensamt tolkande. 

Gemensamma tolkningar uppstår först då parterna tagit över varandras attityder och roller. 

Rollövertagande och perspektivtagande måste bygga på det som benämns intersubjektivitet, 

vilket jag snart ska definiera närmare. Carlheden (2006)  poängterar att ett perspektivtagande 

utan en intersubjektiv relation endast leder till en sorts självobjektifiering. Det är först när den 

involverade personen släpper taget om sin egen självkontroll och självmedvetenhet som det 

paradoxalt nog kan uppstå en verklig självmedvetenhet. En annan implikation är det oförut-

sägbara, vilket jag kommer att koppla till kreativitet i denna uppsats. 
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2.5    ”Den intersubjektiva vändningen” 

 
Intersubjektivitet är ett centralt begrepp inom det interaktionistiska perspektivet, men Mead 

använde själv inte just denna term. För en del ses dess innebörd som något konsensusbetonat, 

likt samförstånd (Wertsch, 1998). Med ovanstående resonemang om det oförutsägbara och 

dynamiska i det mänskliga samspelets natur, blir det logiskt att von Wright inte väljer att 

definiera det som ”överensstämmelse mellan olika personers bedömningar och uppfattningar”  

(Egidius, 2000, s. 108). I hennes relationella teori vinner istället det multivokala gehör och 

konsensusorienterade tolkningar som den ovan citerade får därför ge vika för tankegångar av 

mer dialektisk natur. Källan till människors individualitet står att finna i kommunikationen 

mellan människor, i intersubjektiviteten. På så vis föregår socialitet det individuella.  

 

Individualitet förutsätter sociala interaktioner av intersubjektiv karaktär. Intersubjektivitet 

sätter inte enbart det dynamiska under luppen. Det subjektiva aktörskapet är något som skjuts 

fram och inom ramen för lärande så knyts det till individens subjektiva meningsskapande. 

Subjektivitet är inte något substantiellt och ”punktuellt”, hävdar hon. Istället för att se det som 

något strikt individuellt tillstånd eller en statisk egenskap hos individer, vill hon se det som en 

social produkt. Något som blir situationellt i stunden och som inte kan förutses. 

 

Meads storhet anses ligga i hans konceptuella orientering som öppnar upp ögonen för ett tydligt 

perspektiv. Asplund (1967) ser det som ett förbluffande konstgrepp att vända på den tidens 

etablerade föreställningar och påstå att medvetande och jag inte är en förutsättning för 

interaktion. Omvänt ses istället medvetandet och jaget som sociala produkter. 

 

Sociologer har betraktat Mead som socialpsykolog först och främst men von Wright beskriver 

honom som utbildningsfilosof och epistemolog. Att hans kollega Dewey blev den som kom att 

framhållas har bland annat med den efterföljande tidsandan att göra. Hon kallar Meads social-

psykologiska ansats  ”den intersubjektiva vändningen” och urskiljer i den tre moment:  från 

imitation till rekonstruktion som bl.a innehåller tankar om perspektivtagande och 

kommunikativ handling, från medvetande till meningsskapande samt från det förutsägbara till 

det oväntade och därmed möjligheter till nyskapande, vilket jag finner relevant i en studie som 

berör kollektiv kreativitet och produktivt skapande. Med pragmatismens handlingsorienterade 

fokus, kan man påstå att intersubjektiviteten också är praktisk – en praktisk intersubjektivitet 
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som understryker den handlande människan, vilket också rimmar väl med Bengtssons 

definition på undervisning (Bengtsson, 2004).  

 

Carlheden (2006) belyser du-orienteringens betydelse för resonemang om subjektivitetens 

uppkomst. Att vara orienterad mot andras ”du” försvagar inte identitetens tillblivande. 

Tvärtom, det förutsätter den. Bubers relationsfilosofi ser människan som tvåfaldig med ett 

”Jag” och ett ”Du”. Aspelin tar hjälp av denna filosofi och visar vägen till en relations-

medveten pedagogik (2005).  Von Wright argumenterar också för ett relationellt perspektiv, 

framför ett  punktuellt. Hon understryker på så vis potentialen i mänskliga möten, inte endast 

för eleven utan också för den berörda pedagogen. Dock förutsätter de äkthet och ett autentiskt, 

oförställt engagemang från båda parter. De två sistnämnda framhåller mellanrummets 

betydelse; det som sker i den interpersonella mittpunkten, inter-aktionen. T.o.m ordet 

”intresse” har en påtaglig relationell innebörd, då ordets ursprunglighet inter-esse, mellan 

essenser, avslöjar ett relationsbundet innehåll.  Motivation och engagemang kan på så vis ses 

som något socialt konstituerat. Något som skapas mellan interaktiva personer. Aspelin föredrar 

att tala om den mellanmänskliga dimensionen, vilket sätter fingret på denna dynamiska 

mittpunkt. 

 

 

2.6  Sociala krafter 

 

Som jag visat, kan man förstå social responsivitet som en grundläggande drivkraft hos elever. 

Detta skulle jag vilja relatera till Aspelin (1999a) som med hjälp av Scheff finner att byggandet 

av sociala band är ett nyckelfenomen om än ibland i det dolda, vid första anblick.  Jag tolkar 

detta som ett uttryck för bland annat de kommunikativa behov som Asplund (1987) visar. 

Samtidigt har stabila sociala band en integrativ funktion som möjliggör produktiv undervisning 

och dessa band får i undervisningssituationen således en avgörande roll, konstaterar han. 

Vidare visar han hur starka emotionella krafter är i omlopp under ytan och bidrar till sociala 

formationer i klassrummet.  De två känslotillstånd som han uppehåller sig vid är skam och 

stolthet. Ett tredje slag av social dynamik som jag vill ta upp här är differentieringsaspekten, 

d.v.s. på vilka vis elevens individualitet kan framträda i gruppen och hur beroenderelationer 

kan se ut. 
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Sociala band uppstår i ett processartat och dynamiskt, många gånger ostyrigt flöde. De 

existerar mellan lärare – elev, elev – elev, och kan byggas upp såväl som hotas i snabba 

förlopp. Han urskiljer stabila och instabila band utifrån Scheffs teoribildning. Ett stabilt band 

byggs upp via autentiska möten i vilken kommunikationen kännetecknas av ömsesidig respekt 

och tillit. Instabila band är band som är hotade och där förtroligheten är låg parterna emellan. 

De kan vara under reparering, d.v.s vara på väg att återfå sin stabila karaktär igen.  Genom 

detta vill han belysa något väsentligt: de mellanmänskliga relationer som betingar / äventyrar 

ett lärande klimat.  

 

Med denna analysnivå väljer han att gå på djupet, bakom de abstrakta roller av 

institutionaliserad natur som aktörerna samtidigt antar i en undervisningssituation med dess 

kulturellt definierade ramar och beteendemönster. Med hans förståelse framstår hur beroende vi 

medmänniskor egentligen är av varandra.  Det jag finner både fruktbart och radikalt i detta är 

att han tydliggör sociala fenomen som är undertryckta i vår kultur. Människor har, under det 

tidevarv vi kallar moderniteten, systematiskt negerat idén om sociala band, det vill säga 

föreställningar kring hur bundna vi är av varandra och de responser vi oundvikligen både ger 

och får.  Istället har ett annat ideal vunnit hegemonisk acceptans i vår kultur: att se den 

mänskliga naturens autonoma potentialer. Önskan om att frammana det självgående, oberoende 

och rationella i människan, har vunnit terräng.  Härav har den moderna människan ofta ingått i 

rollspel som bl.a bygger på att undertrycka vissa känslotillstånd. På så vis finns en över-

hängande risk att vi inte erkänner hur beroende vi är av varandra och därigenom ger den sociala 

kontexten full legitimitet. Att vara autentisk kräver socialt mod och autentiska möten 

förutsätter ömsesidig hängivenhet där man ”går ur” sina roller och vågar riskera sin sårbarhet 

och pröva sin självmedvetenhet genom att släppa in andras responser och tankar. Tankar som 

kan leda till en omdefiniering av sig själv.  

 

Skam och stolthet är ett dialektiskt begreppspar som används för att tydliggöra de emotionella 

tillstånd som sociala band inrymmer i huvudsak (Aspelin, 1999a). Skam och stolthet är signaler 

som vägleder individerna i deras sociala interaktion. Ingen av känslotillstånden bör ses med 

normativa ögon, då inget av dem är fel eller fult och dessa känslor förekommer frekvent även i 

bra relationer. Det är däremot förhållningssättet till dem som kan utgöra en fara, att undertrycka 

såväl skam som stolthetskänslor.  När man t.ex hamnat i känslofällor som att skämmas för att 

man skäms. Det är när känslor förnekas som det kan kosta på den pedagogiska kvaliteten.  
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Aspelin (1999a) ser också till integrationsaspekten, hur graden av sammanhållning respektive 

åtskillnad - differentiering - samverkar med läroprocesser. Människor formar olika sorters 

sociala strukturer och han menar att det är en optimal differentiering som i hög grad är 

avgörande form för en produktiv undervisningssituation.  Vid optimal differentiering råder en 

adekvat balans mellan närhet och distans, d.v.s varken ”subjektiv överhettning” eller ”system-

tvång”. En respektfull interaktionsordning där de involverade parterna tillsammans utgör det 

interpersonella spänningsfält som lägger grunden för individuell utveckling. Nyckeln till detta 

är den mellanmänskliga interaktionen och att fånga det autentiska i den. Han poängterar att det 

inte innebär att fullständigt gå upp i varandra och varandras känslor, men däremot en social 

interaktion där klassrumsaktörerna inte hänger sig åt predestinerade roller. Roller reproducerar 

en såväl statisk som bedräglig beteendeordning och en sådan kan undergräva undervisningens 

vitala, processartade karaktär.  Undervisning bör inte bli till ett statiskt fullgörande av ålagda 

plikter, betonar han och varnar på så vis för relationer och läroprocesser som reifieras 

(förtingligas) på ett objektiverande vis. 

 

Med detta resonemang blir det också intressant att betänka hur avbrott i invanda interaktions-

ordningar kan tänkas påverka kunskapsbildande processer. Aspelin (2005) lyfter fram Bubers 

tankar om att ett genuint lärande kan förutsätta ett avbrott i den ordinära interaktionen. Vid 

sociala förändringar och relationella omstruktureringar kan ett mer djupgående lärande tänkas 

äga rum, menar han. 

 

 

 

2.7   Experimenterande  intelligens 

 

Nilsson (2002) fann att barnen i hans studie experimenterade på ett naturligt och lustfyllt vis 

när de skulle göra egen musik individuellt. De testade sig fram och lät snabbt idéer omsättas till 

handling. Rostvall & West (2001) konstaterade ett liknande resultat utifrån de filminspelningar 

som gjordes i samband med elevers musikaliska lärande på kommunala kultur- och 

musikskolor. Elevernas vanligaste strategi att lösa problem var att undersöka på ett praktiskt 

vis. Moira von Wright (2003) visar hur tankar snabbt kan låta sig ta en yttre dräkt och därför 
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inte är ett introvert fenomen. För henne utgör de inga intrapsykiska tillstånd först och främst, 

snarare handlingar. Att betrakta tankar som handlingar rimmar också väl med 

interaktionismens influenser från pragmatismen. Här betonas handlingarnas intersubjektiva 

karaktär. 

 

Joas tankegångar om ”the creativity of action” belyser detta väl (1993). Vid motstånd skapas 

nya tolkningsmöjligheter och med dem nya handlingsalternativ. Människan är utrustad med en 

experimenterande intelligens, menar han. Denna blommar ut i samspelssituationer där 

metareflektioner och perspektivtagande accentuerar dessa behov. När man uppmärksammar 

Mead, understryker han hur viktigt det är att försöka greppa hans tankar om spänningen mellan 

”creativity of action” och den kommunikativa karaktären på mänsklig socialitet. Några lätta 

svar ges ej här, men med detta i åtanke är vi tillbaka i den kreativa intersubjektivitet av praktisk 

natur som jag tidigare skrivit om.   

 

 

 

2.8   Meningsskapande 

 
Förutom musikaliskt skapande blir två andra slag av skapande relevanta i min studie: 

meningsskapande och nyskapande. Inom interaktionismen spelar motstånd och problemlösning 

en stor roll för lärande. Alltför enkla situationer anses ej frambringa det reflekterande 

medvetande som även driver fram ett självmedvetande. För att bli medveten om saker, måste 

en engagerande tolkningsprocess äga rum. Det är härav det sociala spänningsfältet kan erbjuda 

en mängd lärtillfällen. Här kan man relatera till Dysthe som också har interaktionistiska 

tankegångar. I ”Det flerstämmiga klassrummet” (1996) skriver hon att det är skillnaden mellan 

de olika rösterna som utgör en inlärningspotential. Vidare belyser hon hur vanligt det är att 

denna flerstämmiga potential inte utnyttjas på ett medvetet sätt från pedagogens sida. 

 

Intressant med avseende på min studie är att betänka det tillrättalagda lärandet, då musikalisk 

improvisation och kollektiv kreativitet kan tänkas inrymma det oförutsägbara, vilket jag 

tidigare beskrivit. För det första går det aldrig att tillrättalägga och förutse ett lärande fullt ut, 

och för det andra så anses det oförutsägbara och överraskande bidra till många möjlighets-
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betingelser. Den sociala dynamiken är inte bara levande. Den är också spännande genom sin 

komplexitet och de oväntade meningserbjudanden som kan uppstå.  Mittpunkten, 

mellanrummen, i mänskliga möten kan ses som en dynamisk punkt ur vilken inspiration och 

skaparkraft kan uppstå (Aspelin, 2005). Dessa möten kan skapa atmosfärisk täthet och en 

medryckande intensitet som befrämjar lärande (Aspelin, 1999a). 

 

Moira von Wright (2003) menar att tänkande i vid mening kan ses som elevernas fortlöpande 

konstruktioner av deras personliga erfarenhetsvärldar, i motsats till den snävare definition där 

den begränsas till förmågan att tänka logiskt. Tänkande ges en stark temporal innebörd, något 

som är utsträckt i tid och rum. Därför blir det av vikt att ge elever utrymme för reflektioner. 

Reflexiv kompetens är därtill något som eftersträvas alltmer.  ”Human action is neither the 

realization of norms nor the fulfilment of drives: the individual is engaged in a continuous 

process of drawing boundaries and of opening them…”  (Joas, 1993, s. 255) 

 

Rostwall & West (2001) efterlyser en mer interaktiv kunskapsbildning, elev - lärare. Detta för 

att elevernas egen definition av sitt lärande ska kunna få större utrymme i musikunder-

visningen och för att deras erfarenheter av musik i olika sammanhang ska kunna tas tillvara. De 

fann att det var instrumentallärarnas definitioner av situationen som var de legitimerande. 

Därtill undanhölls eleverna central information om deras lärandesituation med avseende på mål 

och mening. Expressiva kvaliteter kring musicerandet var inte påtalade under lektionerna som 

istället handlade mest om notinlärning och tekniska övningar, utan påtaglig ögonkontakt. Det 

lärande som äger rum när eleverna inte fått chans att skapa en egen mening och motivation för 

såväl musiken som kunskapsprocessen, kan betraktas som reduktionistiskt, menar de. Nilsson 

(2002) berör musikens expressiva potentialer genom att beskriva hur starka känslor kan 

uttryckas hos barn via musik, utifrån sin empiri. 
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2.8.1 Normers roll 

 
Ett interaktionistiskt fokus på interpersonella tolkningsprocesser och konstrueringar av 

definitioner, betyder inte att detta perspektiv negligerar ”sociala fakta” eller strukturer som 

existerar på makroplan såsom ideologiska och kulturella föreskrifter. De finns även inbäddade  

i skolkulturen, mer eller mindre uttalat. Det som är av intresse vid analysen är hur dessa 

upplevs, tolkas och hanteras utifrån individernas perspektiv – på mikroplan. Utan att i detalj gå 

på djupet, kan jag nämna att denna teoretiska tradition tillhandahåller tankar om hur sådana 

övergripande normer internaliseras och kan upplevas objektifierade. De återspeglar sig för 

individen som objektiva fakticiteter (Sharrock, Hughes &Martin, 2003). Med andra ord kan 

man mena att det är närheten mellan mikro och makro som studeras ingående.  

 

Makrosociologiska fenomen av institutionellt slag är inte något som existerar utanför mänsklig 

aktivitet. De tolkas, definieras och legitimeras av berörda aktörer. Detta kan naturligtvis 

problematiseras utifrån maktaspekter etc. men i denna studie stannar jag vid att konstatera att 

det föreligger ett komplext samband mellan tolkningar och meningsfulla handlingar på det 

personliga planet  –  dominerande normer av institutionellt slag, exempelvis grundskolans 

rådande värdegrund. I pedagogiska diskussioner kan man se denna analysnivå som 

sociokulturell men jag vågar utifrån detta resonemang påstå att interaktionismen även 

inrymmer ett sociokulturellt betraktelsesätt i någon mån. 

 
Inom sociologin har man försummat känslornas betydelse för hur människor organiserar sin 

tillvaro. Människan betraktas ofta som en tänkande varelse, snarare än en kännande. Den 

forskningsgren som vuxit fram i syfte att tillerkänna dessa en större betydelse benämns 

känslornas sociologi (Aspelin, 1999a). Här kommer kulturella normer in i bilden:  ”From its 

perspective emotions can be seen as orderly, as interactionally regulated, in a word, as actions. 

In other words, there are rules - ´feeling rules´ (…)  which govern how people feel or try to feel 

in ways appropriate to the situation in which them find themselves”  (Sharrock, Hughes & 

Martin, 2003, s. 193).  Med detta sätt att betrakta mänskliga emotioner kan det som ser ut att 

röra sig om psykologiska reaktioner egentligen vara något normativt reglerat, t.ex utifrån 

sociala konventioner. De didaktiska konsekvenserna av att inte fullt ut erkänna individens 

grundläggande behov och beroendeförhållanden, blir spännande att lyfta fram.  I musik-

pedagogiskt sammanhang kan det vara ytterst intressant att förhålla sig till känslornas roll inom 
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ramen för undervisningen och dess sociala kontext, eftersom ämnet även har en 

expressionistisk karaktär.  

 
Säljö (2000) pekar på betydelsen av kulturella redskap, artefakter, i samband med 

kunskapsbildning. Dessa redskap är avgörande för inte endast hur man lär sig utan vad man lär 

sig. Den mest använda artefakten i vår västerländska samtid är språket och han vill göra läsaren 

uppmärksam på dess möjligheter och begränsningar i olika sammanhang. Skolmiljön tillhanda-

håller främst dekontextualiserade kunskaper, d.v.s kunskaper som ryckts ut ur sitt naturliga 

sammanhang och omkonstruerats; att exempelvis förstå geografi utifrån kartor, språk utifrån 

grammatikstudier. Dessa abstraherade kunskaper utgör en diskursiv praktik, menar han. Det 

språkliggörande som sker i skolan omspänner en specifik diskurs, och han gör läsaren 

uppmärksam på hur en diskurs både innesluter och utesluter mening.  I skolans värld är således 

elevers tankar inte frikopplade från de normer och värderingar som skolmiljön medierar. Deras 

varande genomsyras av kulturella redskap och han varnar därför för misstaget att sätta 

likhetstecken mellan det de uttrycker och det de innerst inne känner. Ett skriftligt prov visar 

t.ex inte alltid vad en elev faktiskt kan eller inte kan. Det kan säga något om vad eleven vill 

demonstrera utåt eller hur han / hon behärskar skrivspråk och efterfrågat språkbruk.  

 
Varköy (2003) skriver om vikten av att erkänna estetiska värden i den skolkontext som han 

menar genomsyras av ett instrumentellt och målrationellt tankesätt i alltför hög grad. 

 

 

2.8.2  ”Den evaluativa människan” 

 
Dysthe diskuterar engagemangets roll för goda skolprestationer. Ett äkta engagemang i ämnet 

har i olika undersökningar visat sig ge goda resultat men hon problematiserar detta utifrån två 

aspekter. Hon menar dels att interaktiva inlärningsmetoder lättare kan skapa ett äkta 

engagemang. Vidare skiljer hon på äkta engagemang och procedurengagemang. Den senare 

formen är i botten motiverad av prestationsiver. Att prestera i enlighet med vad eleverna själva 

uppfattar som önskvärda beteenden utifrån skolans förväntningar: ”…eleverna gör allt det som 

till det yttre förknippas med att vara en god elev – fullgöra sina uppgifter, är uppmärksamma, 

svarar på frågor under lektionen osv”  (Dysthe, 1996, s. 238).   
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Om man med Aspelin utgår från den sociologiska grundtanke att människan är beroende av sin 

sociala omgivning, är en följd att människan ofta vägleds av konforma motiv vid sitt inträde på 

den offentliga arenan (Aspelin, 1999a). Klassrummet är i högsta grad en offentlig arena. Det är 

däremot ett misstag att tro att elever endast är inbegripna i ett rationellt rollspel. Social 

interaktion kan utifrån integrationsprinciper förstås från två håll: makrosociologiskt 

(institutionellt reglerade roller som skapar en allmän ordning) och mikrosociologiskt (spontant 

formande av relationer och interaktionsordningar). Vanliga mänskliga handlingar är därför 

heterogena och motsägelsefulla i sin helhet då de på samma gång är underställda dessa motsatta 

principer. I skolans sociala rum finns således utrymme för personliga förhållningssätt men den 

institutionella styrningen skapar troligen vissa blockeringar genom pedagogikens strukturella 

förutsättningar (främst lärare – elevrelationer).  

 

Man kan därför föreslå att se de handlingar som klassrummets aktörer utför som fragmen- 

tariska presentationer (Aspelin, 1999a). Dessa är då utanpåverk i någon mån och kan inte sägas 

spegla en fullständig bild av vilka de är och hur de egentligen upplever det rollspel de i stunden 

är inbegripna i. Ett autentiskt möte präglat av oförbehållsamhet, förutsätter socialt mod snarare 

än umgängesteknologiska förkunskaper, ibland kallad ”social kompetens”. Ett socialt mod 

kräver ett utelämnande eftersom man här lämnar ut sig åt varandras impulser och responser. På 

så vis innebär det att våga riskera sin sårbarhet och offra sitt eventuella behov av kontroll för en 

stund.  

 

”Den pedagogiska paradoxen” belyser denna komplexitet genom att peka på hur autentiska 

möten är förutsättningar för ett produktivt lärande, men att sådana autentiska möten inte går att 

uppnå strategiskt. I den mellanmänskliga logiken finns det oförutsägbara inbyggt och därför 

kan en äkta relation inte planläggas fullt ut. Med medvetenhet om vikten av det autentiska 

momentet kan pedagogen dock öka förutsättningarna för goda relationer och Aspelin (2005) 

menar att enstaka glimtar av autentiska möten kan räcka långt för den fortsatta relationella 

utvecklingen. 

 

”Den evaluativa människan” är något som Carlheden (2006) belyser. Han förtydligar 

erkännandets roll och härigenom människans behov av intersubjektiv bekräftelse. Identitet är 

inte en rent deskriptiv eller kognitiv kategori. Den är också evaluativ, vilket innebär att vi inte 

kan bli de vi är utan att erkännas av den andre. De värderingar vi använder för att finna riktning 
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i livet måste ha en evaluativ kraft och de kan de bara få genom erkännande. Likt Aspelin 

(2005) avfärdar han på så vis också resonemang om oberoende och visar på motsatsen. Att 

vinna respekt är något grundläggande för människans varande och utifrån detta påstående blir 

det svårt att bortse från de bedömningar eleven konfronteras med på skoltid. 

 

 Det är inte endast i samband med inlämnade arbeten, utvecklingssamtal och betygssättning 

som eleverna är involverade i bedömningsprocesser. Man kan anta att det sker en konstant 

”intersubjektiv kamp” för att utveckla Carlhedens tankegång, även i elevrelationerna. I 

intersubjektiva kamper kämpar man om att vinna acceptans för något och ur den kunna skapa 

en subjektivitet som kan yttra sig i autenticitet, exempelvis.  På så sätt kan skolans arena 

framstå som något oerhört komplext identitets- och kunskapsmässigt. Med avseende på tidigare 

resonemang om individualiseringens och socialiseringens samtidighet är det rimligt att anta 

komplicerade ambivalenser kring hur de egentligen vill bete sig och vad de verkligen vill 

engagera sig i.  

 

Musikpedagogiskt blir det inte mindre komplext då musik som kunskapsobjekt frammanar / 

gestaltar känslor och är en uttrycksform. Med ovanstående teoretiska ansatser i bakhuvudet, 

torde personligt musicerande vara något som kan problematiseras och diskuteras hos tonåringar 

på grundskolan i skolämnet musik. Likaså kreativt skapande. 
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3.0 Metod 
 

I det följande beskriver jag tillvägagångssättet i studien, med avseende på det empiriska 

arbetet. Jag kommer här att titta på hur urval, genomförande och analysprocessen har gått till. 

 

 

3.1   Urval och beskrivning  

 
Vid valet av skolklass (med tillhörande musiklärare) togs hänsyn till följande aspekter: en 

strävan efter att finna elever som hade ungefär lika stora eller små förhandskunskaper i att 

musicera, en elevgrupp som i sin helhet ansågs vara harmonisk och kommunikativ, en årskurs 

där eleverna hade skaffat sig en medvetenhet om kursplanens mål och innehåll i stort, en 

musiklärare som var utbildad, erfaren och samarbetsvillig, samt en musiklärare som inte kände 

mig personligen. Valet föll allra först på en musiklärare som blev tillfrågad då jag kände till 

hans kompetens och allmänna sätt att vara. Han tackade ja och med hjälp av mina önskade 

kriterier föreslogs en elevgrupp som visade sig passa mina syften väl. 

 

Elevgruppen bestod av 16 elever i årskurs nio. De utgjorde en halvklass.  En av eleverna hade 

utvecklat sitt musicerande med hjälp av kulturskolan (lektioner i tvärflöjt). I övrigt fördjupade 

de sig inte i musik via ett formellt lärande. Ingen av dem spelade i något band på fritiden. I 

gruppen fanns många verbala elever som också hade ett stort intresse i att reflektera kring sitt 

eget lärande. Detta var en av anledningen till att läraren rekommenderade just denna grupp. 

 

Musikläraren har undervisat i 17 år på grundskolan och är utbildad tvåämneslärare i musik och 

SO. I hans undervisningsstil ingår ett eget aktivt musicerande då han har en musikeridentitet 

som sångare och behärskar många instrument och genrer bra. Han använder sig också mycket 

av berättande. Det som jag såg som en stor tillgång vid valet av honom var hans nyfikenhet i 

ämnesdidaktiska ting. Jag förstod i ett tidigt skede att han skulle se min närvaro som något 

stimulerande eftersom han uttryckte sig vara öppen för att utveckla nytänkande och vidga sitt 

eget lärande. Han verkade vara trygg i både sin lärarroll och musikerroll. Detta tror jag var 

avgörande för vårt samarbete. Genom detta kunde vi se varandra som resurser och jag kunde 
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släppa oron att det skulle bli spänningar på grund av eventuellt konkurrenstänkande. 

Symmetriska relationer såg jag även här som viktigt för den situation som väntade oss båda.  

 

Skolan som vi befann oss i är en stor landsortskola, från f – 9. Orten är en sorts bruksbygd, 

präglad av en stor industri och lantbruk. Någon annan skola finns ej på orten. 

 

För att skaffa mig ett variationsrikt empiriskt material lät jag eleverna reflektera i s.k 

reflektionsböcker, observerade dem under deras lektioner, samtalade med några av dem i 

samband med deras musikskapande samt gjorde en gruppintervju.   

 

Till gruppintervjun valde jag sex deltagare. Istället för att låta läraren plocka ut de eleverna och 

fråga om de ville ställa upp, gjorde jag så att de fick besvara denna fråga i sina reflektions-

böcker. Detta för att de själva skulle ha fått igång en motivation ihop med mig – att intervjun 

skulle bli en följd av vår gemensamma dialog. Veckan innan ställde jag muntligt frågan ”vill ni 

vara med och berätta mer för mig om det ni tänker och tycker i en liten grupp?”.  Jag valde de 

sex som svarat mest entusiastiskt här, efter att också ha tittat på hur de tidigare resonerat 

skriftligen. De hade en bra spridning beträffande åsikter och upplevelser, vilket jag också som 

en viktig garant för att kunna få ett rikt material, d.v.s. en intressant gruppdiskussion och 

möjligheter till en givande dynamik. Med avseende på kön råkade dessa ungdomar vara jämt 

fördelade (tre killar, tre tjejer). Gruppdeltagarna benämns här E 1, E 2 o.s.v. och i utskrifterna 

betecknar jag mig själv som I (intervjuperson). 

 

E1 tyckte om att beskriva tillspetsat och känslosamt, både inför mig och inför andra. Ett starkt 

dramaturgiskt sätt att framställa sina synpunkter på, ofta så att det blev komiskt i sin tydlighet. 

Hon fick andra att skratta med henne och var härigenom mycket övertygande. E 2  reflekterade 

klartänkt på metanivå, ofta och mycket. Argumenteringen tog ofta sin utgångspunkt i det 

realistiska och pragmatiska.  Hon framstod som mycket bekväm i denna analytiska roll. E 3 

tyckte om att uttrycka sig personligt, utifrån sina praktiska erfarenheter. Han var fascinerad i 

detta för honom nya sätt att förhålla sig till musik och fördjupade sig gärna detaljerat kring hur 

hans processer hade upplevts. E 4 var den elev som tog lektioner i instrumentspel och som 

skrev allra mest i sina brev till mig. Hon var också mycket engagerad i frågeställningarna och 

framstod som filosofisk. E 5 var inte fullt så ordrik men däremot innerlig och eftertänksam. 

Han tyckte om att delge sina uppfattningar. E 6 var mest fåordig i både text och gruppsamtal 

men intressant för mig eftersom han utåt sett inte visade upp en intresserad attityd till ämnet. 
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Han verkade inte heller vilja framstå som intellektuell. I skrift uttryckte han ändå många tankar 

om hur han såg på det sociala som han var en del av, och om ämnet som sådant.  

 

I samband med urval hör traditionellt sett att tala om data som något som samlas in, d.v.s. som 

en datainsamling. Med Alvesson & Deetz riktlinjer (2000) väljer jag att se det som ett arbete 

med empiriskt material . Detta för att då lättare komma ifrån risken med s.k naiv empirism där 

data tros kunna skiljas från teori och tolkning. Att betrakta det som ett kreativt användande av 

empiriskt material belyser tydligare det processartade och mångfacetterade i detta förlopp, 

vilket författarna därtill menar är ett tidsenligt sätt att förhålla sig till kvalitativ metod.   

 

 

 

3.2  Genomförande 

 

Jag hade planerat att använda tre olika metoder för att komma åt min empiri, men det blev fyra:  

reflektionsböcker,  observationer med anknytande spontanintervjuer, gruppintervju (med 

intervjuguide). Spontanintervjuandet i samband med deras lektionsaktiviteter blev ett 

kompletterande sätt att skaffa mig förtrogenhet som jag inte i förväg hade planerat. 

 

Vid lektionen vecka 41 presenterade jag mig inför klassen. Det blev ett varmt välkomnande 

som bl.a yttrade sig i en slutapplåd och de uttryckte att de kände sig utvalda och viktiga. Det 

jag skulle undersöka berörde dem i högsta grad då de just hade börjat fråga sig hur man 

egentligen skapar musik och samtidigt fått en individuell hemuppgift i detta som skulle 

bedömas. Jag berättade hur jag skulle behandla den information de ville ge mig med avseende 

på anonymitet och underströk att de inte behövde känna sig tvingade att delta i skrivmomentet. 

Att skriva till mig var något frivilligt och något som inte heller hade med lärarens bedömning 

att göra. De informerades om att han inte skulle få tillgång till deras anteckningar – att det var 

något mellan oss. Om någon kände sig obekväm med min närvaro under lektionerna upp-

manades berörd elev att ta kontakt med mig eller musikläraren. Ingen hade något att invända. 

Klimatet i klassen var positivt och öppet. 

 

De skrev vid fyra tillfällen i sina skrivböcker som vi kallade ”reflektionsböcker”: v 41, v 42,  
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v 43 och v 45. Vid varje tillfälle skrev de i slutet av sin musiklektion. Det fanns inga krav på 

mängden av text. I instruktionen fanns istället ett uttalat önskemål om att de skulle försöka 

skriva så att jag kunde förstå dem och att det var önskvärt med så personliga och detaljerade 

berättelser som möjligt. Som redskap för att uttrycka känslor dialogiskt utarbetade vi 

tillsammans ett chatspråksförfarande med hjälp av s.k smileysar. De hjälpte mig vid första 

tillfället att ta fram och förklara de symboler de trodde att jag skulle kunna förstå och ha 

användning av. Vi ritade dessa på tavlan och tolkade dem tillsammans. Här anges de så som det 

går att använda dem via datorbruk, d.v.s i ”liggande” ställning (med undantag av den första 

som finns inlagd i datorprogrammet). 

 

     =  att känna sig glad 

= )    =  samma som ovan 

= D   =  att känna sig jätteglad 

: D    =  samma som ovan 

XD   =  när något känns jätteroligt 

X )   =  när något är jättekul (humoristiskt menat) 

;)     =  glädjeuttryck med önskan om humoristiskt samförstånd  

            (traditionellt betyder den en flirt men vi definierade den inte så) 

= P    =  när man inte menar något autentiskt (ironi med positiv underton) 

: P     =  samma som ovan 

= /     =  att känna sig besviken / nollställd 

= (     =  att känna sig ledsen 

:  (     =  samma som ovan 

= S    =  att känna sig osäker / förvirrad 

 

Jag uppmanade dem att hitta på fingerade namn om de ville det, men samtliga 16 elever valde 

att skriva sina egna på framsidan.  

 

Vid de fyra besöken var jag observatör under det att musikläraren hade sina lektioner med dem. 

Jag registrerade och antecknade kontinuerligt samt renskrev efter varje tillfälle. Det första 

tillfället handlade om musikhistoria, redovisning av texter till blueslåtar som de haft i läxa att 

göra, samt att introducera ”skapande” som individuell inlämningsuppgift. De tre sista 

lektionerna ägnades åt fritt skapande i smågrupper (3 - 4 elever i vardera grupp). Det är de tre 

sista lektionerna jag huvudsakligen valt att redogöra för i min analys eftersom det är de som 
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berör uppsatsens frågeställning. Detta musikskapande ägde rum vecka 42 och  43,  i grupper 

som läraren delade in dem i slumpvis, efter den placering de råkade ha. Vecka 45 fick de själva 

bestämma gruppindelningen men valde att göra ännu en slumpindelad variant. Grupperna 

spreds ut i fem olika utrymmen, varav ett utomhus. I varje utrymme erbjöds en specifik 

utrustning att användas fritt. Varje grupp hann med minst två aktiviteter. Läraren bestämde hur 

cirkulationen skulle se ut och gav anvisningar efter hand. Uppgiften var att skapa musik som 

sedan skulle redovisas inför klassen i den mån det gick att återskapa. I den stora musiksalen 

skulle trumsetet användas, i ett litet rum akustiska gitarrer, utanför salen skulle de använda sina 

egna kroppar som ljudkällor, utomhus skulle de göra stomp och i ett annat rum skapa vokalt 

med rösterna. 

 

Jag ägnade en gång åt att skaffa mig en överblick och antecknade mycket som stöd för minnet. 

De sista gångerna valde jag att stanna hos grupperna för att iaktta hela processen. De långa 

lektionerna lämnade utrymme för eleverna att både arbeta med skapandet och skriva i 

reflektionsböckerna efteråt, samt i vissa fall bli intervjuade av mig däremellan. Dessa korta 

intervjuer kan ses som spontana samtal om vad som nyss skett. Jag försökte härigenom fånga in 

de känslor och tankar som just uppstått, ibland med enstaka elever och ibland med flera 

samtidigt. 

 

Vid den filmade gruppintervjun vid mitt sista besök, utgick jag från en mycket löst strukturerad 

intervjuguide. Den vägledde mig genom fem teman, vilka jag inte uttalade inför dem. Dessa 

teman gjordes genom ett teoretiskt urval. De fenomen jag ansåg vara intressanta att få veta mer 

om, utifrån frågeställningarna och ett interaktionistiskt perspektiv, var: musikens roll, 

responsens roll, meningsskapandets roll, metodens roll och deras skapandeprocesser. Till dessa 

teman hade jag antecknat lösa förslag på infallsvinklar. Någon ordningsföljd var inte fastställd 

från början. Den kom att bli på följande vis: vi inledde med att prata om ”metodens roll” – hur 

de hade upplevt användningen av chatspråk i de skriftliga reflektionerna till mig bl.a. Därefter 

”musikens roll”, varvid vi uppehöll oss kring definitioner av musik och musikupplevelser. 

Övergången till deras eget musikskapande blev sedan naturlig – ”skapandeprocesser”, följt av 

hur de ser på musik och mening i samband med de aktuella uppgifterna men också allmänt  – 

”meningsskapandets roll”. Till sist avrundade vi med en diskussion om vad det innebär att få 

respons i olika sammanhang, inte minst i samband med musikaliska prestationer. 
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Gruppsamtalet gjordes i ett ostört rum utanför den musiksal där de övriga eleverna var med sin 

lärare. Vi satt i en ring så att alla skulle kunna se varandra. Några justeringar kring 

placeringarna behövdes göra så att de alla skulle kunna komma med i kamerarutan. Eftersom 

de uttryckte entusiasm kring att bli filmade och ingen av dem tycktes känna sig besvärad av 

min inspelning, smög jag inte med dessa justeringar. De var stolta över att få stå i centrum och 

kände sig utvalda, sa de. Vi fixade med detta tillsammans. När videokameran efter 50 minuter 

surrade till för att bandet var fullt, uttrycktes förvåning från några håll; de hade helt och hållet 

glömt bort kamerans existens, så även jag. Detta gruppsamtal varade en timme drygt och fick 

en mycket intensiv och uttrycksfull karaktär. De fem diskussionstema jag på förhand ställt upp 

varade ungefär lika länge, ca 10 minuter var. Diskussionen dippade inte märkbart någon gång 

förutom då jag bytte band. Då uppstod en skojfrisk maktkamp mellan tjejerna och killarna för 

en liten stund. Jag upplevde inte vid något tillfälle tillstånd som pinsam tystnad, riktade 

aggressioner, uttråkade reaktioner, nonchalans eller störningar utifrån. 

 

 

 

3.3 Analysprocessen 

 
Analysarbetet från vecka 41 då jag fick möta och börja observera min elevgrupp. Det abduktiva 

förfaringssättet beskriver jag närmare i resultatdiskussionen och i metodologikapitlet. Här kan 

konstateras att en konstant växelverkan mellan teori och empiri var karaktäristisk för det sätt 

jag gick tillväga på. Jag har svårt att rentav bestämma startpunkt då det återigen handlar om 

var, när och hur processen började. I den vida bemärkelsen inleddes den induktivt – via mitt 

eget musiklärarskap, men inom ramen för denna studie kan man mena att jag redan hade ett 

övergripande teoretiskt synsätt som jag ville orientera mig mer i.  Att kalla det deduktivt blir 

dock alltför strikt då jag inte avsåg att testa hypoteser rätt och slätt. Sökandet efter en djupare 

förståelse över de fenomen jag avsåg studera, ledde till en öppenhet som snarare kom att likna 

abduktion. Det visade sig att det i stort sett gick att förstå det empiriska materialet med hjälp av 

interaktionismens tankemodeller. Däremot fann jag andra tyngdpunkter och fenomen än de jag 

från början trodde att jag skulle studera och den fördjupade förståelsen fick mig att gång på 

gång modifiera och ändra mina slutsatser. På så vis vill jag mena att en teorigenerering ägde 

rum. De två frågeställningarna ändrades något en gång, men det kan snarare ses som att jag 
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finslipade dem. De visade sig i stort fungera bra. Möjligen hade de kunnat begränsas till en 

eftersom det blev mycket att bearbeta och skriva om nu när jag sökte svar på två olika 

fenomen. Samtidigt kompletterade de varandra väl och bidrog till en helhetsförståelse som jag 

inte hade velat vara utan. 

 

 

 

 

 

 

4.0 Metodologi  

 
 
Att väva ihop teori och metod har varit en strävan. De redskap jag använt mig av och tagit fram 

går att motivera utifrån forskningsfrågorna och deras teoretiska hemvist. I detta kapitel görs ett 

försök att förklara på vilket vis detta hänger samman. Jag har därför medvetet valt att föra den 

metodologiska diskussionen via den tematiska indelning som gjordes i teorikapitlet, d.v.s 

återanvända samma rubriker för att visa på dess relevans även i detta sammanhang. 

 

 

4.1  Musik och skapande 

 
Min utgångspunkt rörande människo- och samhällssyn togs upp i inledningen men här kan det 

vara på sin plats att återigen synliggöra den. Den betraktar människan och därmed eleven som 

kreativ i grunden. De kan ses som kreativa, sociala aktörer i samspel med omgivningens villkor 

och meningserbjudanden. 

 

Många musikforskare menar att musikskapande är en process som bör studeras med hjälp av 

kvalitativ metod och jag samtycker (Folkestad, 1996; Nilsson, 2002 m.fl). Ett av skälen är den 

kunskapsfilosofiska grundsyn som jag beskrivit ovan. Den inbegriper ett tydligt fokus på de 
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studerade aktörernas perspektiv och på så vis även den mening de tillskriver sina musikaliska 

aktiviteter. 

 

Eftersom jag hade valt en teoretisk ingång i sociopedagogik, blev forskningsprocessen inte 

renodlat induktiv. Om jag ska försöka ringa in studiens kunskapsbildande procedurer, ligger det 

närmast till hands att se dem som abduktiva i sin helhet. Utifrån den kontinuerligt pågående 

bearbetningen av olika data på fältet, har jag genererat vissa teoretiska fokus som jag kom att 

titta närmre på -  en påtaglig växelverkan mellan teori och empiri. Många av de ursprungliga 

tankar och lösa antaganden som trots allt fanns, kom att revideras och modifieras kraftigt under 

resans gång. Jag försökte ge mig hän åt de empiriska upptäckterna och det har gjort processen 

intressant och spännande för mig personligen. Starrin (1991) menar att forskarens egen 

motivation är en viktig nyckel för den uppmärksamhet och nyfikenhet som måste till vid 

kreativ  problemlösning. 

 
På vilket vis menar jag då att elevers kreativitet kopplat till interaktionism blir relevant 

metodologiskt?  Att se sina respondenter som kreativa aktörer blir intressant av flera skäl. Dels 

innebär det att jag var beredd på en interaktion oss emellan där även de var medskapande vid 

metodarbetet. Jag väljer att kalla det metodarbete för att det just inte är ”en metod” eller 

”metoden” i färdigt skick. Det som kom att bli ett av mina tre forskningsredskap, brev med 

chatspråk, var ingen färdig idé som jag ålade dem. Vi utarbetade denna tillsammans genom att 

exempelvis gemensamt ta fram och förtydliga de smileysar de trodde kunde vara användbara 

för mig och min förståelse. Jag uppmanade dem att komma på bra sätt åt mig som kändes 

roliga och bekväma för dem också. De fick känna sig fria och kreativa under villkoret att jag 

skulle kunna förstå dem så bra som möjligt. Detta förtroende och gemensamma metodskapande 

avslöjar en yttring på den elev- och människosyn jag hade med mig i botten. 

 
Att de elever jag studerat setts som både sociala och skapande, fick betydelse även för min roll 

i den chatliknande dialog vi gav oss in i via reflektionsböckerna. Jag gjorde bl.a valet att 

respondera kort och snarlikt, men med deras språk i viss mån (läs mer om vår chatspråks-

användning i resultatdiskussionen). Det är inte endast eleverna som kan ses som sociala, insåg 

jag ute på fältet. Till viss del måste även jag som forskare vara det aktivt. Vikten av att våga re-

agera som en social medaktör, framstod som allt mer väsentligt för att uppnå goda resultat i 

interaktionismens anda. Skapande möten kan även beröra forskaren och de som studeras. 
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4.2  Musik och lek 

 
Det dialogiska i den skriftliga kommunikationen som jag ovan berättat om, var präglad av 

”lek” som interaktionsform, så som den är beskriven av Aspelin (1999a) och Asplund (1987), 

se teorikapitlet. Lekformen är viktig för spontan idéproduktion. Som jag tidigare skrivit, hänger 

den ihop med ett snabbt och motiverat flöde där aktörerna ger sig hän på ett personligt vis. De 

fria associationerna kan sägas maximeras under denna samvaroform. Intressant här tycker jag 

det blir att se till det oförutsägbara som också är karaktäristiskt. I leken kan man överraska sig 

själv och detta fick konsekvenser också i metodavseende. 

 
Nilsson (2002) beskriver hur de barn han studerat lånar en redan befintlig lekpraktik när de 

musicerar. Han vill samtidigt peka på att de inte reproducerar dem fullt ut. Mina elever i 

studien kan också sägas använda sig av en befintlig lekpraktik genom denna lekartade dialog.  

 

 

 

4.3  Interaktionism och pedagogik 

 

Med avseende på validitet blir den kommunikativa validiteten som Kvale (1997) tar upp 

relevant för denna studie. Han kopplar den också till postmodernismens vidgade 

valideringsmöjligheter och för in tankar om pragmatism och handlingars roll. När ”den 

moderna legitimeringsmanin” försvinner skapas andra sätt att legitimera och definiera kunskap. 

Ett sätt är att se till hur de jag studerat har handlat gentemot mig.  Mina studerade elever 

bekräftade mig och gjorde handlingar som jag tolkar som acceptans. Detta menar jag är viktigt 

ur validitetssynpunkt. Om de inte visat detta så tydligt i olika kommunikativa handlingar, hade 

jag tvingats ställa mig mer kritisk till det material de bidrog till i sin kommunikation med mig, 

skriftligt och muntligt.  



 38 

 

Exempel på viktiga gester kan vara den allra första som gjordes kollektivt, av hela klassen. Vid 

mitt första besök gjorde jag en presentation av mig själv och mitt syfte med besöket. Jag fick 

deras välvillighet demonstrerad med en stor applåd när jag var färdig med den. Det var inte 

lärarens initiativ med applåden och kan därför ses som en gest för tillträde; att de var beredda 

att bjuda till för att jag och projektet blev accepterat. En annan påtaglig gest är det faktum att 

de skrivit så mycket i sina ”brev” till mig. Ca 1 – 2  sidor var den vanligaste mängden och 

visserligen handlar det här inte om kvantitativ metod men däremot så visar det på ett stort 

engagemang att kommunicera med mig och kan därför säga något om äktheten. De visste att 

dessa texter var hemliga inför läraren och således inte hade någon inverkan på betygsättning 

och bedömning. Med så mycket text ökar min förståelse av det de förmedlar, genom att jag då 

får möjligheter att söka efter motsägelser och skaffa mig en djupare förståelse kring hur de 

resonerar etc.  

 
Befring (1994) rekommenderar att man satsar på att få ”både i påse och i säck”, det vill säga 

hög validitet såväl som hög reliabilitet, genom att bygga upp intervjusituationen så att den ger 

utrymme åt allsidiga uttryckssätt och svarsformer. Jag vågar påstå att elevernas hängivna och 

rikliga kommunikation i såväl intervjuform som brevform har gynnat reliabiliteten, i den mån 

man kan använda den termen inom kvalitativ metod.  

 

Interaktionistisk pedagogik tar fasta på potentialerna i det motsägelsefulla och dialektiska i 

utvecklingsprocesser, så som jag beskrivit i teorikapitlet. Kvale (1997) för in dialektisk filosofi 

beträffande forskarens interaktioner, ”inter-views”, som ett alternativ till det hermaneutiska 

sanningskriterium han menar vara mer traditionsenligt och som utestänger reella motsägelser i 

viss mån. Den dialektiska filosofins relevans för intervjuforskning är underskattad, konstaterar 

han och visar på hur det kan sätta fingret på ambivalenser och det motsägelsefulla i de 

intervjuades upplevda vardagsvärld. Då den sociala verkligheten är motsägelsefull i sig, bör 

man som forskare också blottlägga dessa. Detta mer konfliktorienterade synsätt anser jag vara 

förenligt med de tolkningsmöjligheter som Alvesson & Deetz (2000) presenterar i ”Kritisk 

samhällsvetenskaplig metod” och Douglas (1985) som även utarbetat  ”conflictual methods” 

utifrån sina teorier om kreativa och personliga förhållningssätt vid intervjuer: ”One who would 

suceed with nature must play by nature´s rules. In human affairs, nature´s preeminent rule is 

situatedness” (Douglas, 1985, s. 22).  Utifrån interaktionismens underliggande logik blir det 
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meningsfullt för mig att använda mig av framförallt dessa författare. Även Starrin (1991) 

understryker det kreativa, informella och ibland ologiska; hur sociala sammanhang ger bränsle 

åt detta. Man kan därför mena att dessa författare också har en interaktionistisk syn på 

metodologi, med avseende på följande aspekter: det dialektiska, kreativa, oförutsägbara, 

situerade och mellanmänskliga. 

 

Hur det dialektiska intervjuandet yttrar sig i mitt fall, är bland annat sättet att föra grupp-

intervjun framåt. När de sex eleverna var eniga om en normerande uppfattning som exempelvis 

att de tyckte man ska tåla kritik och bedömning, lät jag inte diskussionen stanna härvid utan 

sökte efter motsättningar genom att inte lämna temat. Med denna dialektiska utgångspunkt 

gjorde jag snarare så att när gruppen uttryckte konsensus och enighet, försökte jag 

problematisera med motfrågor för att ta reda på hur de kunde tänkas resonera då. För att uppnå 

en rik kvalitativ forskning kändes det angeläget att inspirera dem att falla in i så många olika 

diskurser och normativa konstruktioner som möjligt. Detta för att veta mer om de tolknings-

alternativ de har i bakfickan.  Min intervjustrategi var att försöka uppehålla mig länge genom 

att ställa frågor som skulle engagera dem genom sin komplexitet. Jag hoppades kunna få dem 

att för en stund komma ur deras eventuella identifikationer med elevrollen och därigenom 

också avslöja individuella skillnader. Man kan med andra ord säga att jag i vissa sammanhang 

sökte uppnå differentiering i gruppen för att skapa den dynamik som skulle kunna ge mig ett 

djupare material att gräva i.  

 
Att se intervjuandet som en samtalssituation anser Alvesson & Deetz (2000) m.fl vara 

eftersträvansvärt. Om intervjuernas struktur kan sägas att de var mycket löst strukturerade 

eftersom jag redan från början avsåg att få ett naturligt samtal till stånd. Intervjuguiden 

byggdes upp av fem teman som jag i förväg plockat fram utifrån mitt teoretiska perspektiv. Jag 

hade inte på förhand fastställt i vilken ordning dessa skulle tas upp. En naturlig kommunikation 

är sällan regelstyrd, vilket inte minst Douglas (1985) visar. Låt oss säga att jag var en styrande 

samtalspartner. Styrande i den bemärkelsen att jag såg till att vissa teman och frågeställningar 

togs upp. Hur det skulle tas upp ville jag lämna öppet för att värna om det situerade, 

oförutsägbara och mellanmänskliga i stunden. Jag avsåg även att ge utrymme för spontanitet 

och våga ge mig hän åt det sociala förloppet. Detta resonemang ska jag snart utveckla mer då 

jag kommer in på intersubjektivitet relaterat till forskning.  
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Några ord om lärande och identitetsbildning som en parallell process bör kanske nämnas här 

när jag sätter min egen forskarroll under luppen. Jag försattes ganska snart i ett intensivt 

lärande genom den sortens respons eleverna jag studerade visade. De tvingade fram ett 

rollmedvetande– hur jag framstod i min forskardräkt, men också ett självmedvetande. Att jag i 

sig är musiklärare och att de hade vetskapen om det, gjorde observatörsrollen komplex. Jag 

hade från början inte planerat att förhålla mig ”interaktionistiskt”, men det blev efterhand 

naturligt för mig att tänka om även kring det metodologiska. Teori och metod gick alltmer ihop 

för mig och på så vis kan man säga att även det kunskapsförloppet följde ett tydligt abduktivt 

mönster i mitt fall.  Jag kom att prioritera det relationella och vårda de sociala band de så 

uppenbart ville bygga upp med mig, då vår situation trots allt vilade på en social och 

kommunikativ grund.  

 

 

 

4.4  Den intersubjektiva vändningen 

 
Om jag som forskare inte endast vill ägna mig åt självobjektifiering utan istället är beredd att 

omvärdera mig själv genom andras ögon, krävs intersubjektivitet i relationerna jag är 

involverad i. Ett perspektivtagande förutsätter intersubjektivitet (Carlheden, 2006). Efterhand 

blev jag övertygad om att det blev bättre att ta tag i detta mer relationella förhållningssätt fullt 

ut, istället för att som i början ge dubbla signaler och ibland försöka neutralisera mig enligt 

någon sorts föreställning om att det skulle framhäva deras åsikter bättre. Tvärtom, menar 

Douglas (1985) att det är först då man framstår som en hel människa som kan få den berörda 

partnern att öppna sig och uttrycka tankar och känslor.  

 
Ett sätt att inte låta intersubjektiviteten gå överstyr var att i starten på min presentation inför 

klassen vara tydlig och berätta om det forskningssituationen kräver av dem och mig. De fick tre 

instruktioner angående detta: att inte fråga mig om musikaliska ting fast de visste att jag var 

musiklärare, att inte prata om mitt privatliv och att inte be mig uttrycka mina åsikter.  I stort 

sett levde de upp till detta. På ett vis kan man mena att intersubjektiviteten startade redan här. 

Jag ville att de skulle ta mitt perspektiv och förstå varför det är dessa villkor som skulle gälla. I 

detta låg också att jag helt öppet visade dem hur nyfiken jag var på att få veta vad de tyckte och 
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tänkte kring skapande på musiken. Denna sortens entusiasm menar Douglas (1985) är mycket 

viktig att visa.  

 

Min öppna nyfikenhet möttes ibland av förundran. Vid ett tillfälle iakttog en kille mig länge 

och väl under tiden jag intervjuade några elever i grupparbetet. Till sist utbrast han: ”Får jag 

fråga hur du kan tycka det här är spännande? Jag menar, kan man skriva nånting om det vi 

säger?” Detta kan ses som ett exempel på hur de också gör perspektivtaganden och försöker 

leva sig in i forskarens roll.  

 

Man skulle kunna resonera i termer av passiv och aktiv intersubjektivitet. Jag valde att låta den 

bli ”aktiv” och tydlig både för mig själv och för de involverade. Om jag valt att vara passivt 

intersubjektiv så skulle vi kanske inte uppnått den uttrycksfullhet som nu präglade både breven 

och gruppintervjun. Att min uttrycksfullhet var begränsad visste de om eftersom vi hade pratat 

om på vilket vis min roll innebär sociala begränsningar, men att jag inte sedan poängterade 

denna formella roll kan ha underlättat det förtroende jag fick. På temat intersubjektivitet vill jag 

till sist koppla det till kreativitet och belysa likheterna mellan Joas tankar om kreativ 

intersubjektivitet och ”creativity in action” (1993), se teorikapitlet, och Douglas. För den 

sistnämnde är kreativt intervjuande  ”largely based on an understanding of friendly feelings and 

intimacy, to optimize cooperative, mutual disclosure and a creative search for mutual 

understanding” (Douglas, 1985, s. 25). Båda ser dessutom det dialektiska och 

konfliktorienterade. Vägen till samarbete och ömsesidighet kan kantas av utmaningar och 

motsättningar och det är här forskarens kreativitet sätts på prov. Den kan hämmas av 

metodologisk petighet. 
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4.5  Sociala krafter 

 

Min egen sociala responsivitet var svår att hejda ibland, men förutom i observatörsrollen blev 

detta till något fruktbart. Som observatör kunde jag ibland känna att deras sociala behov var 

svårt att hantera (i bemärkelsen att motstå), speciellt med min bakgrund som kommunikativ 

lärare. Så småningom hittade jag en fungerande avvägning här. 

 

Att vi var angelägna om att bygga stabila sociala band har jag också varit inne på. För mig var 

det väntat att ungdomarna skulle värna om det men däremot oväntat att jag själv skulle ställas 

inför det så påtagligt. Att på deras förväntansfulla fråga ”var det bra?” tvingas inse att även om 

jag inte hade tyckt att det var bra, skulle det ha känts tungt och närmast förödande för vår 

relation att svara något negativt. På så vis konfronterade jag i praktiken det ömsesidiga 

beroende som jag läst om (Aspelin, 1999a). Genom att erkänna detta minskar risken att jag 

skäms för att jag skäms. Bedrägliga känslor grumlar klarsynthet. Teorierna om känslolivets roll 

har även fungerat som ett klargörande redskap för självförståelse. Mitt fältarbete var inte 

långvarigt så jag ställdes inte inför de utmaningar som man som forskare hade gjort om man 

lärde känna dem under en längre tid. 

 

Differentieringen blev överlag optimal i mina ögon, då jag anser att det fanns en respektfull 

interaktionsordning och en god balans mellan närhet och distans. Ingen elev visade tecken på 

att vilja knyta an till mig mer än vad situationen krävde.  Strategin att i ett initialt skede 

poängtera vad min forskarroll innebär relationellt, kan ha bidragit till att de anpassade sig så väl 

till de förutsättningar som förelåg.  

 

 

4.6 Experimenterande intelligens 

 

Mitt användande av flera parallella metoder har bidragit till ett reflexivt arbetssätt. Joas (1993) 

talar om att mänsklig intelligens kan ses som en experimentell sådan. Att pröva nya 

handlingsalternativ och bejaka kreativ mångfald kan menas vara några uttyck för denna. 

Nilsson (2002) argumenterar för ett sådant då han anser att det behövs olika perspektiv i 
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musikforskningen kring skapande. Jag väljer att inte beteckna arbetet med flertaliga metoder 

som just triangulering av skäl som bl.a Alvesson & Deetz (2000) tar upp. Triangulering före-

språkas ibland av validitetsskäl. Om man med olika metoder kommer fram till samma sak, 

anses validiteten uppnådd. Nämnda författare menar att de olika metoderna istället belyser 

olika sorters frågeställningar och aspekter, då de skapar olika slags resultat och därför ger 

variationer istället för motsatsen. Därför ligger potentialen istället i det varierade och rika 

material som kan framkomma. I mitt fall fungerade det så: via reflektionsböckerna fick jag 

insikter om deras kunskapssyn och känsloupplevelser så som de ville förmedlas i efterhand. 

Under observationerna kunde jag göra kopplingar till det som de hade berättat om skriftligt 

men även iaktta interaktionsmönster och beteendeordningar som de själva inte analyserade. I 

gruppintervjun uttryckte de normer och värderingar i ett socialt sammanhang och med det 

kunde gemensamma normer och värderingar noteras. Här kunde man också följa den 

”intersubjektiva kamp” som Carlheden (2006) skriver om: hur olika värderingar och diskurser 

ställs emot varandra och hur vägen till erkännande och acceptans kan se ut i en relationell 

kontext. Vid mina spontana samtal och intervjuer i direkt samband med deras grupparbeten, 

fick jag bilda mig en uppfattning om vilka känslor de var i störst behov av att uttrycka. De 

tankarna och känslorna var av mer omedelbar karaktär än vid de övriga metoderna. 

Tillsammans ger dessa olika vägar en helhetsförståelse som jag tror hade varit svår att uppnå 

med exempelvis endast intervjuande. 

 

För att kunna iaktta interaktionsmönster, hade det möjligen varit tillräckligt med noggranna  

observationer eller filminspelningar. Jag har i denna studie valt att göra mig en bild av två olika 

forskningsfrågor: elevernas upplevelser kring skapande och uppkomna interaktionsmönster. 

Genom att titta på både handlingar  i stunden och på olika vis samtala kring handlingarna i 

efterhand, hoppades jag kunna undersöka det spänningsfält mellan kreativa handlingar och den 

sociala kommunikation som Joas (1993) vill uppmärksamma. 
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4.7  Meningsskapande 

 

Jag tar i teorikapitlet upp tre former av skapande; det musikaliska, det meningsskapande och 

det nyskapande. Syftet med studien var bl.a att se hur dessa hänger ihop. Gemensamt för de två 

första formerna är det tolkande inslaget. För att skapa mening behövs engagerande tolknings-

processer, menar inte minst de som använder sig av interaktionism som vägledande teori. 

Rostvall & West (2001) pekar på vikten av att eleverna måste vara med och definiera sin 

situation för att kunna lära sig musik. I min forskningssituation blev det en omvänd ordning. 

Det var jag som skulle lära mig något av dem och jag som hade all möjlighet att definiera 

situationen. Ändå valde jag att konstruera en metod ihop med dem och låta dem definiera 

situationen. Tanken med att utarbeta idén kring chatspråk gemensamt och tillsammans finna ut 

symbolernas tolkningsinnebörder var framför allt att accentuera det som skapar mening för 

dem. Intressant blir det också att betänka von Wrights (2003) beskrivning av tänkande som 

fortlöpande konstruktioner av personliga erfarenhetsvärldar, i motsats till enbart logiskt 

tänkande. Meningen från mitt håll med att använda mig av reflektionsböcker låg i det 

kommunikativa tänkandet. Med ett expressivt språk som anknyter till deras erfarenheter kan 

deras sätt att reflektera förstärkas kvalitativt, fanns anledning att förmoda. 

 

 

4.8  Normers roll 

 

Att betrakta ”social life as an interpretative process”, tar också Sharrock, Hughes & Martin, 

(2003) upp. Ordningsföljden att inleda med individuella reflektioner varvat med aktiviteter för 

att sedan sluta med gruppintervjun, hade en tanke. Jag tänkte mig att de först skulle ha haft 

chansen att förankra sina upplevelser via en inre dialog innan de förde den med 

gruppdynamikens normativa förtecken. I gruppdynamiken är det lätt att låta sig sluta upp 

bakom de vältaligas förda talan, men om respondenterna redan brottats emotionellt och 

(meta)kognitivt ökar förutsättningen för behov av att uttrycka sig, resonerade jag. Den 
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intensitet och varaktighet som präglade samtalet med de sex deltagarna kan förklaras av detta. 

Däremot kan jag inte utesluta att de har gett uttryck för förväntade normer. För mig är dock det 

intressanta vad de väljer att ta upp eftersom jag ser kunskap som en social konstruktion. 

Resonemangen existerar uppenbarligen och de är innehållet i dem som är av störst intresse, 

kopplat till skolkultur och ungdomskultur.  

 
Min egen förståelse som musiklärare, med bakgrund inom sociologi etc. gör att jag naturligtvis 

är impregnerad av normer, hur klartänkt jag än avser att förhålla mig. Huruvida denna 

förförståelse påverkat min tolkning är värt att fundera lite kring. I praxis har jag försökt vara 

flexibel och låta mig vara öppen för elevernas initiativ och de situationer som uppstod, på olika 

vis. Genom att släppa in dem i forskningsmetodikens processer ville jag tillvarata andras 

perspektiv och därigenom få möjligheter att utmana mina egna och göra dem förhandlingsbara.   

 

Ett annat sätt att hantera min förförståelse har varit att tydliggöra teoretiska antaganden och 

analytiska val för mig själv, snarare än att förtränga den världsbild som redan byggts upp. Hur 

denna teoretiska ingång ser ut på ett filosofiskt plan har jag också varit noga med att presentera 

öppet i uppsatsen.  Identitetsmedvetenhet är ett av de kriterier för validitet som Alvesson & 

Deetz (2000) omnämner. Historisk medvetenhet likaså och jag har haft ambitionen att försöka 

förstå musikpedagogik ur ett idéhistoriskt perspektiv, teori och metod utifrån ett 

vetenskapsfilosofiskt. Pragmatiska sanningskriterier kring epistemologiska frågeställningar är 

centrala i rådande läroplan (Linde, 2003). Härav känns det inte fel att aktualisera influenser 

från pragmatismen under förutsättning att den filosofin kan erbjuda fördjupad förståelse i 

enlighet med de frågeställningar som formulerats.  

 

Jag har observerat både när de musicerar och när de reflekterat över det. En förutsättning för 

s.k reflekterande empirisk forskning (Alvesson & Sköldberg, 1994) är att göra en ansats att 

förstå hur språkliga, sociala, teoretiska element är ideologiskt sammanvävda i kontinuerliga 

processer. Med ett socialpsykologiskt betraktande fick jag redskap att studera deras 

interaktioner och språkanvändning utifrån den musikpedagogiska ramen. Hur detta hänger 

samman med ideologiska fenomen på ett övergripande plan är något jag berör i uppsatsen: hur 

ideologier och normsystem kan ge sig tillkänna i skolans kultur.  
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4.9  Den evaluativa människan 

 

Identitet som evaluativ kategori accentuerar mänskligt behov av erkännande och respekt 

(Carlheden, 2006). Med det kan man betänka de sorters aktiviteter man som forskare involverar 

respondenterna i. Härigenom finns också en etisk dimension att ta hänsyn till. De är medvetna 

om att de är utsatta för någon sorts bedömning och tar genom detta beroendeförhållande 

ställning till om de vill behaga forskaren eller kanske inta en motsatt hållning: försöka strunta i 

hur forskaren ser på deras prestationer. I en skolsituation är bedömningen central. Jag försökte 

få dem att se det de kunde bidra med och var noga med att ge positivt feedback kring det de 

ville dela med sig. Ville få dem att känna att allt de sa och tänkte var värdefullt för mig. Min 

inledning att diskutera min forskarroll hade bland annat syftet att profilera mig som en 

”outsider” i förhållande till lärarna i skolmiljön. Detta för att försöka minimera riskerna att de 

föll in i en relation som påminner om läraren – elevens. Bekräftelsen på att min 

”outsiderkampanj” blev lyckad i den bemärkelsen jag avsåg, fick jag bland annat när en elev i 

gruppintervjun fällde kommentaren ”lärare förstår inte”, men underförstått ”du gör det”. Det 

var därför de i samma sammanhang sade sig tycka att det blev meningsfullt att skriva som de 

gjorde till mig.   

 

 

 

 

 

5.0 Resultat 

 
I detta kapitel kategoriseras och beskrivs det som framkommit ur mitt empiriska material och 

som setts som relevant med avseende på studiens frågeställningar. Med empiriskt material 

avser jag de olika slag av metoder som jag använt mig av: de individuella elevberättelserna i 

reflektionsböckerna, observationer, gruppsamtalet samt samtalen i samband med deras 

musikskapande.  
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Det som skrivs är förtolkat, då jag här har gjort analytiska val kring det som valt att redovisas: 

på vilket vis det tas upp och vad det beskriver, innehållsligt. Med det kan det sägas vara en 

förteoretisk betraktelse som innehåller analytiska ansatser. I nästa kapitel tolkas detta djupare 

och relateras till teoretisk litteratur och specifika frågeställningar.  

 
För att tydliggöra vad som är deras framställningar och vad som är mina tolkningar, skrivs 

mina uttolkningar i kursiverad stil. 

 

 

 

5.1  Kunskap, motivation och meningsskapande 

 
Vecka 41 höll läraren en lektion i vilken han introducerade en individuell uppgift i ”skapande”. 

De fick ställa frågor kring denna och han exemplifierade på olika vis vad individuellt skapande 

kan innebära i musikalisk bemärkelse. De tränade bl.a ”call and response” tillsammans, på 

temat gospel som de hade påbörjat veckan innan. Han ritade också ett talkörsdiagram på tavlan 

som de testade att utföra. Vidare resonerade han med dem om musikskapande och dess 

funktioner genom historien. De uppehöll sig vid att diskutera musikaliska uttrycksformer och 

han ville visa på sambanden mellan olika ljud och känslor. Eleverna kände viss oro för 

uppgiften som de tycktes betrakta som svår.  

 

Vid slutet av vecka 43 hade de ägnat sig åt fritt skapande vid två lektionstillfällen. Kravet från 

läraren var att delta och redovisa ihop med sin grupp därefter. Det fanns inga uttalade 

betygskriterier eller hemuppgifter knutna till aktiviteterna. 

 

Vid två tillfällen (vecka 41 och  43) besvarade de 16 eleverna i slutet på lektionen frågan:  vad 

tyckte du att du lärde dig idag på musiken?  

 

Här följer en summering av deras skriftliga svar i de s.k reflektionsböckerna, tillfälle 1 och 

tillfälle 2. De är kategoriserade utifrån typ av kunskap och kan därför ge en bild av vad de 

räknar som kunskap. Då det ej är tänkt att vara en kvantitativ redovisning anges inga siffror på 
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hur många elever som uttryckt liknande saker inom kategorin. I de fall antalet elever ändå blir 

anmärkningsvärt i någon riktning, anges det.  

 

5.1.1   Typ av kunskap 

 
Vecka  41 

 

Vid detta lektionstillfälle skrev de om saker de tyckte att de hade lärt sig. Jag har här sorterat 

deras innehåll utifrån den typ av kunskap som impliceras i deras beskrivningar. 

 

Om musikaliska fenomen 

Om takt, toner, tonarter, blueslåtar, låtskrivande, rytmer, talkör  

 

Nytänkande 

Nya kunskaper 

Idéer om hur man kan skapa musik / göra en bra låt 

Hur man kan skapa annorlunda ljud 

Att man inte behöver följa någon mall 

 

Lärarmedierad kunskap 

Att många elever tyckte att lärarens tokiga infall när han teatraliskt gick runt och klappade på 

jakt efter efterklanger var det roligaste under lektionen, kommer att framgå vid summeringen 

av nästa fråga. Att han också ansågs som viktig för lärandet, framgår här då fyra elever valt att 

skriva om detta här och samtliga understryker det med glada smileysar  -   , XD  och  ;)                   

                                                      

Praktiska förmågor 

Att kunna sätta sin vardag i toner 

Hur man ska göra sin uppgift  

 

 

Analytiska kommentarer: 

Många insikter kring musikaliska fenomen angavs vecka 41. De pratar om dem:  att ha lärt sig 

om toner, om hur man kan skriva blues, och om vad en talkör kan innebära. Insikter i  att 
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skapa är ännu inte uppmärksammat av eleverna. Det framkommer istället vecka 43, då de har 

skapat aktivt. Nya kunskaper omnämns. Idéer, tips och nya insikter är en sorts  kunskap,  anser 

de. 

 

 

 

Vecka  43 

 

Om musikaliska fenomen 

Att det finns en rytm i allt med en bakgrund bakom 

Om rytmer 

 

Att praktisera musik  

Att känna rytmen 

Min förmåga att spela 

 

Att skapa 

Utvecklat min förmåga att skapa   (så jag har inte lärt mig så mycket) 

Min förmåga att göra musik   =D 

Att musik kan göras på olika sätt 

Att göra olika ljud  / jobba med olika ljud 

Hur man kunde få ljud att passa ihop och hur man kan göra det till en bra melodi 

 

Nytänkande 

Nya kunskaper 

Att göra nya / annorlunda ljud 

Att musik kan göras på olika sätt 

Övat på att komma på nya saker 

Tränat på att tänka annorlunda 

Upptäckt många ljud utomhus man inte tänkt på innan 
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Socialt lärande 

Min förmåga att sätta ihop något tillsammans med andra 

Att samarbeta 

Hur svårt det är att komma överens när det gäller musik 

 

Analytiska kommentarer: 

De sociala insikterna har tillkommit och visar troligen därför på hur grupparbetena präglar 

deras lärande just nu. Kunskaper om musikaliska fenomen sägs jämfört med v 41 inte vara alls 

lika omfattande som kunskaper i att musicera. Deras kunskaper i musik och  musikskapande 

har ökat, menar de sammantaget. Kategorin ”att praktisera musik” har uppstått härur. Vidare 

anges ej längre ”lärarmedierad kunskap”. 

 

 

5.1.2  Vad var roligast? 

 

Eleverna har vidare svarat på frågan ”Vad har varit roligast idag på musiken?”  De redogjorde 

för detta skriftligen i reflektionsböckerna vid tre lektionstillfällen. Härigenom har jag fått ett 

litet tolkningsunderlag kring det som sägs ha varit inspirerande och meningsfullt för dem. De 

kategorier som utvecklades ovan visade sig vara användbara även här. Två nya kategorier har  

tillkommit: ”måluppfyllelse” och ”valmöjligheter”. 

 

Att praktisera musik  

Kul att arbeta praktiskt 

Att sjunga exemplet på tavlan 

Trummor för det är roligast 

Roligast att spela och sjunga: att hitta rytmen på trummorna 

Gitarr för att man får spela 

Använda munnen för det är enklast  

 
Att skapa 

Att skapa för det är lätt 

Att skapa för jag gillar det 

Att skapa för det är lätt att tänka, vara kreativ och fantisera om musik, att pröva 
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Att skapa ljud med kroppen 

Att göra musik / att skapa musik 

Att göra alla ljud och testa nytt 

Att göra melodier 

Skapa musik med trummor 

Roligt att testa gitarr på olika sätt 

Att hitta på något med rösten 

Att prova på att banka och slå på saker   =P 

 

Nytänkande 

Att testa på nytt 

Trummor för att det låter så olika fast man slår samma 

Att testa olika ljud, något nytt 

Att lyssna och höra annan musik än den man brukar höra på 

Roligt att experimentera 

Att hitta på något nytt med rösten 

Att det var annorlunda 

För att jag gjorde ljud som man knappt visste att man kunde göra  

 

Lärarmedierad inspiration 

Han är inspirerande och rolig 

Roligt att höra honom sjunga 

När han skojar 

När han klappade, det var roligt 

Läraren för han såg så kul ut 

Läraren     XD  för att han är rolig  XD 

 

Socialt lärande 

Att höra hur det lät när vi testade att spela tillsammans 

Redovisningar, för att då fick man se vad de andra hade gjort    

Att lära oss att samarbeta mer 

Kreativt och bra att man fick nya kompisar att jobba med 

Att få redovisa för de andra 

Att lyssna på allas ljud 
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Att lyssna på vad de andra grupperna gjort och se deras framträdande 

Att spela upp det vi övade, för man fick skratta en del 

Att lyssna på de andras sånger 

Att göra saker tillsammans 

Att få idéer av de andra 

Att se vad andra har gjort annorlunda än oss 

Att skapa musik o rytm tillsammans (lättare än när man är själv) 

Bra och roligt att prata för att komma på något nytt 

För att lagarbete är kul 

Att använda sig av olika takter tillsammans 

 

Måluppfyllelse 

För att jag kom på vad jag skulle göra (den individuella uppgiften) – nu behöver 

jag ju inte tänka mer på det  

Att klara av att bli klar och redovisa 

Att lyssna på andras sånger för att det gav mig tips   XD 

För att man fick lite mer idéer till mitt arbete som jag ska lämna in 

    

Valmöjligheter 

För att det fanns mycket att göra, det var lätt 

 
Analytiska kommentarer: 

Att läraren var rolig och inspirerande skrev många elever om i sina reflektionsböcker  vecka 

41. En bidragande orsak till det kan ha varit att just den lektionen i övrigt var ganska abstrakt 

och teoretisk; de satt och  talade om hur den föreliggande uppgiften skulle kunna gå till och 

vilka riktlinjer för skapande som de skulle utgå från – en lektion med många inslag av 

dekontextualiserat lärande. Mitt i detta får pedagogen detta dramatiska utfall som även jag 

noterade fick en medryckande inverkan på dem. Hela klassen brast ut i ett förlösande skratt. 

Den något obekväma stämning som hade sitt ursprung i  elevernas bekymrade inställning inför 

uppgiften lättades härigenom  upp. 

  

En flickas motivation blir särskilt intressant att titta närmare på. Då hon i vecka 41 ännu inte 

hade fått prova på att skapa fritt i grupp, berättade hon för mig i boken att hon inte gillade att 
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skapa i musik för att det var både tråkigt och svårt att göra det själv. Några veckor senare har 

hon vänt om: ”det är roligt att skapa musik & rytm tillsammans”skriver hon då  och det tycks 

vara kommunikationen med de andra som verkar ha varit stimulerande för henne (”det är bra 

och roligt att prata för att komma på något nytt”).  För henne tycktes den obefintliga 

motivationen i starten hänga ihop med tron att hon inte kunde prestera något sådant  ensam. 

 

”Att allt var lika kul för vi gjorde ju lixom inte direkt nåt speciellt”,  skrev en elev.  I det 

sammanhang som det skrevs, tolkar jag att det som blev just ”kul” var att hon cirkulerade runt 

med kompisar utan att vara involverad i en hårt strukturerad uppgift.  

 

Värt att notera är hur lite fokus de här eleverna hade på det instrumentala i sina berättelser, 

att spela instrument. Däremot påtalades behovet av generellt  praktiska moment från flera 

elever. Det praktiska som komplement till teoretiska genomgångar, inte som ersättning för 

dem: ”Jag hade velat att det var mer praktiskt (…) Om han hade pratat om något och vi hade 

praktiserat det hade vi nog lärt oss mer idag”.  ”Musiken ska vara något praktiskt”, skrev en 

annan elev vecka 41. 

 

 

5.1.3  Skapandets betydelse 

 

Det som skapade mening efterlystes från elevhåll i en undervisningssituation. Läraren föreslog 

olika sätt att skapa musik och tipsade om att det kunde vara enkla melodier, som t.ex i barn-

visor. Här följer ett litet utdrag ur en nerskriven dialog från den lektionen där elever ställde 

frågor till sin lärare: 

 

Elev 1: Vad är syftet?? Du sa barnvisa men ska nån lyssna på det? 

Elev 2: Det finns ingen mening… 

Elev 1: Hur ska jag kunna börja? 

 

En annan elev skapar mening genom att göra sin egen kontextualisering. Hon funderar i sin bok 

om skapandets betydelse: ”Improvisation är nog viktigt både i livet och i skolan”  För denna 

eleven har lektionsaktiviteterna under detta temat (”fritt skapande”) bidragit till att hon funderat 

vidare kring konsekvenserna av den här sortens kunskap och nyttan med den. Hon kan sägas ha 
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gjort en kontextualisering självmant, i vilken hon placerar in sin nya förståelse i ett vidare 

sammanhang. 

 

En elev funderar över vilka nya tankar hon kan ha fått och kommer fram till ”att musik kan 

vara ´bara lite skit´ rent ut sagt”.  Hon tycker sig ha förbättrat sin förmåga att samarbeta och 

upptäcka hur man kan skapa en del nya ljud och klanger, men hon sätter inte in dem i ett större 

meningssammanhang. 

 

Ytterligare en elev tycks endast uppleva mening i samband med bemästrade prestationer. Hon 

tyckte inte att hon fått några nya kunskaper, för att ”det var rätt simpla grejer lixom”.  Hon 

verkar fokusera på hur hon klarar av de olika typerna av aktiviteter och ser det pedagogiska 

värdet tydligast i det hon ser sig prestera. Därför får kanske också nya, konkreta insikter ett 

större värde för henne än de som är processartade: ”Jag har lärt mig vad ett riff är. Det visste 

jag inte innan”  skrev hon t.ex vid ett tillfälle. Samtidigt konstaterade hon den gången att ”Det 

var ungefär lika kul allt. Vi gjorde ju lixom inte direkt något speciellt” 

 

Musikens symbolspråk – noterna, tog vi också upp. Vi kopplade det till skapandets premisser. 

Det resulterade i tankar som för mig till temat musikalisk reproduktion – produktion i 

bemärkelsen fritt skapande – regelmässigt skapande. 

 

Här följer ett utdrag ur gruppdiskussionen kring detta: 

 

I = intervjuperson (jag),   E = intervjuad elev 

 

I: Behöver man noter för att kunna skapa musik? 

E 6:  Nej, man måste ju inte det men det är helt klart en fördel. 

E2:  Det beror ju på vilket sätt… 

E1: Det beror på om man vill ”minnas det” (hon gör citationstecken i luften) 

E4: Men det var ju som han (läraren) sa, för jag spelar ju flöjt och vi ska ju göra en låt…och då 

kan det ju bli lite mycket så man tycker allt ska vara på det sättet och det kan ju bli lite som 

inom en ram… Om man inte vet exakt att så och så ska det vá. Då kan det ju bli hur lätt som 

helst! Behöver ju inte vara på ett visst sätt då. Så det kan ju nästan bli lite svårare då…om man 

kan noter… 

I: Så man är liksom friare då menar ni? 
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E5: Ja, då behöver man ju inte gå efter några ”regler” (hon gör också citationstecken i luften) 

Alltså, man kan göra lite hur man vill och så. 

 

Diskussionen tog, som synes, en annan vändning. Någon började med att tycka att det var 

ganska självklart att noter hade varit ett bra redskap vid skapande. De gled då in på att det 

kanske kunde ha att göra med sättet man vill göra musik på och att noter även kan mediera en 

traditionellt definierad syn på musikaliska riktlinjer. Vill man försöka frigöra sig från dem, kan 

frånvaron av ett vedertaget symbolspråk lättare skapa nytänkande. 

 

Vid några grupparbeten framgår ur fältanteckningar att det knöts en handling till ljuden. 

Däremot startade ingen grupp som jag iakttog med en text eller handling som skulle illustreras 

musikaliskt. Exempelvis fick en elev fram ett pysande ljud i sin rytm och det associerade någon 

i gruppen till öppnandet av en läskflaska. Ur detta genererades andra närliggande associationer. 

Till sist blev det till en rytmisk ljudskapelse med handling till. Elevgruppen blev nöjda och 

stolta med den: 

E 5: det blev skitbra så! 

E 1: ja, det blev riktigt kul! 

Lite senare i vårt samtal, i mun på varandra:  som det där med colaflaskan, det bara blev det… 

E 1: men då blev det himla roligt! 

De instämmer ivrigt med henne. Engagemanget och intensiteten i gruppen är mycket hög när vi 

återkallar deras känslor kring deras processer under lektionerna. Deras framåtlutande, ivriga 

kroppsspråk och snabba replikerande visar det, ihop med den livfulla kommunikation som de 

alla bidrog till här. 

 

Det som innehållsligt skapade mening, det utommusikaliska innehållet vid vokala inslag, 

handlade om vardagsfenomen såsom efterättsrecept, bilfärd, läskdrickande. En liten berättelse 

om en anka gjordes också.  

 

I gruppintervjun undrade jag vad musik var för dem och det tog en stund innan de hade frigjort 

sig från sin lärares definition och när de väl hade gjort det, blev deras definition vidare. De såg 

på musik som något allomfattande och gränslöst:  

E 2:  Men det känns ju som… Vi har ju liksom redan fått orden lagda i munnen, han har  

        ju sagt vad musik är ju. Musik är ju rytm med en tanke bakom. 

E 1 (mot E 2):  Så du tycker bara ”Åh, musik är en rytm med tanke bakom”?! 
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I:  Men då tänker vi vidare… Om ni tänker på vad ni också tycker, vad blir musik för er då? 

E 4:  Det kan ju vara både glädje och sorg, något som kommer till en… 

E 3:  Musik finns ju överallt. Det finns ju nästan ingen gräns för vad musik inte är… Musik  

       är nåt som finns överallt kan man säga. 

 
I samtalet berörde vi också skolmusikens roll: 

 

I:   Musik i skolan då? 

E2: Alltså, musik i skolan är aldrig det som kommer att bli det som är hemma…  Här är det ju 

mer lärdom. 

I: Håller alla med? 

Alla ungdomar i gruppen nickar instämmande. 

Denna samtalssnutt kan man tolka på flera olika vis, men ett av dem kan relateras till att musik  

för dem är något mer övergripande än det som inryms i skolmusiken och härigenom kommer 

det som undervisningen kretsar kring att upplevas mer eller mindre dekontextualiserat, kanske 

oavsett vilken musikstil eller metod pedagogen använder.  Som   ”E 3” satte ord på, kan musik 

vara något uttrycksfullt som ”kommer till en” och eleverna tycks vilja reservera dessa starka 

upplevelser till hemmets sfär: 

E2: På ett vis tycker jag att det är bra att det man lyssnar på hemma är privat. Det kan man ju 

hålla för sig själv. Det behöver jag ju inte visa för andra… 

E4: Det känns som att det man lyssnar på hemma (…) man kan ju tycka om det som är här 

också men det är ju liksom två olika saker. 

 

 

 

  5.2 Perspektivtagande och nytänkande  

 
Att lära sig något är att lära sig något nytt. Det framgår ur de flesta anteckningar jag fick ta del 

av. Några få av mina tonårsinformanter talar om att de har förbättrat något eller utvecklat 

någon förmåga men ytterst få verkar vara medvetna om att de kan lära sig djupkunskaper 

genom att syssla med någon aktivitet de redan tycker sig behärska. Att det skulle kunna finnas 
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bottnar att tränga igenom för att få en vidgad förståelsehorisont har de inte upptäckt, inte heller 

att lärande kan vara av processartad karaktär, genom tid och rum.  

 

Behovet av att få nya insikter och aha-upplevelser är stort och en mycket uppskattad erfarenhet 

när de uppnår den. ”Att få lyssna och höra annan musik än den man brukar höra på” (ur 

reflektionsbok), är ett exempel på hur man kan söka andra perspektiv för att utveckla sitt 

musikaliska erfarenhetsregister. Om denna elev menade att det var en kick på ett känslomässigt 

plan eller för att det stimulerar hennes tänkande, framgår ej här.  

 

Vid gruppintervjun trängde vi in i temat kring att tänka lika eller ej, d.v.s. i vilka pedagogiska 

sammanhang de söker normrelaterad konsensus och vid vilka situationer / relationer de inte 

föredrog enighet och harmoni. De tar upp grupptryckets dilemma. Många gånger ställs stor 

press på att uttrycka de åsikter som är legitima, berättar de. Annars kan man råka ut för öppet 

ogillande och hårda ord som ”Va fan, är du helt dum i huvet om du tycker om det!”  

De flesta eleverna tycks instämma med detta och är engagerade i denna diskussion. Ett mildare 

socialt klimat hade vore uppenbarligen det ideala för dem. Att tycka lika är inte alltid efter-

strävansvärt. De ger många exempel på detta under gruppsamtalet: 

 

I:  Är det bra eller dåligt om gruppen behöver diskutera mycket för att komma 

       överens? 

E1: Det tycker jag är bra för då ser man det från alla håll. 

I:  Håller ni med om det?   

 

De svarar ja med eftertryck. 

 

E1:  För om vi diskuterar och jag säger ”den här takten låter fin” (hon demonstrerar en ganska  

ensidig takt med klapp med händer och på knän,  bestående av endast fjärdedelar).  Då kommer 

man ingen vart liksom. 

E2:  Ja, då stannar det. 

E1:  Men om jag säger ”den här låter jättefin” och hon (pekar på kompisen) 

        bara  ”är inte den lite tråkig, lite entonig sådär” och jag bara ”nä, den 

är ju skitfin, Jonas visst är den fin och Jonas bara ”nä”    . Så kommer han med nåt nytt 

och… 

E 2:  Då kan man börja så och så går vi in…och så… 
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E1:  …och då ser man det från olika håll. Man ser det som en kub. 

E 2:  ja, man ”ser det som en kub” 

E 3:  ”en kub”  (ler) 

De andra i gruppen ler beundrande och säger ”oooh” vid detta  illustrerande språkbruk. 

  

I denna lilla grupp var normen att bejaka det mångsidiga uppenbar, rentav i bokstavlig 

bemärkelse. De följde upp denna linje även när vi kom in på så känsliga ting som kritikens roll. 

De gav även då uttryck för att föredra andras perspektiv till och med till priset av att känna sig 

missmodiga efteråt. Med avseende på att ta varandras perspektiv, var de frimodiga och 

uttryckte ofta i ord vad de tyckte om varandras musikaliska idéer och föreställningar. Det 

tycktes ingå i deras outtalade spelregler att i vissa lägen ta del av de andras synpunkter. 

Följande resonemang utspelades vid en observation av en liten grupps skapandeprocess: 

- Det måste ju vara samma takt i allt! 

- Nähä! 

- Jo, men åtminstone två saker. 

Vid en redovisning berättade en gruppmedlem hur det gått till att få ihop deras  stompprodukt 

ute på skolgården så snabbt och effektivt:  

- Vi bara körde på.  Han snodde min klubba. Då fick vi ta en sten. 

En konfliktsituation som denna sågs med blida ögon. Det verkade ingå i problemlösnings-

situationen att vara flexibla och toleranta mot varandra. 

 

I reflektionsböckerna var det inte i samband med att få feedback som redovisningar togs upp 

som viktiga, däremot för att få fler intryck och idéer: ” Att få idéer om hur andra gjorde, vad de 

gjorde annorlunda än oss” och  ”att få höra vad de andra kommit på”. Under kategorin socialt 

lärande (s. 48) framkom också synen på  redovisningar:  ”… för då får man se vad de andra 

hade gjort”.   Ett flertal elever  har uppgett liknande uppfattningar. Redovisningar tycktes 

främst vara viktiga genom att möjliggöra perspektivtagande. 7 / 16 punkter under denna rubrik 

(”socialt lärande”, s 48) rör perspektivtagande, så som jag tolkat det. 

 

I detta sammanhang är det relevant att klassen vid en situation valde att inte välja sina kamrater 

fritt då det var möjligt. Läraren bad dem att dela upp sig som de ville, men det protesterade då 

kraftigt med invändningen att grupper redan fanns. De syftade på de tidigare lektionernas 

gruppindelningar, gjorda av läraren. Till sist reste sig en elev upp och delade upp grupperna 

utifrån placeringen. Ingen elev gjorde påtagliga protester. Vid min intervju återkom jag till 
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detta och undrade hur det kunde bli så. De menade då att det blev för svårt att arbeta med sin 

kompis. Det kändes obekvämt för att man kände varandra för väl, men också oseriöst, tyckte 

de. Risken att ledas bort från ett mer målinriktat arbetssätt, tolkade jag som en överhängande 

faktor. En elev antyder i diskussionen att det är lättare att skapa och experimentera ihop med 

någon man känner väl, men i övrigt värnar de om en striktare interaktion. Uppfattningen att 

vänskap och effektivt skolarbete inte riktigt hör ihop, färgade deras argumentation. Önskan att 

åstadkomma ett bra resultat, tycktes bidra med ett risktänkandet i botten. Alltför personliga 

arbetsrelationer ansågs äventyra det produktiva och skapa ett klimat som inte befrämjar ett 

resultatinriktat lärande. 

 

 

 

  5.3 Skapandets metodik 

 
Ett mönster återkom i all empiri, såväl i gruppintervjun som i deras reflektionsböcker och från 

det jag kunde iaktta vid observationer:  att se på skapande som ett byggande. Ett metodiskt 

byggande utifrån en grund. Oftast var deras grund av rytmisk natur och en av anledningarna till 

det skulle jag tro har med det musikaliska kunnandet att göra. De var nybörjare på gitarr och 

piano och därför blev det kanske mer naturligt att söka enkla rytmiska figurer på de 

instrumenten. Vid övriga skapandestationer var instrumenten inte tonala, förutom de vokala 

möjligheterna. De lade ner mycket möda på att söka efter denna grundrytm och därefter tycktes 

de oftast uppleva att improvisationen flöt på och att skapandet kändes både meningsfullt och 

produktivt. 

 

En tjej visade i gruppintervjun hur hon gjorde en fyrtaktssekvens på fyra takter (i tvåtakt) om 

och om igen, tills gruppen började haka på. 

- Det mesta började med att man börjar med någonting, säger en elev.    

 

Mönstret är uppbyggt så att de först söker efter en grundläggande rytm, ett riff / ostinato i 

någon form som ska tjäna som den musikaliska bakgrund de utgår från när de sedan 

improviserar fram andra inslag.  Här blev det också slående att de oftast valde samma 

grundrytm, oavsett om de skapade med trummor, gitarrer eller gjorde ljud med rösten / 
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kroppen. Två åttondelar följt av en fjärdedel tycktes upplevas som både suggestivt och 

funktionellt för dem i syfte att bygga upp en större musikalisk helhet. Eleverna berättar om de 

strategier och tankesätt de använde sig av när de gjorde sin musik: 

 

E3:  När man ska få ihop egen musik så börjar man från ingenting liksom. Det är svårt. Tar ofta 

lång tid. Fast ibland så kommer det en sån där tanke bara…    Så håller man på och gör mer 

saker. Så blir det en låt… 

E 4:  Ja, man testar liksom 

E1: Ja, hittar man bara en takt eller rytm så kommer man vidare på det 

I:  Ni hade ofta en rytm i botten märkte jag… 

 

De nickar instämmande 

 

E2:  Ja, det är enklare att bygga (hon visar med händerna). Att lägga nåt som går likadant hela   

        tiden. 

E1   sätter igång för sig själv med sitt ostinato (klapp på knä, klapp och sång), i syfte att visa                             

        mig och övriga gruppdeltagare. 

E6:  En början med en takt och så… ja,  sen är det bara att lägga in mer.            

 

 

 

   I reflektionsböckerna kan utläsas andra upplevelser av musikskapande: 

 

   ”När man hittat takten så blev det roligt och man fick nya idéer så man kunde bygga på låten  

XD ” 

 

”Det tar ju lite tid innan allt klaffar men i slutet gick det riktigt bra” 

 

”Det är början som är svårast, att komma igång men så fort man har kommit på det första 

som låter bra,  blir det lättare” 

 

”Det kan vara ganska svårt att börja för när man har en början börjar det bara att flyta på :) ” 

 



 61 

”Det svåraste med att skapa är att hitta ett sätt att skapa på, det lättaste är när man väl har 

hittat ett sätt att skapa på” 

 

 

 

6.0  Resultatdiskussion 

 
I detta kapitel presenteras det som kan sägas vara mina huvudresultat. Jag har trängt in 

ytterligare i det framkomna och presenterar nu en djupanalys kring det som belysts i stora drag, 

relaterat till den teori som presenterats.  

 

Först en återblick på frågeställningarna: det jag sökte efter i dem var elevernas upplevelser av 

skapandeprocesser samt hur interaktionsmönster kunde tänkas se ut vid deras musikskapande. 

Kapitlet är uppdelat i två huvuddelar: ”Upplevelser av skapandeprocesser” och ”Skapande 

möten och interaktionsmönster” 

 

 

 

6.1   Upplevelser av skapandeprocesser 

 
Då jag är medveten om svårigheten att kunna greppa elevernas verkliga upplevelser, fokuserar 

jag i detta delkapitel på de känslomässiga tillstånd som de på olika vis har gett uttryck för i 

samband med sitt laborativa skapande. Jag försöker tolka och tydliggöra dessa känslor för att 

kunna göra mig en djupare förståelse kring deras kreativa lärande. Genom detta hoppas jag 

också komma närmare de betingelser som upplevs vara meningsskapande för dem. 
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6.1.1 Skapande som något lustfyllt 

 
Hur upplevde då eleverna sina skapandeprocesser i ämnet musik? Skapande tycks vara något 

roligt överlag, även om det visade sig finnas ambivalenta tendenser som jag ska undersöka mer 

längre fram. Ofta kombinerade de ordet ”roligt” med glada smileysar av olika slag i 

reflektionsböckerna.  Det var också vanligt förekommande med glada smileysar istället för 

verbala beskrivningar.  

 

I det som upplevs roligt kan man finna tre framträdande teman. Det som känns enkelt beskrivs 

som roligt. Detta visade sig vara den ena sidan av myntet. Den andra sidan av dikotomin 

handlar om hur det svåra lika tydligt beskrivs som tråkigt. Det som innebär nytänkande av 

något slag känns också roligt, menar de.  Sociala aktiviteter anses också bidra till ett lustfyllt 

lärande överlag. Det enkla, det nytänkande och det sociala kan därför ses som de betingelser 

jag urskiljde för det lärande som upplevdes lustfyllt och roligt.   

 

När deras idéer duggade tätt och kreativiteten flöt på, infann sig ett vällustigt energiflöde som 

påminner mycket om det Nilsson (2002) fann hos sina unga elever. De hade också roligt för att 

det kändes så lätt. Han kopplar vidare till lekfullhet som en sociokulturell praktik, en lekpraktik 

som han menar återspeglar sig i deras kulturella vanemönster. Här blir det intressant att titta 

närmare på hur tonåringarna i min studie reagerade på den lekfulla skoluppgift de deltog i och 

ombads reflektera kring. För dem var det inget självklart att acceptera själva lekandet som ett 

inslag i undervisningen, snarare tvärtom. Det väckte många ambivalenta känslor och denna 

ambivalens framträder när man granskar hur de sett på det lekfulla som kunskapsform. Medan 

det för Nilssons mycket unga barn innebar ett mer förbehållslöst deltagande, är leken som 

praktik kanske inte längre legitim i årskurs nio. I deras skolpraktik återkommer istället deras 

vilja att ta avstånd från det som känns alltför lustfyllt och lätt. De tycks känna sig tryggast med 

att ägna sig åt arbetsformer som på ett uppenbart vis befrämjar ett nyttigt och traditionellt 

kunskapande. 

 

 Jag tolkar det som om denna känslomässiga ambivalens bidrog till deras stora behov av att 

sätta ord på den kunskapsform som musikskapandet hade erbjudit dem. Viljan att reflektera och 

motivera sina känslor var mycket stor överlag och jag tror att detta också bottnar i den 

emotionella dynamik som de ville reda ut, både för sig själva och inför varandra. Att etikettera 
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lärandet som en sorts nytänkande var, som jag visat, mycket vanligt. Deras målande och snudd 

på överdramatiska gruppdiskussion kring ”kuben” som metafor, kan också belysa detta. De 

blev väldigt glada och ivriga när en tjej uppfann denna bild av en mångsidig kub i stunden och 

spann engagerat vidare på hur viktigt det är med vidgade perspektiv och flerfaldiga synsätt 

beträffande kunskap och tänkande. Här såg de öppet en stor potential i det skapande de nyss 

gått upp i på ett motiverat vis. Genom att rättfärdiga denna lekfulla, sociala aktivitet som giltig 

kunskap, tycktes de kunna hantera känslorna kring detta lättare. ”Det nytänkande” kom att bli 

den här klassens legitimerande definition av öppen lek och lustfyllt lärande. Det kändes 

naturligare för dem att se det så.  

 

 

Det sociala inslaget på musiken definierade de också som en nyttig kunskapsform och föredrog 

då att se det som träning i samarbete. Ingen elev beskrev i något sammanhang det sociala 

lärandet som kul i sig. Så gott som samtliga berättade däremot om hur roligt det blev att få 

experimentera och skapa musik ihop med klasskamrater. Så som det talades och skrevs om det, 

lades således tyngdpunkten vid det innehållsliga i uppgiften. Det som påtalades var den riktade 

uppmärksamheten mot olika perspektiv. ”Kuben” blev deras målande metafor för att belysa hur 

lärorikt de tyckte det var att se saker från olika håll, med hjälp av andra människors synpunkter. 

 

 

 

6.1.2 Det enkla och lekfulla 

 
Att det som känns lätt också blir roligt kan relateras till leken som ”det roligas fundament”  

(Aspelin, 1999a).  I aktiviteter med lekinslag kan man känna sig uppslukad och i denna sortens 

flöde, präglad av ett starkt och impulsivt ”I”, kommer idéerna utan ansträngning. Dessa mer 

självhävdande sidor, på bekostnad av det reflekterande deljaget (”me”) tillåts träda fram då 

lekens kreatörer inte är underställda fasta regler. Deras gemensamma aktivitet är fri i sin form. 

Betingelserna för ”lek” vid de lektioner jag studerat är rimliga med tanke på den minimerade 

styrningen och stora frihet som rådde vid den experimentella undervisning som eleverna 

provade på just då.  Lek skedde i ett kollektivt sammanhang och man kan se de framsprungna 

idéerna som sociala produkter.  I samma stund som leken upphör försvinner också den 

förtrollade stämningen, menar Aspelin vidare och detta kan också förklara varför några elever 



 64 

inte i efterhand kunde greppa att något konkret lärande hade ägt rum.  En elev skrev efter en 

lektion där hon och gruppen hade mycket presterat mycket kreativt: ”för vi lärde oss inget 

speciellt idag lixom”.  

 

Leken är vidare omedelbar och sker i en spontan interaktion. Ett exempel som kan belysa den 

karaktär jag försökt beskriva ovan är hur de knyter en handling till sina spontana skapelser. 

Även handlingarna uppstod i stundens impulsiva lekfullhet, som vid experimentet med 

kroppsljud: ”som det där med colaflaskan, det bara blev det, men då blev det liksom himla 

roligt”. Jag observerade också vid detta tillfälle. Som de säger var glädjen och glöden 

närvarande och de bekräftade varandra i positiv anda. De responderade också blixtsnabbt på 

varandras impulser. När vi i efterhand pratar om det minns de känslan av flyt men har ibland 

lite svårare att se något sammanhang i det som skapats. Idéerna hänger inte ihop på ett 

systematiskt vis och upplevs kanske därför fragmentariska så länge eleverna inte har satt in de 

skapande inslagen i en större, mer strukturerad helhet. Detta kan också förklara deras intuitiva 

behov av att först vara metodiska och få ihop en grundläggande rytmisk struktur som ramverk 

åt improvisatoriska slingor, skapade i lekens mer suggestiva atmosfär. 

 

Även Nilsson (2002) såg kopplingen mellan de omedelbara infallen och det snabbt iscensatta 

handlandet. Moria von Wright (2003) beskriver hur tankar snabbt låter sig ta en yttre dräkt och 

därför inte kan ses som enbart något introvert. De utgör inga intrapsykiska tillstånd först och 

främst, snarare handlingar. Att betrakta tankar som handlingar är en hörnsten i interaktionismen 

med dess influenser från pragmatismen. Här betonas handlingarnas intersubjektiva karaktär. 

Joas tankegångar belyser också detta väl. Elevernas innovativa sätt att både samspela och skapa 

kan visa på den ”experimentella intelligens” han skriver om. Det aktionsteoretiska perspektivet 

sätter också fingret på deras självklara vis att ständigt finna nya handlingsalternativ: ”the 

capacity of invention, that is creativity” (Joas, 1993, s 249).  Genom kreativ appropriering av 

möjligheter (tillämpandet av dem) görs världen meningsfull, menar han vidare. Att testa och 

direkt omsätta idéer i handling gav även mina elever mening. I denna dialektiska anda 

inbegrips även det temporala, det som är utsträckt i tiden. Det kan vara ytterligare en förklaring 

till att eleverna i min undersökning var så motiverade av att i efterhand få fundera och diskutera 

vidare det de hade erfarit. Jag vill mena att den reflekterande efterbearbetningen är något som 

inte endast borde förbehållas elever i en forskningssituation.  
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Tidsaspekten framkom på ytterligare ett vis. Att lyckas få inspiration och lust att komma igång 

visade sig inte vara helt enkelt inledningsvis. Svårigheten att komma igång berättade de om 

ingående i sina reflektionsböcker, utan att det var ett tema jag hade föreskrivit dem. Därför 

menade de också att den kontrasterande känslan av plötsligt flyt blev så stark när den infann 

sig. Många glädjeyttringar och glada smileysar förmedlades vid dessa resonemang. De lärde 

mig således att den av läraren avsatta tiden kan vara avgörande för hur positivt deras 

musikskapande kommer att bli, resultatmässigt och utifrån motivation och känslor. Detta 

konstaterade även Nilsson (2002) och drar en didaktisk slutsats av detta; att förberedelser av 

olika slag är premisser för den kreativa fasen. Tid är en sådan viktig undervisningsbetingelse, 

men den fungerar inte ensam som avgörande faktor. Grogrund för deras inspiration är också en 

”atmosfärisk täthet” (Aspelin, 1999a),  ett vitalt och meningsfullt socialt rum där dynamiska 

och intensiva möten får plats på ett konstruktivt vis. 

 

 

 

6.1.3 Ömsesidig stolthet 

 
Under grupparbetets gång hördes frekventa glädjetjut från olika vrår. Glädjen över det flyt som 

infann sig var central både i stunden och i deras berättelser i efterhand. Aspelin (1999a) 

urskiljer två olika typer av stolthetsyttringar.  Med leken följer ”stolthet för ömsesidig 

bekräftelse” och med spel ”stolthet för prestation”. Eleverna i denna 9:a uppvisade i mina ögon 

båda formerna. Vid leken följer det han kallar ”positiv avläsning” vilket innebär att deltagarna 

ger varandra positiv feedback. Det kan vara en bidragande förklaring till den övertydliga 

peppning som iscensattes i några grupper. Under dessa tillfällen verkade inte deltagarna ha 

presterat något nämnvärt, vilket kanske visar att just bekräftande intersubjektiv handling spelar 

en stor roll för skapande aktiviteter i grupp. Jag kommer längre fram att titta djupare på 

sambandet mellan bekräftelse och kreativitet. 

 

Han ger vidare en nyckel till svaret på hur glädje ändå kunde hänga ihop med tråkiga och svåra 

arbetsuppgifter, i ett resonemang om den andra formen av stolthet, den som uppstår vid 

kollektiva prestationer av olika slag. Flera gånger hörsammades ”malliga” tillrop: ”vad bra vi 

är - vi äger ju!”. Stolthet för prestation är något som han menar är kännetecknande för ett 

fruktbart spel.  Spel är något som mest hör mest hemma i traditionella läroformer, menar han 
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vidare och det blir relevant för mina slutsatser. Då kan det bli förståeligt att eleverna lättare 

erkände denna form av social aktivitet, för mig och inför varandra. När de berättar om 

gemensamma strategier och problemlösningar, uttrycktes detta utan några tydligt uppvisade 

skamreaktioner, till skillnad från då de kommenterade sina mer spontana insatser under de mest 

lekfulla faserna.  Har man bemästrat en uppgift tillsammans, har man också bemästrat olika 

regelverk som finns mer eller mindre uttalade. Beteendenormer, kunskapsnormer och sociala 

normer skapar tillsammans en komplex kontext som kräver reflektioner och synkroniserade 

rollövertaganden av olika slag. Som jag tog upp i teoridelen ansåg Mead också att unga 

människor är roade av att lära sig förstå och bemästra regler (Asplund, 1967). Utifrån det kan 

man också förstå elevernas uttrycksfulla reaktioner då de hade klarat av att knäcka spelregler 

och problemlösning tillsammans. 

 

 

 

6.1.4 Musik som något sårbart 

 
Eleverna i studien gav uttryck för att det finns behov av att få privatisera sin skolmusik, både 

den som de ska uttrycka och den de lyssnar på.  Den dominerande uppfattningen var att de 

betraktar musik som något mycket personligt innerst inne. Något som borde få vara privat. När 

vi borrade i dessa tankar, kom de fram till att det är känsligt att uttrycka musik och sin 

egentliga musiksmak. Deras mer eller mindre omedvetna förhållningssätt verkade styras av 

pragmatiska intentioner och ett målrationellt ideal. För att klara av att samordna och skapa fritt 

ihop under begränsad tid, för att därefter kunna avsluta med en redovisning inför klasskamrater 

och lärare, behövdes smidiga arbetsmodeller och interaktionsordningar. De fann några sociala 

modeller som fungerade utan att någon kände sig alltför kränkt eller sårbar, modeller där de 

sociala banden kunde bli tämligen stabila. Dessa identifierade jag till lek och spelbeteenden. 

 

Med Aspelins perspektiv kan man relatera emotionen ”skam” och återigen ”lek” till det här 

(1999a). Om någon av individerna är påtagligt skamsen försvåras eller omintetgörs leken, 

menar han. Lektillståndet, som jag menar att eleverna i min studie gick in i periodvis, förutsatte 

att de försökte undvika skamkänslor med olika medel. Ett sätt är att inte utelämna sig för 

mycket i musikaliskt avseende. Vid gruppdiskussionen förde de resonemang som pekar åt att 

det kan ha varit avgörande för dem att musiken de skulle skapa var neutral till sin karaktär. Nu 
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kändes musiken knappt som musik för dem, eftersom den blev så laborativ med rytmer, toner 

och ljud och det vokala innehållet ej var impregnerat av värdeladdat textinnehåll. Intressant i 

sammanhanget är att texterna de producerade saknade normativ laddning. De handlade 

exempelvis om matrecept, colaflaskor, en anka som illustrerades underfundigt och med en 

naivistisk stil. 

 

Eleverna verkade lättade över att de inte hade så stora förkunskaper på de instrument som fanns 

tillgängliga då det skulle kunna innebära förväntningar på att uttrycka stilar som de även 

använder sig av privat. Det var tydligt att de ville undvika detta just när de skulle lösa en 

gemensam skoluppgift ihop. I gruppdiskussionen har jag också tidigare beskrivit hur pressade 

de kan känna sig när de ger uttryck för personliga saker. De sa sig kunna bli utsatta för mycket 

hårda ord i samband med att de uttrycker sina åsikter uppriktigt.  

 

Nilsson (2002) menar att musik ger utrymme att kommunicera starka känslor. Hos tonåringarna 

jag undersökt problematiseras detta återigen. De var mycket känsliga för vem de uttryckte 

något för, men också var de uttryckte sig. Kanske för att de är erfarna och stora nog att nu 

förstå hur beroende de är av riktlinjer i olika sammanhang och vilka konsekvenser det får om 

man väljer att inte anpassa sig till dessa mer eller mindre uttalade normer. Man kan mena att de 

nu har fått en reflexiv handlingskompetens och en erfarenhetsrepertoar som de kan reglera 

utifrån den sociala praktikens villkor. Handlingskompetens är inte enbart styrt av föreskrifter. 

Personliga motiv och infall spelar också in men värt att fundera kring är att något ”kreativt 

oberoende” egentligen inte står att finna. Pedagogik är något kontextualiserat och laborativt, 

och fritt musikskapande var för dem i stor utsträckning styrt av institutionella förväntningar.  

 

Detta stärker Rostvall & Wests (2001) kontextuella orientering och deras resonemang om 

musikelevers beroende av specifika förutsättningar för att kunna utvecklas musikaliskt. De 

behöver få utrymme att ta del i ett interaktivt lärande och tillsammans med sin lärare få göra en 

personlig definition av sin egen undervisningssituation. I de fall den definieras rutinmässigt, på 

förhand, blir de skapande elementen svåra att få in. Resultaten av det fria skapandet i min 

studie visade att kreativa flöden går att få till stånd samt att de i slutänden upplevs positiva och 

förlösande hos de allra flesta i just denna 9:a. Jag har här gjort ett försök att problematisera det 

lustfyllda, kreativa lärandet utifrån en sociokulturell infallsvinkel, kombinerad med ett 

socialpsykologiskt perspektiv.  
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Eleverna förklarar varför de helst skulle vilja privatisera musik och omvänt: varför de tycker att 

skolmusik som inte slår an till det personliga är lika bekvämt för dem. Deras argument styr in 

mig på ett emotionellt perspektiv. De uttrycker ett behov av att undgå den ångest och press som 

ibland förlamar deras kreativa intentioner. Aspelin (1999a) synliggör detta med skamkänslor i 

det dolda och menar att människor kan ledas att skapa eskapistiska strategier som 

handlingsalternativ bort från känslomässig utsatthet. Elever i en skolsituation undgår inte 

kraftfull utsatthet och musikens roll blev med socialpsykologiska ögon långt ifrån entydig. Då 

de uppfattar att musik kan frammana starka känslor och har märkt att den dels upplevs 

individuellt och därmed olika samt fungerar som en slags symbolisk markör beträffande 

musiksmak och identitet utåt i gruppen, ställer de sig tveksamma till i vilken utsträckning de 

skulle kunna hantera den affektiva laddningen under ett gemensamt lektionsförlopp.  I den 

specifika kontexten verkar de tycka att det känns mer fruktbart och okomplicerat att då försöka 

neutralisera musiken som sådan. Likaså förhållningssättet till den, att ge sig hän musikaliskt på 

ett återhållsamt och reserverat vis.  

 

Dessa elever har gett några nycklar till känslornas roll i musikundervisning.  Känsligheten i att 

lämna ut sig och musicera expressivt är därför något som inte bör förbigås. Som musikpedagog 

bör man, i enlighet med det framkomna, vara lyhörd för de emotionella processer som väcks 

till liv, både inom dem och mellan dem.  De två beskrivna grundemotionerna skam och stolthet 

finns ständigt närvarande i alla sorters undervisningssituationer, men som jag har visat kan de 

förstärkas ytterligare av just detta kunskapsobjektets känslomedierande karaktär, dvs musiken i 

sig.  Av de två känslotillstånden är kanske stolthet lättare att upptäcka som pedagog. Den ger 

sig ofta lättare tillkänna. Blir skammen dubbelbottnad så att eleven skäms för han eller hon 

skäms, är grunden för lärande, motivation och kreativitet raserad. De sociala banden måste i sin 

helhet vara stabila, menar Aspelin (1999a).  
 
Eleverna i denna studie belyser von Wrights (2003) insikter om hur lärande hänger samman 

med identitetsbildning och socialisation. Vid ett lärande som avser frammana personliga 

uttryckssätt och nyskapande finns anledning att se till komplexiteten i hela detta spektrum. 
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6.1.5 Den evaluativa eleven 

 
I teorikapitlet diskuterades elevers beroende av varandra. Där problematiserades också den 

sociala situation som inrymms i ett undervisningssammanhang. Konformistiska beteenden 

följer ur detta beroende som till stor del har sin grund i institutionella förväntningar. Därtill 

följer viljan att anpassa sig till de relationer av mellanmänskligt slag som kan uppstå spontant.  

Klassrummen är elevernas offentliga arena och de elever jag har tittat på skulle där utföra 

uppgifter. I dem ingick ofrånkomligen att också uppvisa presentationer av sig själva. Det 

visade sig att de unga i den klass jag följt kände sig trygga med att utgå från förutsägbara 

beteendeordningar och socialt anpassade handlingsmönster. Jag kommer snart närmare in på 

hur de organiserade sitt gemensamma skapande så att en mer okontrollerad interaktion också 

kunde träda fram, trots detta behov.  

 

Omgivningens sociostrukturella karaktär kan vara mer eller mindre impregnerad av 

förutsägbart rollspel, dvs. uttalade interaktionsordningar, men  bakom rollspelandet -  bakom de 

traditionellt legitimerade maskerna ville eleverna söka den personliga, kreativa motivationen. 

Hos dem sågs hemmen som den frizon där de allra helst ville hänge sig åt musik på ett 

personligare vis. Deras hem eller deras bästa kompisars hem ansågs fungera som en sådan zon. 

En pedagogisk utmaning blir därför att hitta arbetsformer och skapa gemensamma attityder där 

de kan känna sig bekväma och personliga utan att uppleva känslor av skuld och ambivalens i 

alltför hög grad. Eleverna i studien har visat att subjektmediering av konstruktivt slag är möjlig. 

Det går att frammana intersubjektiv skaparkraft men det tycks inte vara något som plockas 

fram per automatik. Inte heller något som är förhandsbestämt.  Aspelin (1999b) belyser det 

paradoxala i denna viljan – den pedagogiska paradoxen.  

 

Jag tolkar elevernas försiktighet med hjälp av emotionen skam som nyckeln till förståelse av 

deras behov av att undkomma emotionell utsatthet. De är utsatta för konstant värdering från 

både lärare - och elevhåll. I gruppintervjun lät de mig också förstå att de ser en koppling mellan 

värdering och självvärdering.  Det skulle ge ett självbedrägligt sken om de gav sig hän åt 

föreställningen att de inte är beroende av den självvärdering som ofrånkomligen uppstår i mötet 

med andra. Huruvida läraren eller klasskamraterna utgör det största hotet mot destruktiva 

upplevelser av skam, går jag inte djupare in på i denna studie eftersom det i huvudsak är elev – 

elevrelationer som behandlas.  Kort kan jag nämna att i just denna klass, med den här 
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musikläraren verkade sårbarheten dock vara mindre än med övriga lärare på skolan. De 

berättade och skrev om den positiva respons de fick av läraren, men delgav också sina negativa 

erfarenheter från relationen till andra lärare på skolan. Musikläraren utgjorde ett undantag, 

menade de. Det som är intressant socialpsykologiskt är att de inte syftade på att få beröm i 

konkret bemärkelse utan menade att det nog mest berodde på att han verkade tycka om det de 

hade att tillföra.  ”Att han är nyfiken på oss ungdomar”, som en flicka uttryckte det.  Det kan 

därför t.om antas motivera honom i hans yrke; att få lära sig om hur de tycker och tänker, 

gissade någon. Detta kan ses som ett belysande exempel på att det finns annat än beröm som 

kan öppna upp för stolthet och tillit. Intersubjektiva vägar kan både bidra till att undvika skam 

och skapa stolthet. 

 

Ett offentligt erkännande av lekpraktiken som kunskapsarena även för ungdomar, skulle kunna 

dämpa de eventuella skuldkänslor som kan följa med ett lekfullt lärande av renodlat slag. Då 

ökar också förutsättningen för en kreativitet som är mer djärv och gränslös. Frimodighet och 

emotionell trygghet kan ses som basen för denna, kombinerat med stolthetskänslor. För dem 

spelar omgivningens explicita såväl som implicita erkännande en viktig roll. En grundläggande 

legitimering av estetiska värden i samband med lärande på grundskolan är något som Varköy 

(2003) velat uppmärksamma och problematisera. Mitt empiriska resultat pekar också på 

relevansen i detta.  

 

Carlheden (2006) talar om den evaluativa människan och jag menar här att det finns empiriskt 

stöd för att tala om ”den evaluativa eleven”. Han pekar på hur människors identiteter formas 

intersubjektivt, vilket implicerar behovet av att bli erkänd och respekterad. Genom elevernas 

berättelser och tolkningar framgick att de spelar med i de ”intersubjektiva kamper” som han 

skriver om. De fick mig att förstå hur dessa behov kan krocka: ibland är lärarens bedömningar 

viktigast, speciellt när de ville identifiera sig som en anpassad och framgångsrik skolelev. 

Samtidigt upplevde de att det var viktigt att förhålla sig till den konstanta pressen från 

konkurrerande kamraters värderingar och livsstilar, som bland annat sade sig ta sitt uttryck i 

musiksmak och klädsmak. Man kan tänka sig att de därtill för en konstant intersubjektiv kamp 

med sina föräldrar. 

 

Identiteten är evaluativ och vilar därmed på värderingar som har en evaluativ kraft. Jag finner 

detta mycket intressant i samband med undervisningsfrågor. Resultatet i denna studie 

understryker dessa underliggande krafter som tycks driva tonåringarna att förhålla sig försiktigt 
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och ligga lågt med sina handlingar tills de känns helt legitima. I nya sammanhang, med nya 

sorters uppgifter och arbetsmetoder, ställs dessa socialpsykologiska utmaningar på sin spets. 

Med dem syftar jag på beroendet av erkännande och acceptans för att kunna skapa musik och 

vara kreativa på ett frimodigt och autentiskt vis.   

 

 

 

6.1.6 Normerande känslor 

 
Som ett led i detta tankesätt kommer jag här in på konventionellt betingade normer som 

färgade och till och med tycktes styra dem emotionellt  – ”feeling rules” (se teorikapitlet). Jag 

ska uppehålla mig vid de känslor de verkade uppfatta som tabubelagda eller eftersträvansvärda 

i skolsituationen.  

 

Som ingång till en analytisk förståelse föreslår jag Scheffs grundemotioner ”skam” och 

”stolthet” (Aspelin, 1999a). Skam kan leda till känslofällor om den inte medvetandegörs och 

accepteras. Känslofällor som han varnar för eftersom de leder till att ”man skäms för att man 

skäms” och hamnar i bedrägliga skamloopar.  Jag vill mena att dessa uppkomna grundkänslor 

förfrämligas för eleven så att de kommer att upplevas som legitimerade normer. Om vi tittar på 

hur de säger sig tänka kring att ha roligt på lektionerna, återspeglas en kraftfull ambivalens som 

de inte riktigt kan förklara. De vill ha roligt men tänk om de verkligen har kul, på riktigt? Den 

tanken tycks vålla dem skamsenhet. I gruppdiskussionen förklarade de denna ambivalens 

genom att mena att skolan visst får erbjuda glädjeämnen men inte i så stor dos att glädjen blir 

den dominerande känslan. 

 

Hänförelse tycks lämna en eftersmak av skam efter sig, och det går att koppla till det sociala 

mod som Aspelin beskriver (1999a). Har man haft medryckande upplevelser av extatisk 

karaktär, har man säkerligen också vågat lämna ut sig och blottat denna känsla ihop med de 

andra. Denna nakenhet måste vila i en trygghet med gruppen men framförallt i en trygghet i att 

det är legitimt att få ha den här känslan. I samband med skapande ger de sig lätt hän, men 

endast med vissa reservationer. De föredrar att få skydda sig med olika strategier såsom att 

välja värdeneutral musik, att inte arbeta ihop med sina närmaste vänner och att endast ge sig 
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hän under mycket korta tidsperioder. Detta kan ses som ytterligare exempel på de eskapistiska 

strategier jag har resonerat om. 

 

Stolthet i samband med prestationer och gemenskap vållar dem däremot inga påtagliga obehag, 

istället motsatsen. Deras sprudlande glädjeuttryck medan de arbetar understryks ofta av fysiska 

åthävor (skutt, handslag och andra visuella gester). Vid deras reflektioner efteråt återkallar de 

gärna dessa positiva känslor och förmedlar dem på nytt för mig och varandra. Dysthes 

distinktion mellan äkta engagemang och procedurengagemang blir relevant här (Dysthe, 1996). 

Det är den senare formen av engagemang som skapar prestationsivern, menar hon. Eleverna 

pratade mycket om hur viktigt det var för dem att nå sina mål på ett effektivt vis och jag 

uppfattade dem som mycket målrationella överlag. 

 

En annan känsla som de såg som mycket eftersträvansvärd trots det höga priset emotionellt, var 

behovet av kritik. I gruppdiskussionen gjorde jag en djupdykning med dem här eftersom de 

med så kraftfullt eftertryck upprepade påståenden som kan förefalla omänskligt osårbara. Så 

småningom fick de mig att förstå hur otänkbart det var för dem att sitta i grupp och inför mig 

hävda att de inte orkade med kritik  av känslomässiga skäl. Alla utom en flicka i gruppen jag 

samtalade med, vidhöll att de föredrog kritik framför beröm. Att de inte skyggade för den 

smärta som svidande kritik kan efterlämna. Deras norm överlag var uppenbar: som fullgod elev 

måste man tåla detta. Jag vill menat att denna sortens norm också kan ses som en ”feeling 

rule”.  Flickan som avvek från de övriga i gruppsamtalet ville inte gå med på att alla elever kan 

hantera negativ respons och kritik, även om de ges med  konstruktiva avsikter. Hon beskrev hur 

hon tog med sig sin ångest hem till sin mamma, där hon sedan på flera olika vis agerade ut sina 

känslor under en mycket lång tidsperiod.  

 

Jag har inte grunder att motbevisa de upplevelser de i ord ger uttryck för men däremot vågar 

jag mig på att ifrågasätta det försiktigt, utifrån Scheffs resonemang om hur skamkänslor brukar 

operera i det tysta (Aspelin, 1999a). Det är inte orimligt att de i denna kollektiva 

intervjusituation gav sig hän åt den norm som är allmänt accepterad i grundskolans värld. Att 

det de beskrev egentligen säger något om vad de känner sig stolta över, istället för motsatsen. 

Stoltheten styrs av rådande normeringar och läroplanens värdegrund genomsyras av riktlinjer åt 

detta håll. De förväntas kunna diskutera och ventilera sina dåliga sidor ihop med lärare och 

föräldrar. Då vill de också kunna hantera detta.  
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Gemensamt reflekterande, kritiskt tänkande, perspektivtagande och metakognition anser jag 

vara viktiga vägar i dagens skola men det jag vill peka på är förnekandet av de känslomässiga 

reaktionerna. Eleverna ville så gärna framställa sig själva som osårbara, men det finns 

anledning att tro att så inte är fallet, hur väl de än har tränat sig i att hantera negativ respons 

från sin omgivning.  

 

 

 

6.1.7 Musikalisk konformism 

 
Nilsson (2002) berättar att han fann många variationer i de unga barnens synthprodukter.  

Variationerna i de musikstycken som ungdomarna i min studie har skapat är inte stor. Det 

slående är snarare motsatsen i det att de allra flesta smågrupper, åtskilda från varandra, gång på 

gång byggde upp den musikaliska strukturen på liknande vis. En metod framträdde tydligt; ett 

tankesätt och en rytm som dominerande inslag. De använde sig av samma rytmiska figur med 

vissa små variationer (två åttondelar följt av en fjärdedel) och kan på så vis sägas skapa efter 

samma stilistiska idiom.  Jag har tidigare gjort försök att tolka konformism i relation till den 

skolpraktik de gör musik i. Kanske är även den musikaliska likriktningen ett uttryck för detta.  

 

Det verkar också föreligga en sorts musikalisk konformism som gör dem trygga att våga 

musicera och skapa trots att de är nybörjare. Intressant i detta sammanhang är att de utifrån 

denna likriktade grundstruktur av rytmiskt slag, lät improvisatoriska inslag pynta den lagda 

ramen på ett mer fritänkande vis. Dessa musikaliska slingor var däremot varierade i de olika 

grupperna. Som jag kommer att visa, uppkom de i faser där deras sociala förlopp var mer 

spontant och ostrukturerat. Det är dessa faser jag kallar ”lekfaserna”. Försiktigheten i deras 

estetiska svängrum har jag relaterat till deras önskan om att privatisera de expressiva uttrycken. 

Att en musikalisk grundform kom att överskugga på bekostnad av variationsrikedomen i stort, 

blir utifrån det inte förvånande. Det blir också förståeligt utifrån Bengtssons ontologiska 

definition på undervisning: en intersubjektiv praxis / praktisk intersubjektivitet. Med det åsyftar 

jag de sociala motiv som visade sig utgöra grunden för deras syn på skolmusik och för 

handlandet därefter. Deras målrationella strategier och försiktiga kreativitet skapades utifrån 

pragmatisk acceptans, som jag har visat på tidigare. Denna pragmatiska acceptans vill jag mena 

är intersubjektiv i botten. 
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6.1.8   Att bygga musik 

 
I första hand är det inte elevernas produktioner som jag valt att fokusera på utan deras 

upplevelser av dem; föreställningarna kring hur den skapade musiken kom till och varför, samt 

kopplingen till de interaktionsmönster som gick att urskilja.  De talar oftare om att bygga musik 

än att skapa. Sökandet efter just den byggsten som ska tjäna som bärkraftigt fundament åt de 

improvisationer som komma skulle, återkommer i deras redogörelser för mig. Byggstenen blev 

av rytmiskt slag (se ovan). Man skulle kunna likna den vid de psykologiska redskap som 

Nilsson (2002) skriver om och menas vara kulturella artefakter. Den rytm som återkom i de 

flesta grupperna är ett vanligt beat i den popmusik som ungdomar av idag refererar till: två 

åttondelar följt av en fjärdedel i dubblerad form så att det blir en fyrtakt. I vissa grupper 

förstärktes detta av kraftigt markerade 2:or och 4:or. Denna musikaliska byggsten kan för dem 

representera en redan etablerad musikalisk struktur som även är effektiv och drivande ur 

funktionellt avseende då den för musiken framåt och är tacksam att utarbeta små variationer 

kring. Den kan då anses utgöra ett reproduktivt skapande, medan de tillagda slingorna var 

produktiva i bemärkelsen nyskapande. 

 

Eleverna beskriver både i reflektionsböckerna och i gruppsamtalet hur viktigt det känns att få 

hitta denna grund att stå på. De vill göra skapande till något metodiskt. Vidare berättar de hur 

svårt det känns i jakten efter denna ”byggsten” men hur roligt och lätt det blir när de tycker att 

detta har löst sig.  Några elever har också skrivit om att de tycker sig ha fått en djupare 

förståelse av hur musik kan vara uppbyggd. De testar mycket. Ibland testar de sig fram huller 

om buller för att sedan i gruppen förhandla sig fram till de mest gångbara inslagen, via 

nickningar och andra icke-verbala gester, ibland genom kortfattad muntlig kommunikation. 

Detta testande är något som Nilsson (2002) också kunde notera hos barnen i hans studie.  

 

 

 

6.2   Skapande möten och interaktionsmönster 

I detta kapitel skiftar jag fokus från känslor till handlingar, dvs. från det upplevda till sociala 

skeenden , så som jag uppfattade att de organiserade sig kollektivt under musikskapandets olika 
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processer. Relationen mellan deras föreställningar och deras handlande är något jag också berör 

här.    

 

 

 

6.2.1 Skaparkraftens sociala lokus 

 
Jag har tittat på hur elevernas lust att skapa växer fram i ett relationellt kontext. De beskriver 

ingående hur det uppstår ”flyt” när uppgiften att skapa musik blir till en unik gemensam 

process, förbehållen den lilla gruppen som de utgör en del av.  De upplever att de får kraft att 

med lätthet göra något gränsöverskridande och kreativt tillsammans. Att upptäcka något nytt de 

inte trodde sig kunna göra eller veta, var något de också ofta tog upp i sammanhanget (se 

tidigare avsnitt kring ”nytänkande”).  

 

Skapandekraftens sociala lokus kan härledas till den förtätade mittpunkt som de interagerande 

också skapar tillsammans (Aspelin, 2005). Det är således inte endast musik som skapas i deras 

undervisningssituation. Det skapas också en intersubjektiv mening; ett samspel som sträcker 

sig bortom musikaliska horisonter, vilket också Heiling (2000) visade genom att beskriva hur 

musikerna ville lära sig genom deras småprat. Kamratskapen hade skapat en 

kommunikationsiver som han menade var en del av den kunskapsbildande kontext som hans 

studerade brassband utgjorde. De sociala behoven var på så sätt redan inskrivna i den 

musikaliska läroformen, vilket de pedagogiska ledarna (dirigenterna) inte alltid var så 

medvetna om. 

 

Sammantaget verkar den socioemotionella helhet som eleverna i min studie gav uttryck för 

kunna ge den energi som ger upphov till ett inspirerat skapande. De materiella aspekterna 

såsom tillgång till lämpliga arbetsredskap, instrument, möbler och praktiska ting nämnde de 

inte alls, vare sig i den situationen de utförde aktiviteterna eller i sina muntliga och skriftliga 

kommentarer till mig. De kändes inte viktiga för dem i den här processen, kan man anta. Härur 

drar jag slutsatsen att betingelserna för just skapande möten inte står att finna i det materiella, 

åtminstone inte primärt. Det är den atmosfäriska tätheten och intensiteten som förmår dem 

rycka sig loss från tid och rum en stund. Min tolkning, med hjälp av Aspelin (2005), är att 

dessa situerade, dynamiskt reglerade mellanrumspunkter inte endast bör förstås som broar 
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mellan dem som samspelar, utan också som kraftkällor. I dessa sammanstrålar människors 

gemensamma uttrycksbehov och kreativ energi alstras härigenom ur den mellanmänskliga 

samvaron. Skapande möten kunde uppstå. Man kan finna anledning att problematisera 

begreppet kreativitet definierat som ett individuellt fenomen, men det ska jag inte fördjupa mig  

i nu. Jag vill istället visa att elevernas skapandekraft stod i en intim relation till ett motiverat 

och kreativt lärande, som i sin tur är socialt konstituerat i intersubjektiv bemärkelse. 

 

Ett sätt att tolka de fantasier Nilssons barn Ninna, Gunborg och Hannah använde sig av vid sitt 

musikskapande, är att förstå även de som uttryck för sociala behov;  att frammana känslan av 

verkligt liv genom att låta personer träda fram för sitt inre. Ur idévärldens kommunikativa 

inslag kunde musicerandet få en mening. Med Asplund (1987) kan man mena att människor 

drivs av detta dialogiska förhållningssätt, den ”sociala responsivitet” som han menar är ett 

grundläggande mänskligt behov. Pojkarnas eskalerande skapande skulle kunna menas ha 

drivits av social responsivitet. En av Asplunds poänger i denna bok är att denna drivkraft är 

viktig i samband med estetiska uttrycksformer.  Även om synthen är ett bra och bejakansvärt 

arbetsredskap vid musikskapande och undervisning, kan det ur just detta perspektiv bli något 

vilseledande att se den som ”en signifikant andre”. De meningserbjudanden som en verklig 

signifikant andre ger, är av ett annat slag. En reell person kan erbjuda andra slag av menings-

erbjudanden.  Vid ett sådant möte skapas en intersubjektiv, mellanmänsklig mening.  

 

 

 

6.2.2 Skaparkraftens interaktiva organisering 

 
Efter att ha delgivit tankar om socialitet och var och hur den skapande inspirationen kan tänkas 

födas, ska jag göra ett försök att framställa och tolka de olika interaktionsmönster som eleverna 

formade under uppgiftens gång.  Med andra ord urskiljdes sociostrukturella fenomen som hade 

betydelse för deras skapande och lärande.  Jag vill därmed understryka att det inte är fixa, 

universellt lagbundna strukturer som ungdomar generellt agerar i. Utan att implicera 

strukturella mönster som uppstår per automatik och utan att göra generalitetsanspråk, är mitt 

syfte att beskriva de ungas sociala organisering och interaktionsordningar samt göra en ansats 

att tolka dem och relatera till det interaktionistiska perspektivets begreppsram. 
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6.2.3 Leken 

 
Mead såg lek som en intersubjektiv aktivitet av spontan karaktär (von Wright, 2003). 

Aspelin (1999a) beskriver hur uppslukade de involverade parterna är i sin interaktionsprocess 

och häri ligger också det ändamålslösa då de är förbehållslöst närvarande i stundens skeenden. 

Med andra ord kännetecknas sådan interpersonell hängivenhet av ett starkt ”I”.  Det är ”I:et” 

som är den initiativkraftiga, drivande polen i självet, med andra ord den som tar sig uttryck i 

nyckfulla impulser och på så vis har ett kreativt förhållningssätt gentemot det ordnade. I 

relationell bemärkelse är denna polen den mer oberoende parten. ”I:et” antas vara fritt och 

starkt under lekprocesser medan ”Me:ets” framtoning är socialt bestämt och mer reflexivt. 

Enligt Asplund (1967) är ”me:et” inte fullt utvecklat i leken. Dock finns det ständigt 

närvarande och bidrar till någon form av anticepering, om än blixtsnabb sådan. Det 

reflekterande momentet upplevs på ett friktionsfritt, bekräftande vis. 

 

Detta hänger också ihop med avläsningsformen. I leken upprätthålls det energiska 

interaktionsflödet bland annat genom den positiva avläsning som bekräftar deltagarnas 

spontana impulser och idéer. I enlighet med denna logik konstaterar också Aspelin (1999a) att 

negativ avläsning undergräver ömsesidig stolthet och skulle på så sätt kunna äventyra 

lekformens existens, eftersom det roliga är lekens fundament. Jag har redan beskrivit det 

positiva, hänförda klimat som eleverna stundom bidrog med. Just dessa förlopp var korta, upp 

till ca fem minuter i taget och utmärktes av en harmonisk gruppdynamik som ackompanjerades 

av ett vitalt interaktionsflöde där idéer föddes från olika håll. Detta är sagt med reservation för 

att jag inte filmat och därmed inte fångat in de mikrogester som kanske hade talat emot den 

konsensus jag tyckte mig se i sin helhet. Jag vill därför understryka att den harmoni jag 

resonerar om är betraktad utifrån sin helhet. Huruvida underliggande emotioner hade en 

negativ inverkan på de sociala banden och om de vid närmare anblick kanske signalerade 

eventuell momentan disharmoni, låter jag vara osagt i denna studie.  

 

Dysthe (1996) vill värna om en flerstämmighet i klassrummet och menar att den lärande 

potentialen står att finna i skillnaderna mellan de olika röster som uttrycks. Genom att leken 

bejakar det spontana och självhävdande i en tillåtande gruppdynamik, blir det multivokala till 

en gynnsam grogrund för skapande. Att inte resonera om saker på metanivå utan istället våga 

testa sina infall tillsammans, var något som eleverna visade på i sina lekfaser. De ställde inga 
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obekväma frågor till varandra just när de försökte åstadkomma musikaliska inslag och vara 

högpresterande i kreativt avseende. Kritik var något de undvek och detta omfattade inte endast 

den verbala kommunikationen. Kroppsspråket fick också en neutralare och mer introvert 

karaktär, kunde jag observera. De satt ofta med nerböjda huvuden.  På så vis eliminerade de 

risken att ”färga” situationen med gester som skulle kunna tolkas som hotfulla och leda till 

skam och behov av försvar, gester som skulle kunna avslöja något annat än en harmonisk 

bekräftelse av situationen. Om de skulle blottlägga känsligare budskap inför varandra, skulle 

man kunna tänka sig att och det kollektiva flytet också skulle hämmas, då det skulle upplevas 

alltför komplext i ett samarbete där parterna förväntas agera utelämnande och därmed också 

sårbart. Det är intressant att uppehålla sig vid hur de använde de vokala gesterna (verbala 

uttryck) vid dessa tillfällen. Bruket av den verbala dialogen avtog tämligen drastiskt, även vid 

de skeenden då de inte ägnade sig åt att musicera aktivt. De vokala gesternas påtagliga 

uteblivande kan kopplas till två aspekter som jag menar kan höra ihop. Det gäller dels den 

konventionella reglering som språklig kommunikation implicerar och dels betänkligheter kring 

den diskursiva praktik som språkliggörande utgör (Säljö 2000), relaterat till sårbarhet och 

emotionen skam (Aspelin, 1999a).  

 

Skamsenhet omöjliggör lek men framförallt byggandet av stabila sociala band. På så vis är 

istället stolthetskänslor något primärt för att ett lekfullt lärande ska kunna skapas och 

upprätthållas. Det kanske kan vara så att deras försiktighet i att använda språket bottnar i en 

sådan intuitiv medvetenhet. De kan ha anat att sedvanlig verbal kommunikation skulle föra 

med sig värdeladdade associationsbanor som följd av att språket är just en diskursiv praktik. 

Det värdeladdade var, som jag har visat, något de både explicit och implicit gav uttryck för att 

vilja undvika i samband med gemensamt skapande. De berättade i gruppintervjun att de i 

vardagen slänger sig med ett tufft och jargongartat språkbruk. Att då tona ner deras språkbruk i 

skapandets känsligaste fas förefaller rimligt och funktionellt utifrån de mål de hade med 

situationen; att lyckas vara kreativa tillsammans och klara av den uppgift som läraren bett dem 

utföra. De samspelade även med kamrater som de inte umgicks med personligen och risken att 

skapa sårbar friktion i interpersonellt avseende, var uppenbarligen stor vid en sådan komplex 

och mångfasetterad aktivitet. Det är inte sårbarheten i sig som de inte tror sig kunna tåla 

personligen (tvärtom visade de sig vara öppna för denna utsatthet överlag), men de finner den 

hämmande för ett kreativt och smidigt interaktionsflöde. Jag ser deras väg, att tona ner det 

verbala, som ett exempel på hur lekfullt skapande kan byggas upp tonåringar emellan. 
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Skapandet av positiv avläsning kan också belysas genom det uttrycksfulla sätt de dramatiserade 

sin stolthet på. Mer än en gång hördes glädjetjut och stolta tillrop: ”så bra vi är!”. Härigenom 

förpassades inte stoltheten till en inre känsla utan blev till ett mellanmänskligt, interpersonellt 

uttryck som fyllde en integrativ funktion i sammanhanget. Genom denna öppna ömsesidiga 

bekräftelse förstärktes den sammanhållande faktorn och med det medges en obehindrad 

intersubjektiv dynamik. Moira von Wright (2003) stärker också detta antagande då hon 

poängterar att känslor först och främst existerar mellan personer, inte inom dem. Hon föreslår 

att känslor ses som aktiva uttrycksmedel och elevernas expressiva utrop, deras omnämnda 

stolthetsyttringar, tolkar jag som exempel på detta. 

 

Ett annan situerad strategi i vilken de undvek negativ avläsning var den att inte lyfta fram sina 

annars så frispråkiga och kritiska röster gentemot varandra. Under det jag tolkar som lekfaser 

ställdes inga besvärliga frågor, ej heller kritiska kommentarer eller ens humoristisk ironi. Det 

verkade som om de inte ville riskera att avbryta den skapandeprocess som de hade fått igång 

och som skulle leda fram till ett gemensamt redovisande och därmed förpliktigade seriösa 

arbetsinsatser. Det sistnämnda har jag varit inne på tidigare och de uppfattade själva skolans 

och ämnets föreliggande krav på prestationer och måluppfyllelse som väldigt centralt för deras 

vilja att vara effektiva. Jag vill mena att den uppfattningen inte utesluter lusten att skapa hos 

eleverna. Snarare är det så att skapandet tycks förutsätta den målinriktningen, om jag tolkar 

dem rätt. När de väl fick erfara det experimentella arbetssättet med musik gav det dem många 

kickar, insikter och lustupplevelser. 

 

Aspelin varnar för att invanda roller kan reproducera beteendeordningar på ett statiskt vis och 

med Buber tar han upp en definition på genuint lärande som avbrott i den ordinära 

interaktionen (Aspelin, 2005). Det vill jag relatera till ovanstående. Kanske är leken ett sådant 

avbrott som han åsyftar?  När jag menar att mina elever i studien leker, yttrade det sig i att 

turordningar upplöstes, ledarna trädde tillbaka och andra aktörer fick istället legitimitet att inta 

ett större handlingsutrymme. Den verbala kommunikationen minskades påtaglig och blev under 

korta, intensiva perioder av deras improvisationer näst intill obefintlig. Leken är en 

samvaroform där de lekande inte underställs uttalade regler och predestinerade interaktions-

ordningar utan lämnas åt de frigörande krafter som kan förlösas ur ett mellanmänskligt möte. 

Det genuina lärandet får då en lekfull, kreativ färgning, näraliggande det nyskapande. Detta 

uppkomna energiflöde ser jag som kreativitetens kärna (se rubriken ”Skapandekraftens sociala 

lokus”). 
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Nilssons lekformer omspänner olika typer av strukturering (Nilsson, 2002). En del lekar är 

friare än andra, och det är denna typ av oordnad lek som jag här betecknar ”lek” (till skillnad 

från min beteckning ”spel” där jag också urskiljer en mer strukturerad form av ordnad lek). 

Däremot är en lekpraktik för honom inte social i renodlad bemärkelse. Intressant i samman-

hanget är att mina elever kanske kan belysa de funderingar han tar upp kring reproducering. 

Barn reproducerar inte kulturella mönster fullt ut, menar han i ett avvisande av lagbundna 

antaganden. I min studie förlade ungdomarna det musikaliska reproducerandet till en annan fas 

– spelfasen som jag snart ska komma närmare in på. I leken däremot skapades musik som kan 

sägas vara fri från reproduktion. Här fanns kreativa och personliga inslag både tonalt och 

rytmiskt, men de tog aldrig över den musikaliska formen. Jag fann ett tydligt samband mellan 

improvisation och lek. 

 

Joas (1993) visade på vikten av aktiviteter utan ändpunkt för att uppnå ett kreativt skapande 

och varnar för ändamålsenligt handlande. Ett fokus på nuet, oförmedlade attityder och 

möjligheter att kunna åstadkomma meningsfulla sammanhang är förutsättningar som gynnar 

skapande. Asplund (1987) påpekar risken i att vår tillvaro kan komma att framstå som ett enda 

stort kulturellt avtalsverk om lek upphör. Lekfullhet är därför något som inte borde förbehållas 

de yngsta i vårt samhälle. Jag har tidigare diskuterat dilemmat i att lekfulla arbetssätt på skoltid 

inte vann full acceptans hos de ungdomar jag undersökt.  

 

Efter en stund tycktes eleverna bli uppslukade och som jag visat, beskrev de hur känslan av flyt 

så småningom gav det bränsle de längtat efter. De beskrev också hur svårt det var att i 

efterhand beskriva det som hade presterats och hur svårt det kunde vara att memorera det inför 

redovisningen. Flytet infann sig först när de fått en stund tillsammans. När de hade fått sätta sin 

musikaliska grund på plats kändes improviserandet både lätt och roligt, ansåg de. Min slutsats 

är att de även hade ett behov av att sätta en relationell grund på plats och hur de interaktions-

ordningarna såg ut, kommer jag in på snart då jag ska sätta ”spelet” under luppen.  

 

Avslutningsvis ges en sammanfattande överblick över lekens interpersonella och musikaliska 

uttryck, så som jag uttolkat dem utifrån mina observationer under deras kollektiva skapande. 

De olika yttringarna anges inte i ordningsföljd utan bör snarare läsas som en skissartad 

beskrivning över de olika moment som jag iakttagit och tolkat. 
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¤ ostrukturerad interaktionsordning 

¤ stabila band skapas  

¤ positiv avläsning  

¤ stolthet för ömsesidig bekräftelse 

¤ yttre harmoni /konsensus skapas och upprätthålls 

¤ den verbala dialogen avtar betydligt 

¤ visuella gester används frekvent (ersätter och kompletterar vokala gester) 

¤ framhävda ”I” (på bekostnad av ”Me”) 

¤ snabba reaktioner  (blixtsnabba pendlingar mellan ”I” och ”Me”) 

¤ intensifierad kreativitet 

¤ oförutsägbar skapandeprocess 

¤ improvisation som dominerande musikaliskt inslag 

¤ skapandet av musikaliska fragment  

 

 

 

6.2.4 Spelet 

 
Med det lämnar jag lekens kommunikativa förutsättningar och fokuserar nu på den ordnade 

interaktionsform som också förekom frekvent, varvat med lekens oförutsägbara beteende-

ordningar. Den strukturerade interaktionsordningen yttrade sig i att turordningar inrättades, ofta 

styrda av en elev som tog på sig ledarrollen. Det är möjligt att de roller de ingick i relativt 

smidigt var inarbetade sedan tidigare. Med ”rollspel som social organisering” syftar jag på 

dessa strukturerade under- och inordningar som företogs. Denna fas utgjorde en kontrast till det 

mer kaotiska klimat som präglade den lekfulla dynamik som drev dem att skapa mer spontant. 

Det var inte endast den sociala organiseringen som var strukturerad vid dessa faser som jag 

kom att kalla för ”spel”. Uppgiften strukturerades i den bemärkelsen att eleverna under 

ledarens styrning planerade hur den skulle läggas upp. Under planeringen förhandlade de 

ibland livligt och ledaren tycktes i de flesta fall följa den demokratiska norm som också utgör 

skolans värdegrund. Ledaren lät diskussionerna få vara intersubjektiva men gick sedan in och 

strukturerade situationen så att gruppen skulle kunna fatta beslut. Dessa beslut var ofta 

grundade på tidsekonomiska faktorer. Majoritetsbeslut var vanligt förekommande och jag 

tolkade det som att ledarens förtroende var baserat på kamraternas förväntningar rörande just 
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den demokratiska andan. Alla skulle få komma till tals i största möjliga mån. Inter-

subjektiviteten kan därför sägas ligga inbäddad i detta tankesätt. ”Hur gör vi nu?”,  ”Hur går vi 

vidare?” var frågor som inte var ovanliga och som riktades till gruppen, ofta ställd av den som 

åtog sig ledningsuppdraget. 

 

Även musiken strukturerades i denna fas, i motsats till den förra (leken) då det fragmentariska 

improviserandet från olika håll var det karaktäristiska. Det byggande som jag tidigare beskrivit, 

ägde rum under spelet. Byggstenarna sattes ihop och gruppmedlemmarna fick ibland under 

turtagning upprepa de fraser de tidigare hade funnit ut, varvid förhandlingsprocesser återigen 

inleddes. Det tänktes, tycktes och kändes alltmedan denna gemensamma urvalsprocess ägde 

rum. Till slut brukade de enas om en musikalisk variant och det segrande ostinatot / grund-

figuren såg likartad ut rytmiskt. 

 

Värt att notera är hur liten variationen var mellan grupperna i deras sätt att ordna sitt skapande i 

gruppen. Såväl det sociala ordnandet som det musikaliska antog vissa återkommande mönster i 

denna klass. Förklaringen står inte heller att finna i tidigare erfarenheter av skapande, då de inte 

tidigare arbetat så fritt och experimentellt i musik.  

 

Avläsningskoden såg här annorlunda ut jämfört med den under lekfasen och det går att relatera 

till den stolthetsform som gav sig tillkänna bland eleverna. Här tillät de sig kritiskt tänkande 

högt och problematiserade både musiken, lärandet och sin gemensamma situation. Den  

stolthetsyttring som beledsagar spelet är stolthet för prestation istället för ömsesidig bekräftelse 

(Aspelin, 1999a).  ”Det här grejade vi!” sa några entusiastiskt i mun på varandra och alla 

grupper jag observerade uttryckte glädje och stolthet på ett närmast dramaturgiskt vis, genom 

både vokala och visuella gester. Denna tydlighet tycktes ha en stärkande effekt för 

gemenskapen men också som motor i det skapande de var inbegripna i. Relevant i 

sammanhanget kan vara att dessa stolthetsuttryck oftast gjordes i slutet, när deras uppgift 

började bli klar. Det kan visa på att det inte handlade om stolthet för ömsesidig bekräftelse de 

gångerna, utan om ett öppet erkännande för en lyckad prestation som nu började bli påtaglig för 

dem och därför kunde ges ett sådant kraftigt eftertryck. Här demonstrerades öppna uttryck för 

procedurengagemang och den tillhörande prestationsiver som Dysthe (1996) vill 

uppmärksamma.  

 



 83 

Under spelets gång gjorde de sig till objekt för sin egen varseblivning (von Wright, 2003), 

samtidigt som de blottade sina egna reflektioner kring detta högt inför kamraterna i den lilla 

gruppen. Med Meads ögon utvecklas ”Me:et”, den medvetandepol i psyket som tittar på sig 

själv med andras ögon och därigenom bidrar till självförståelse och självmedvetenhet. Ett 

parallellt perspektivtagande ägde på så vis rum och dessa ”perspektiverande fördjupningar” tog 

de sedan fasta på i sina berättelser för mig. Jag tror att det var just dessa reflektioner som 

bidrog till att nytänkande var det som också kom att tas upp av dem som en central läroform 

under dessa lektioner. Det var de nya tankebanorna och de olika återspeglingarna som 

upplevdes mest lärorika i slutänden.  Individualiseringen och socialiseringen blev till ett i 

denna så starkt metakognitiva och metaemotiva fas (Aspelin, 1999b), förstärkt av den aktivitet 

de var engagerade i: personligt och gemensamt skapande.  

Avslutningsvis ges en sammanfattande överblick över spelets sammantagna uttryck i 

interpersonell och musikalisk bemärkelse, så som jag uttolkat dem utifrån mina observationer 

under deras kollektiva skapande. Dessa yttringar bör också förstås som en skissartad 

beskrivning över iakttagna moment, snarare än kronologiskt ordnade sådana. 

  

¤ strukturerad interaktionsordning 

¤ stabila band upprätthålls (med hjälp av gruppledare) 

¤ negativ avläsning förekommer 

¤ den verbala dialogen är central  

¤ stolthet för prestation 

¤ utrymme att uttrycka reflektioner  

¤ perspektivtagande  

¤ framhävda ”Me” 

¤ musikstyckets fundament skapas (”byggstenen” väljs) 

¤ samordning av de musikaliska bidrag som uppstått i gruppen 

 

 

6.2.5 ”Spel-lekar” 

 
Jag har försökt visa hur två olika typer av interaktionsmönster växelverkade vid elevernas fria 

musikskapande, leken och spelet. Aspelin (1999a) tar upp det i sin avhandling där han antyder 

att dessa mönster också kan skifta relativt snabbt under ett lektionsförlopp. I hans studie gick 
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eleverna på gymnasiet och undervisningen var av mer traditionellt slag. Den berörde ej heller 

ämnet musik. Spelet är det som är mest fruktbart för ett produktivt lärande men leken behövs 

också för ett vitaliserande lärandeklimat, resonerar han. Mina resultat emotsäger inte detta, då 

det här handlar om fritt skapande i ett estetiskt ämne på grundskolan. Leken som interaktions-

form tycks ha en nyckelroll med avseende på kreativitet och nytänkande och hur detta hänger 

ihop med skapandet av stabila relationer och språkanvändning har jag illustrerat ovan. 

 

Elevernas skapandeprocess i sin helhet kännetecknades således av täta skiftningar mellan lek- 

och spelformen så som jag tolkat deras intersubjektiva processer. Härur kan man påstå att det 

inte endast skapades musik. Det skapades också ”spel-lekar” som kan ges en dubbel 

bemärkelse. Spelande lekar såväl som lekande spel, såväl musikaliskt som relationellt.  

 

Kunskap skapas i samspel med andra (Heiling, 2000). Han beskriver också den intensitet som 

samspelet fick hos de musikanter han studerade och hur känslan av flyt kunde uppstå. Med min 

slutsats som innebär att spel och lek har olika sociala strukturer, får begreppet samspel en ny 

innebörd i musikaliskt avseende. För mig blir samspel i samband med musikskapande närmast 

en sorts ”spel-lek” i det att olika handlingar koordineras och organiseras (spelet) samtidigt som 

det nyskapande också får plats (leken). På samma vis som kunskap kan sägas skapas i samspel 

med andra, kan kunskap sägas kunna skapas i spel-lekar; skapande möten där det produktiva 

och reproduktiva bildar en gemensam form.  

 

Mina elever visade att sökandet efter musikalisk struktur var avgörande ( ”byggandet”). På 

liknande vis visade de att en relationell struktur var avgörande. De inledde med att organisera 

sig tillsammans och utse ledare etc. Jag har också resonerat om hur den upplevda sociala 

konformismen hängde ihop med en musikalisk sådan. Ur detta kan man bekräfta Schutz 

slutsats om hur det musikaliska samspelet kan utgöra modell för grundläggande villkor för 

mänsklig interaktion (Heiling, 2000). Relationen mellan dessa två kommunikationsformer är 

uppenbar, men frågan är vad som är hönan eller ägget. Jag kan tänka mig att vända på det 

kausala genom att se den mänskliga interaktionen som grund för den musikaliska, utifrån det 

som framkommit här. Utifrån den utgångspunkt jag har haft i denna studie - att se människan 

som socialt responsiv i grunden, blir det logiskt att tro det. Precis som lusten kommer före 

språket, kommer samförstånd före alla avtal och leken före spelet, menar Asplund (1987). Hur 

lusten att börja musicera kreativt följde med deras interaktionsform ”lek” har jag visat. Att de 

organiserade sig demokratiskt så att samförstånd kunde upprättas innan besluten togs, har jag 
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också beskrivit. Däremot har jag inte sett detta som något lekfullt utan tolkat dessa 

samhandlingar som ett uttryck för ”spel”. Det som ändå talar för Asplund här är att de fick sin 

lust att samarbeta så tolerant och lustfyllt via lekens influenser (i ”spel-lekar” möjliggörs 

mycket snabba skiftningar mellan lek och spel så att de positiva, lättsamma känslorna från 

lekfasen även tycks smitta av sig under den tid då de sedan ”spelar”). Hur lusten kom före 

språket har jag pekat på genom att visa hur det verbala kommunikationssättet tonades ner under 

deras mer lustfyllda skapandeprocess (”leken”).  

 

Interaktionsformerna tycks lägga grund för olika sätt att utttrycka sig musikaliskt. Detta skulle 

kunna innebära en musikpedagogisk nyckel: att mellanmänskliga möten kan tänkas vägleda 

musiker i sitt musikskapande och lärande. 

 

 

 

6.2.6 Didaktiska implikationer 

 
Tidsaspekten är viktig, vilket även Nilsson (2002) kom fram till. Om musikskapandet sker i ett 

direkt kollektivt sammanhang är det kanske ännu mer av vikt att eleverna ges möjlighet att i 

lugn och ro komma tillrätta med både det ömsesidiga kommunikationsinnehållet och 

kommunikationsformerna. Detta tycks vara förutsättningar för att kunna producera även 

musikaliskt samspel. Eleverna upplevde ofta att det kändes trögt i början av deras skapande-

processer och betonade att detta brukade vända till dess motsats när de fått tid på sig 

tillsammans. Under denna förberedande tid bör undervisningssituationen vara öppen och även 

lämna utrymme för oförutsägbara förlopp, om möjligt.  Med det möjliggörs kreativt skapande 

på flera plan.  

 

En musiklärare i högre årskurser som vill skapa ett kreativt och känslosamt klimat på 

lektionerna kan stöta på reserverade känslor. Elevernas känslor behöver inte bottna i eventuell 

ovana vid att musicera, personlig blygsel eller annat, utan kanske i ett lustfyllt arbetssätt med 

lekfull karaktär tycks väcka ambivalenser för den som vill identifiera sig själv som en duktig 

skolelev. Att ”sjunga ut” är något situerat. Relationsmedveten varsamhet är något som 

pedagogen kan uppmärksamma. Det framgår från de elever jag studerat att musik och 

musicerande är något som väcker starka känslor av olika skäl som jag har tittat på. De menade 
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att detta inte alltid är lätt hantera under lektionstid eftersom de känner sig utelämnade och 

sårbara. Det kan förklaras med det teoretiska resonemang kring känslornas roll som jag har fört 

med hjälp av Aspelin (1999a). Därför kan man uppmana till viss försiktighet när det gäller 

idealet att få eleverna att förhålla sig personligt och expressivt. Kanske är det också tillrådligt 

att låta nybörjare få göra musik med relativt neutralt innehåll såväl i musik som eventuell 

tillhörande text, om så önskas från elevhåll. 

 

Visuella gester visade sig vara effektiva för ett vidgat skapande. Vid elevernas mest intensiva 

skapande användes visuella gester i kommunikationen på bekostnad av verbala. Kroppsspråket 

möjliggjorde en annan sorts kreativitet och det kan bl.a hänga samman med att det verbala 

språkbruket är mer konventionellt reglerat. Kanske kan det därför vara fruktbart att som 

estetpedagog uppmuntra till situationer där den muntliga kommunikationen får ge vika till 

förmån för andra sätt att samspela (förutom den musikaliska kommunikationsformen). 

 

Att skapande och samspel upplevs som inspirerande arbetsformer, vittnar mina elever om. De 

visar även på nyttan med kollektivt musikskapande. De hade aktuella upplevelser av 

individuellt skapande eftersom det varit en hemuppgift i deras musikundervisning. I deras olika 

berättelser framgick att det individuella skapandet var något som kändes svårt att komma igång 

med, medan skapande i grupp i de flesta fall blev till något lätt och roligt. Jag rekommenderar 

därför musikskapande med inriktning mot inter-aktionistiska arbetssätt och skapande möten. 

 

 

 

6.3 Chatspråk som metod 

 
Till sist ska jag titta lite närmare på de resultat som följde ur chatspråksmetoden, dvs elevernas 

och min dialog via reflektionsböcker. I dessa uppmuntrades de att använda smileysar som vi 

tog fram tillsammans vid första tillfället. Med detta följde också att de oftast skrev med ett 

chatspråk, vilket är intressant i sig då detta inte var något vi hade diskuterat initialt. Exempelvis 

stavades ordet liksom ofta ”lixom”. Uttryck som ”japp”, ”assvårt”, ”emh” och ”näe” förekom 

frekvent. 
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I samband med den responsen tyckte jag det var angeläget att tacka dem för informationen på 

ett uppmuntrande sätt - ett dialogiskt förhållningssätt -  utan att ange vad i informationen som 

var viktigt för mig och utan att använda mig av någon annan än den mest etablerade, glada 

smileysen . Detta för att jag inte ville frammana möjligheter för dem att läsa in alltför 

personliga och fantasifulla föreställningar om mig och mitt tyckande. Ett exempel på min 

feedback är ”Tack Emma! Roligt att få veta   / Tina”.  

 

Materialet de gav mig var kvalitativt sett rikt. Personliga och ofta mycket utförliga texter där 

deras känslouttryck blev en helhet med resonemang om lärande och musikskapande, bidrog till 

detta. Symbolen för ironi blev mycket viktig då den gav deras texter en helt annan innebörd: 

”Jag har lärt mig om toner o sånt =P”  betydde nu att han inte ansåg sig ha lärt sig om toner 

men att han trodde att det var avsett från lärarens sida. Graden av hur lustfyllt de upplevde 

olika aktiviteter reglerades också med hjälp av symbolik. ”Han är inspirerande =)  =D  =P” 

skrev en tjej om sin musiklärare, och med dessa tre tecken i en följd övertygade hon mig om 

hur eftertrycklig denna känsla var, samtidigt som den sista smileysen visade att hon är väl 

medveten om hur stark hennes förtjusning  är. Den signalerar också en skojfrisk lättsamhet, 

kanske för att hon blottat sig med sin känslosamhet. I just hennes reflektioner återkom detta 

temat och därför vågar jag påstå att det fanns kraft bakom hennes uttryck. 

 

”Intervjuaren måste vara medveten om att svaren färgas av de identiteter som utlöses av det 

språk som exempelvis används i en forskningsintervju” (Alvesson & Deetz, 2000, s. 139).  Att 

vi använt chatspråket i reflektionsböckerna diskuterades i gruppintervjun. ”Hade du bara sagt 

´använd inga smileysar för jag förstår inte sånt´ , då hade man ju bara koncentrerat sig sådär…” 

sa en elev i gruppen. De berörde det som Säljö (2000) tar upp och som tycks ha både 

socialpsykologisk och sociokulturell relevans.  Han pekar på just detta samband mellan 

skapande, lärande och de kulturella redskap som står till förfogande. Det är särskilt det 

traditionella skrivspråkets begränsningar och kunskapsinnehåll som han vill uppmärksamma. 

Jag har försökt göra en metodologisk poäng av hans insikter. 

 

För eleverna i denna halvklass bidrog chatspråksanvändningen till ökat ”skrivande” men de 

satte även fingret på något annat. De sade sig skriva annorlunda med hjälp av detta sätt att 

kommunicera och illustrerar därmed hur kulturella redskap - artefakter - medierar olika sorters 

kunskaper. Hur olika slag av språk styr det som blir uttryckt:  

E 4: Det blev lite roligare att skriva. Kanske roligare att läsa också? 
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E 1: Men jag tycker det blir mer lättsamt att skriva med smileysar. För t.ex, hade du bara sagt 

”använd inga smileysar för jag förstår inte sånt, då hade man ju bara koncentrerat sig sådär och 

liksom inte skrivit så ordentligt och sånt. Men när man skriver med smileysar då blir det liksom 

mer chatspråk. 

E 2: Ja, då kan man beskriva en känsla. 

E 5: Förkortningar och sånt. 

E 1: Mer personligt. 

I:   För att? 

E 1: För att då är man helt sig själv. Om man inte ljuger om sin identitet.  

I:   Och om man skriver vanligt, hur är man då? 

E 1: Rätt ordentlig. 

E 2: Då är man så noga med att inte stava fel och sånt där. Blir det ett stavfel så… Men sitter 

det nån på andra sidan (hon visar med armen och syftar på en datorskärm) så bryr man sig inte 

så mycket…  Lärarna förstår inte… 

E 4: Och där tänker man inte så mycket, man bara skriver liksom (hon imiterar datorskrivandet) 

E 2: Så därför kan vi ju säga att när vi skriver så har vi automatiskt blivit mer ungdomliga då. 

Lättare för oss… 

E 1: Det blir mer personligt 

De nickar instämmande 

E 2: Det blir roligare att skriva 

I: Det har varit jätteroligt att läsa. 

 

Med denna sortens språkanvändning sade de sig bli mer motiverade, mer personliga och mer 

informella. De pratade också om ungdomlighet och man skulle då kunna hävda att det inte 

egentligen kan påstås vara intersubjektivt eftersom jag inte var ungdom. Deras känsla av att jag 

förstod dem kan ändå menas innefatta en sorts intersubjektivitet och därmed bejakat ett 

uttrycksfullt sätt att kommunicera på. En av eleverna sa i gruppintervjun att han trodde att det 

blev roligt att läsa för mig, vilket jag bekräftade på slutet. Sättet jag introducerade det 

metodiska på tror jag har spelat en avgörande roll. De fick hjälpa mig att ta fram smilyesar och 

skapa egna definitioner från början istället för att få ett tillvägagångssätt helt föreskrivet.  

 

Det som också blev ett resultat är att de sade sig skriva mer känslosamt. Smileysar är symboler 

som medierar just känslor och det fanns kanske varken tid, kraft eller verbal förmåga att 

beskriva känslor i traditionella termer på papper. Chatspråket tycks ha underlättat för dem att 
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uttrycka spontana känslor, och med min inledande frågeställning ”hur de upplever skapande” 

har det fungerat som ett relativt bra redskap. Det kan tänkas att ett muntligt samtal skulle ha 

underlättat ännu mer men det är inte säkert. Denna formen verkar ha motiverat dem för att det 

kändes kul att få vara lite ungdomliga och informella på skoltid. Att subjektivitet kan ses som 

en social produkt blev också tydligt. Om de känner att mottagaren i kommunikationen både kan 

och vill förstå dem, delar de gärna med sig sina upplevelser. 

 

Det finns ytterligare en aspekt som är relevant att ta upp och det rör det lekfulla i denna sortens 

språkanvändning. Om man som forskare frammanar denna interaktionsform, är det tänkbart att 

de man interagerar med lättare kan låta sig bli överraskade av spontana tankar som de kanske 

rentav också är redo att förmedla vidare, i sin chatliknande lek. Kanske öppnar det även upp 

med tanke på en annan omdiskuterad problematik: skolans diskursiva praktik. I skolans värld är 

elevers tankar inte frikopplade från de normer och värderingar som skolmiljön medierar (Säljö, 

2000). Genom en personlig och lekfull språkanvändning finns potential för nya sorters tankar 

och uttryck. Genom att de uttrycks kan det i interaktionismens temporala anda (tidsaspekten) 

även komma att bli viktiga över tid: längre fram i tiden är det inte omöjligt att dessa beprövade 

tankar kommit att bidra till djupare reflektioner, som t.ex i den långa, intensiva gruppintervjun 

som var överraskande med avseende på inlevelse och uthållighet i diskuterandet.  I inter-

aktionismen talar man om begynnande handlingar. Med andra ord kan deras fragmentariska 

tillrop i reflektionsböckerna också ses som begynnande handlingar. 

 

Ett centralt kännetecken för lek är den positiva avläsningen. I deras fall blev deras skrivsätt 

ytterst spontant och nyckfullt vilket gjorde läsningen till något underhållande för mig i dubbel 

bemärkelse. Dock kan man kanske diskutera min egen lekroll. Som forskare kunde jag inte 

tillåta mig ett alltför starkt ”I” i just denna skriftliga situationen, ansåg jag. Därför skrev jag 

inte nyckfullt och personligt tillbaka, om än lättsamt och positivt. Det kändes viktigt att försöka 

bevara den lustfyllda stämningen de skapade med sitt symbolspråk och ett sätt var att besvara 

dem med liknande symboler. Man skulle kunna beskriva det som en sorts dialogisk täthet med 

lekfull accent. 

 

I linje med Nilssons (2002) resonemang om befintlig kulturell lekpraktik, kan mina elever i 

studien också sägas använda sig av en redan existerande lekpraktik. Att chatta via datorer och 

sms kan ses som en sociokulturell lekform. Med hjälp av Heilings teoretiska ansats (2000) kan 
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man belysa en social praktik i botten och i mitt sammanhang tolkar jag elevernas 

språkanvändning som en lekfull social praktik.  

 

 

 

 

7. 0  Slutdiskussion 
 
I detta kapitel sammanfattar jag de slutsatser som gjorts i studien samt de resultat som är 

tänkbara att gå vidare med i fortsatt forskning. 

 

 

7.1 Sammanfattning 

Det visade sig att det gick att urskilja två olika interaktionsmönster som innebar olika sorters 

musikskapande. Med hjälp av Meads teoretiska modell tog jag fasta på två sociala förlopp –  

lek och spel. Dessa skiftade mycket snabbt och samverkade så starkt att jag betraktar dem som 

”spel-lekar”. Detta i dubbel bemärkelse då det samtidigt uppstod lekfullt spel i musikalisk 

bemärkelse. Via spelformen ägnade de sig åt reproduktivt musikskapande och via lekformen ett 

produktivt. Jag kom även att se spel-lekar som skapande möten där stabila sociala band med 

lätthet tycks kunna byggas och upprätthållas i sin helhet. 

 

I samband med det reproduktiva skapandet var ett metodiskt sökande efter en konventionell 

rytm / riff det vanligast förekommande. Jakten på denna musikaliska ”byggsten” upplevdes 

viktig och central för dem. Den rytmiska figur som utgjorde en musikalisk grundstruktur i 

elevgruppernas slutliga produkter varierade sig mycket lite, vilket fick mig att resonera kring 

tänkbara orsaker på denna variationsbrist. En förklaring kan göras genom att betrakta deras 

skapande utifrån omgivningens roll och härigenom blir en kontextuell, sociokulturell 

förklaringsmodell också angelägen. Musikaliskt lärande visade sig vara situerat i denna 

bemärkelse. 
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Det produktiva skapandet uppstod under lekfaserna, så som jag har tolkat det. Här upplöstes 

deras metodiska tillvägagångssätt till något mycket mer spontant och ostrukturerat. Med detta 

följde musikaliskt improviserande och friare slingor som lades ovanpå den musikaliska grund 

som byggdes upp parallellt enligt beskrivningen ovan.  

 
Genom studiens gång kom fokus på kommunikation och språkanvändning kopplat till 

musikskapande och kreativitet att bli allt större, vilket Joas (1993) också anser är något som är 

värt att beforskas: spänningsfältet mellan ”creativity of action and the communicative character 

of human sociality”. Jag har tittat på hur olika kommunikationssätt, s.k diskursiva praktiker, 

hänger ihop med de emotionella, sociala och institutionella dimensionerna. Med det har jag 

också försökt belysa hur kollektiv kreativitet tog sitt uttryck genom olika handlingsmönster och 

interaktionsordningar. Att elevers kreativitet kan uppstå ur ”social responsivitet” (Asplund, 

1987) var påtagligt hos de elever jag studerat. De fick inspiration och skaparkraft av det sociala 

sättet att skapa.   

 
Vidare kunde jag konstatera att intersubjektivitet även har stor betydelse i metodologiskt 

avseende. Jag har därför argumenterat för ett förhållningssätt som jag kallar ”aktiv 

intersubjektivitet” och som inte endast berör elever. Forskarens perspektivtagande kan också 

utmanas på ett intersubjektivt vis, har jag menat. Detta fick konsekvenser för det sätt jag och 

berörda elever valde att konstruera vissa delar av metoden, främst hur vi utformade 

chatspråksanvändningen i reflektionsböckerna. Det ömsesidiga perspektivtagande som ägde 

rum och som ledde till att jag förändrade mina ursprungliga intentioner samt den oförutsägbara 

utgångspunkten vid upplägget av både detta och de olika intervjuerna, kan också ses som 

följder av denna interaktionistiska utgångspunkt.  

 

Ett erkännande av intersubjektivitet belyste också det emotionellt känsliga i att skapa och 

använda musik under lektionstid. Musik är i denna mening något sårbart, kunde jag konstatera. 

Med hjälp av Scheffs emotioner ”stolthet” och ”skam” (Aspelin, 1999a) förs ett resonemang 

om det komplexa i att uttrycka sig personligt och expressivt i den skolmiljö de befinner sig i. 

Jag har också beskrivit hur detta hör ihop med elevernas identitetsbildning; deras uppenbara 

behov av erkännande och acceptans för att våga vara kreativa fullt ut.  
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Carlheden (2006) talar om ”den evaluativa människan” och jag har här visat på ”den evaluativa 

eleven” samt relaterat till byggandet av stabila sociala band som en förutsättning för ett 

produktivt lärande i klassrummet (Aspelin, 1999a). Subjektivitetens relationella grund i 

samband med behovet av respekt och erkännande, är något jag härigenom lyft fram. Då ett 

sådant erkännande innebär ett beroende av samtliga interpersonella relationer är eleverna 

beroende av stabila band mellan lärare såväl som klasskamrater. Det sistnämnda framkom på 

olika vis i denna studie. Komplexiteten i detta kan antas vara en anledning till att eleverna tog 

upp tanken om att musik gjorde sig allra bäst hemma. De uttryckte på så sätt ett behov av att få 

privatisera den och jag menar att det kan tolkas som en yttring av de eskapistiska strategier som 

Aspelin (1999a) skriver om. Eleverna tycks vilja fly från känslomässig utsatthet och detta bör 

uppmärksammas hos den musikpedagog som avser ett uttrycksfullt musicerande och personligt 

musikanvändande. En annan sådan strategi kan den musikaliska likriktningen sägas spegla. Det 

förelåg en uppenbar ”musikalisk konformism” i det att de i sina smågrupper visade sig sträva 

efter samma sorts musikaliska struktur. Ytterligare en aspekt av den evaluativa kraft som berör 

elever i samband med värdering och självvärdering, är hur de valde att definiera 

musikskapande som kunskapsform. ”Det nytänkande” blev denna elevgruppens legitima 

definition på den sortens experimentella musikskapande som de fick erfara. De tillerkände inte 

kreativitet och lekfullhet något större värde. Ett lekfullt arbetssätt tycktes snarare frammana 

kraftig ambivalens. Denna känslomässiga reaktion har jag tolkat som ett kontextuellt fenomen, 

kopplat till skolkulturens normativa roll.  

 

Jag har vidare diskuterat språkanvändningens betydelse utifrån några av de centrala sätten att 

kommunicera vid metod och musikskapande. Det chatspråk som användes i reflektions-

böckerna integrerar känslor genom sin symboliska innebörd (”smileysar”). I grupp-

diskussionen framkom att detta hade haft stor betydelse för deras lust att vilja uttrycka sina 

känslor och tankar till mig. Deras argumentation kring detta kan också tolkas i Säljös 

sociokulturella anda  (Säljö, 2000). Det avslöjar språkets starkt medierande funktion. Genom 

att chatstpråket är en redan befintlig kulturell och diskursiv praktik för ungdomar av idag, 

upplevde de en informell relation till mig och sade sig tycka att de nu blev ”automatiskt mer 

ungdomliga”. I detta lade de in det personliga och lustfyllda, men också förståelseaspekten. Det 

kändes som om jag skulle förstå dem och de jämförde med hur bristande en lärares förståelse 

skulle ha blivit om de skrev på traditionellt vis. Härigenom fick denna kommunikation en 

intersubjektiv karaktär trots att den inte skedde ansikte mot ansikte. Den blev också till ett 

redskap för min forskarroll, då jag genom detta inledande tillvägagångssätt inte associerades 
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till lärare och de värderingar de ansågs företräda. Detta kan ha stärkt validiteten i studien, 

menar jag i ett resonemang om kommunikativ validitet. 

 

Lek på lektionstid tycktes förutsätta vissa komponenter, utifrån de ungdomar jag har studerat: 

korta lekinslag som varvas med målinriktat arbete samt en nedtoning av det verbala språkets 

roll, till förmån för andra uttryck. Vid sidan om det musikaliska uttrycket hade visuella gester 

en viktig funktion, så som jag tolkade deras kreativa processer. 

 

Mead skiljer på vokala och visuella gester (Asplund, 1967). Med vokala gester åsyftas inte 

något musikaliskt utan ett muntligt språkuttryck. När de skapade lekfullt tonades det verbala 

ner markant och de vokala gesterna kom att sättas åt sidan för en annan kommunikationsform. 

Visuella gester som kroppsspråk  (nickningar, ögonkontakt, leenden, pekningar etc) hörde ihop 

med deras spontana improviserande under deras s.k lek. Jag har argumenterat för hur detta kan 

hänga ihop med språkets konventionella funktion och frågat mig om verbalt språk kan vara 

kreativitetshämmande i just det sammanhang jag studerat. Man kan även mena att denna 

verbala nedtoning gynnar ett positivt socialt klimat, då den inte sätter ord på kreativa förlopp 

utan snarare visade sig höra ihop med s.k positiv avläsning (Aspelin, 1999a). Verbalitet kan 

förutom den konventionella anknytningen tänkas ha med normer att göra eftersom normer finns 

inbäddade i konventioner och språket då kan ses som bärare av dessa. Visuella gester tycks 

kunna öppna upp för en mjukare, friare och mer kreativ mellanmänsklig atmosfär som lämnar 

framförhållning åt sidan. Här förkroppsligar aktörerna nuet.  

 

Lekfullt skapande befrämjar utifrån detta ett spontant och ”snällt” klimat i gruppen, genom att 

tolka varandra på ett uppmuntrande och lättsamt vis (positiv avläsning). Här finns också en 

grogrund för andra former av kommunikation - musikaliska improvisationer och  

livfullt kroppsspråk. Samspel i dubbel bemärkelse uppstår vid det jag kallat ”spel-lekar”. I dem 

varvar gruppdeltagarna sitt organiserade spel, planer på genomförande och sin strukturerade 

interaktion med en mer kaosartad gruppdynamik som är mycket lekfull till sin natur, utifrån det 

sätt jag definierat fenomenet ”lek”. Ur det som framkom kan jag mena att samspel inte uppstår 

i direkt samband med lek utan istället vid spel. Koordinerade handlingar och därmed ett 

komplext rollövertagande är inte ett signum för leken men däremot kännetecknande för spelet. 

Spel är ett måste för ett mer organiserat lärande i skolmiljöer (Aspelin, 1999a) och ”spel-lekar” 

kan därför betraktas som ett kreativt alternativ för musikskapande i grupp - en väg där både 
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musikalisk produktion och reproduktion kan mötas på det vis som jag har gjort en ansats att 

beskriva. 

 

Jag fann i huvudsak tre samband mellan sociala behov och musikaliska sådana. Dessa rörde 

behovet av struktur, konformism och responsivitet. Tänkbara orsaker till detta har föreslagits 

och diskuterats. Att det gick att urskilja ett samband mellan social interaktion och 

musikskapande, stämmer med Schutz antagande om att det föreligger en relation mellan 

musikaliskt samspel och mänsklig interaktion (Heiling, 2000). Människors sätt att organisera 

sig via skapande möten är något att gå vidare med pedagogiskt. 

 

 

 

7.2  Fortsatt forskning 

 

Min undersökning har genererat några sätt att se på musikskapande i ett socialt kontext. På så 

vis har nya frågeställningar växt fram. Här följer en diskussion kring vad jag skulle kunna 

vidareutveckla och problematisera. 

 

Eleverna i denna studie testade att skapa musik kollektivt, i smågrupper. De musikaliska 

processerna visade sig höra ihop med de sociala. De uppvisade olika sätt att bete sig 

tillsammans, vid närmare betraktelse utifrån två interaktionsformer som jag tolkat till ”lek” och 

”spel”. Då dessa processer avlöstes så tätt av varandra, upplevdes de som om de hängde ihop 

och därför ser jag det istället som ”spel-lekar”. Man skulle kunna utveckla detta resonemang 

vidare genom att titta närmare på de sorters strategier som framkom. De hade en metodisk 

strategi – ”byggandet” av musikens rytmiska grund under organiserade former, en spontan 

strategi – att improvisera ogenomtänkt, och till sist en eftertänksam strategi. Denna 

eftertänksamhet blir intressant utifrån interaktionismens sätt att se. I det betonas det 

temporala, det som sker över tid. Genom efterhandsreflektioner kan erfarenheter rekonstrueras 

och därmed bearbetas aktivt, vilket befrämjar ett djupgående lärande där självförståelse är en 

central ingrediens. Jag kan med Aspelin (1999b) se två samverkande komponenter: det 

metakognitiva och det metaemotiva. Eleverna visade att tankar och känslor inte kan skiljas åt. 
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Det emotionella tycks befrukta det kognitiva och tvärtom. Hur denna fortlöpande växelverkan 

ser ut vid skilda lärtillfällen i skolämnet musik, kunde vara av intresse att studera närmare. 

 

För att skaffa mig en ännu djupare förståelse kring hur känslor, tankar och sociala skeenden 

hänger samman med lärande i musik, kan filmade inspelningar bli meningsfulla. Härigenom 

skulle den mikrosociala dimensionen kunna blottläggas och tolkas i sitt detaljerade 

sammanhang. På så sätt kan man göra sig en uppfattning om det som händer och sker ”under 

ytan”. I denna studie tolkas de mest uppenbara interaktionsordningarna, vilket visade sig vara 

meningsfullt i detta sammanhang. För en djupare studie kan krävas ett mer grundligt 

kartläggande av emotionella reaktioner och beteenden. Att försöka påvisa de två 

känslotillstånden ”skam” och ”stolthet” i samband med musicerande och kunskapsbildning 

skulle kunna vara en fruktbar väg. Här har jag begränsat mig till att studera elevrelationer men 

det vore också mycket intressant att titta närmare på hur lärar – elevrelationer kan förstås, inte 

minst med tanke på min slutsats att elevers kreativitet i hög grad tycks vara  kontextuell. Den 

hänger bland annat samman med den självvärdering som följs av responser i omgivningen. Att 

lärarens respons väger tungt och har en stark ”evaluativ kraft” (Carlheden, 2006), framgick i 

gruppintervjun men av begränsningsskäl valde jag att inte beröra det. Vidare kan ett fortsatt 

användande av chatspråk i samband med reflektionsprocesser vara ett sätt att utforska 

känslomässiga uttryck och upplevelser, så som de förmedlas. 

 

Lekens betydelse för musikundervisning och dess kommunikativa potentialer är också något 

som vore intressant att följa upp. Är lek på lektionstid verkligen förknippad med ambivalens 

för ungdomar i mer generell bemärkelse?  Kan det vara så att ”spel-lekar” förekommer i fler 

sammanhang än vid just skapande? Är leken en bra arena för alternativa former av 

kommunikation? 

 

Skolmusikens roll har diskuterats flitigt (Ericsson, 2002 / Folkestad, 1996 / Rydlöf, 2007). I 

denna uppsats har jag tittat på hur känslor kan relateras till deras musikaliska kunskapsbildning, 

kreativitet och tänkande. De elever som jag studerat gav uttryck för att vilja använda musik 

personligt och uttrycksfullt men såg begränsningar som inte enbart handlade om deras 

nybörjarkompetens. De lyfte fram det känsliga i att musicera på lektionstid men också i att 

använda och därigenom markera sin musiksmak utåt, då de menade att de kände sig 

utelämnade åt grupptryck. Bedömningar sker inte endast från lärarhåll. Kamraternas tyckande 

var en besvärande faktor, menade de. Eftersom detta problematiserades kan man inte förbigå 
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det faktum att musikens expressiva innehåll är komplext utifrån ett aktörsperspektiv. Däremot 

kan man som Folkestad (2006) hävda att sättet att lära är avgörande för hur skolmusik ska 

upplevas. Det här kan vara en utmaning att gå vidare med i både forskning och pedagogisk 

praxis. 

 

Avslutningsvis känns ett socialpsykologiskt perspektiv angeläget att ta sig an i en tid då 

kommunikationsflödet har ökat drastiskt och traditionella arbetssätt, värderingar och livsstilar 

friställts till förmån för den pluralistiska nyordning som bidragit till att ge grundskolan ett nytt 

ansikte. Ord som dialog, kommunikation, relationer och gemenskap hyllas i dagligt tal men det 

finns en uppenbar risk att denna diskurs kan bli till ett utanpåverk som inte för oss närmare vad 

det egentligen handlar om (Aspelin, 2005). Sociopedagogiska frågeställningar behövs på så vis 

lyftas fram. Vidare efterlyser barn och ungdomsforskare nya metodologiska strategier som 

förmår fånga upp de ungas föreställningar och upplevda verklighet, i enlighet med den snabba 

förändringstakt som är ett faktum (James, Jenks & Prout, 1998).  

 

Med detta är musikens och estetikens pedagogiska betydelse intressant. Lärare och elever 

uppmanas i ökad utsträckning anta kreativa och reflexiva förhållningssätt. Genom dessa ges 

personliga uttrycksmöjligheter, upplevelser och handlingsalternativ nu ett mycket större 

spelrum och frågan är hur vi ska hantera detta pedagogiskt. Varköy (2003) spår en 

statushöjning för estetisk pedagogik i denna postpedagogiska anda.  
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