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Sammanfattning	  
 
Titel: Musikaliskt uttryck genom digitalt musikskapande – En kvalitativ studie med 
elever i årskurs 8. 
 
Författare: Emma Chroscielewski 
 
Nyckelord: Musik, skola, grundskola, musiklärare, musikundervisning, 
musikskapande, digitalt musikskapande, digitala verktyg, dator, kreativitet, 
instrumentspel, komposition. 
 

Olika erfarenheter av musikskapande tillsammans med läroplanens kunskapskrav har bidragit 

till intresset för denna studie, som undersöker det digitala musikskapandets betydelse i 

musikundervisningen. Syftet med undersökningen är att se om det digitala musikskapandet 

kan vara ett bra alternativ och komplement till det mer traditionella och om det kan tillföra 

något till musikskapande i skolan. Frågeställningarna som valts för denna studie är: Vilken 

betydelse kan digitalt musikskapande ha i grundskolans musikundervisning? Vilken betydelse 

har digitalt musikskapande för elever som saknar eller har brister i sina instrumenttekniska 

kunskaper? Kvalitativa intervjuer som kompletterats med en observation har använts som 

metod för att få fram resultatet som pekar på att digitalt musikskapande är till stor hjälp för 

elever i musikskapande i skolan idag. Resultatet visar att programmet kan hjälpa elever med 

de delar i skapandet där färdigheter saknas eller är bristfälliga. Att använda digitalt skapande 

har också visat sig fungera bra för elever med kunskaper på olika nivåer och det erbjuder på 

så sätt musikskapande för alla.  I en uppgift som den jag i studien fått undersöka, ryms arbete 

med flera av läroplanens kunskapskrav.  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



Abstract	  
 
Title: Musical expressions by digital music creation 
 
Author: Emma Chroscielewski 
 
Keywords: Music, school, elementary school, music teacher, music education, music 
making, digital music creation, computer, creativity, composing. 

Different experiences together with the new curriculum for elementary school, created an 

interest which partly lead to this thesis, examining the importance of digital music making in 

the musical education. The purpose is to examine digital music creation as an alternative way 

of creating music and the contribution of it to music creation in elementary school. The 

following questions were used in the examination: What is the importance of digital music 

creation in the musical education in elementary school? What is the importance of digital 

music creation for students in lack of instrumental skills? Observations as well as interviews 

are both part of the qualitative method to obtain the result showing the contribution of digital 

music creation. The digital tools used by the students in the creative process helped them in a 

lot of ways. The result showed that students in different levels in instrumental skills were able 

to use the digital tools that offer music creation for everyone. Several parts in the new 

curriculum were included in the digital music task.  

 

	  
	  
	  

	    



Förord 
Studien har varit möjlig att genomföra tack vare informanter, lärare och skola som 

frivilligt medverkat i studien. Ett stort tack till Er!  

Tack också till nära och kära som stöttat men framförallt till min handledare som med 

stor yrkesskicklighet och rutin hjälpt och handlett mig igenom denna process och 

studie. Tack! 

	  

Emma Chroscielewski 

Malmö, december 2013. 
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1. Inledning  
Min glädje blir större, min stillhet lugnare, min sorg djupare, min kärlek starkare. 

Musiken berör mig på ett djupare plan än många andra saker i livet. Musiken berör på 

samma plan som mina känslor och påverkar dem otroligt starkt. Musiken har också 

förmåga att påverka min sinnesstämning och gripa tag i mig som person. Den kan 

förstärka och förändra som få andra saker jag stött på. Att förmedla och få mina 

elever att upptäcka och uppleva samma känsla, driver mig enormt mycket i mitt 

arbete som lärare och i musikskapandet i undervisningen. 

Jag har många gånger funderat på varför jag älskar musik, varför jag tycker musik är 

viktigt och varför jag vill arbeta med musik. Varenda gång kommer jag fram till det 

jag beskrivit ovan. Jag upplever också att jag finner stöd för dessa tankar i läroplanen. 

För mig är denna känsla och beskrivning en stor motivator till kunskapskraven i 

läroplanen. I Lgr11 beskrivs musik enligt följande (Skolverket 2011b):  

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

Jag fick en försmak av att förmedla denna känsla under en praktikperiod under min 

utbildning. I klassen fanns en elev som hade stora brister i instrumenttekniska 

färdigheter, som av okänd anledning tappat intresset för skolan, tappat intresset för 

alla andra ämnen än musikproduktion och i mitt tycke levererade musikaliskt 

genomtänkta musikproduktioner. Hur kan jag ta med mig denna erfarenhet och 

utnyttja den i min egen undervisning? Kan de barn som idag tillhör IT-generationen 

och deltar i informationssamhället få en ökad musikalisk upplevelse genom att 

använda digitala musikverktyg med hjälp av sina oftast redan befintliga kunskaper i 

teknik och data? 
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1.1 Bakgrund 

Jag har under flera av mina praktikperioder på utbildningen mött elever med bristande 

instrumenttekniska kunskaper som kämpat hårt för att nå upp till kunskapskraven i 

musik. Flera av dem hade inte fått någon enskild instrumentundervisning och lärde sig 

att spela på musiklektionerna i helklass. När jag sett svårigheterna för eleverna i att 

exempelvis spela ackord och melodier med flyt, har jag ställt mig frågorna: Hur ska 

dessa elever nå upp till kunskapskraven i musikskapande om deras instrumentteknik 

inte räcker till att ens spela med någorlunda flyt? Är det möjligt för dessa elever att 

skapa musik och uttrycka sin musikalitet och kreativitet trots denna begränsning?  

Jag har vid några få tillfällen fått uppleva att elever som har svårigheter i att delta i 

ensembleundervisning kunnat uppnå en hög musikalisk nivå genom digitalt 

musikskapande och egna produktioner när de använder för detta lämpliga program 

och verktyg. Eleverna har då fått möjligheten att uttrycka sin musikalitet och sitt 

skapande på andra sätt än i det traditionella musikskapandet med instrument. Den 

vetskapen leder mina tankar tillbaka till situationer där jag som lärare kämpat enormt 

mycket med att få instrumentundervisning och grundläggande ensemblespel att 

fungera i klassrummet. Ibland kan situationer uppstå där den tekniska nivån blir så låg 

att eleverna troligtvis inte kan få någon musikalisk upplevelse eftersom den bristande 

instrumenttekniken står i vägen för detta. 

Digitalt skapande och mina erfarenheter av detta, har de senaste åren på min 

utbildning på musikhögskolan slukat mitt musikaliska intresse totalt. Jag har på olika 

praktikplatser under dessa fyra år, stött på digitala verktyg av olika slag vilket 

inneburit ett helt nytt arbetssätt i undervisningen för mig. En positiv reaktion hos mig 

själv, befogad eller inte, är faktiskt det enda jag upplevt i samband med detta.  

Resultatet av detta är att jag vill undersöka möjligheterna inom det digitala 

musikskapandet och med de digitala verktygen i undervisningen. För att det redan 

från början ska vara tydligt vad undersökningen handlar om så vill jag förklara 

begreppet.  

I Kommentarmaterial till kursplanen i musik och vad digitala verktyg innebär, skriver 

Skolverket (2011a) följande:  
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Det finns programvaror som erbjuder varianter av mer eller mindre 
färdiga musikaliska byggstenar, möjligheter att skapa egna ljud eller 
komponera med traditionell notation. Att använda olika 
musikprogram för komposition, men också för andra ändamål, 
exempelvis musicera till egna ’backtracks’, är vanligt 
förekommande och sådana program för komposition och 
arrangering är under ständig utveckling (Skolverket, 2011a). 

	  

De digitala verktygen definieras på olika sätt. Folkestad (1996) menar att 

studioinspelningar och hur de ser ut och genomförs idag, har utvecklats ur digital 

teknologi med MIDI-baserade (Musical Instrumental Digital Interface) redskap så 

som syntar, sequencers och trummaskiner.  

Min egen erfarenhet i användandet av program som använder trummaskiner, syntar 

och sequencers sträcker sig i nuläget till Logic och Garageband. Jag kommer i denna 

studie endast att använda mig av definitionen digitalt skapande för musikskapande 

som skett digitalt i ett datorprogram eller för en inspelning som gjorts i datorn till ett 

program där detta sedan förändrats eller modifierats.  

Från min egen skoltid vet jag att det kan vara extremt stor skillnad i 

musikundervisningens innehåll och mål. Självklart måste detta ha att göra med lärare, 

skola och kommun i första hand men även att läroplanerna utvecklats. Med stöd av 

punkterna ovan i läroplanen tycker jag att metoden ”digitalt skapande” i skolan är 

viktigt att undersöka. Det är ett område som det redan finns en del forskning om men 

som jag ändå hoppas att jag kan bidra till. Eftersom musikskapande är en viktig del i 

läroplanen är det angeläget att öka kunskapen om det. Min personliga erfarenhet av 

att arbeta med musikskapande är väldigt positiv och inte ett ämne jag känt mig 

begränsad i. Detta driver mig och min nyfikenhet framåt för att undersöka hur detta 

förmedlas på ett bra sätt. Frågor dyker upp i tankarna; Kan digitalt skapande vara ett 

arbetssätt där elever med olika erfarenheter kan uppnå resultat i musikskapande i 

skolan? Och; Är det möjligt att eleverna redan innehar kunskaper för att det digitala 

musikskapandet ska vara möjligt? 

Är det så att vi lärare begränsar oss och vår undervisning efter personligt tycke, smak 

och erfarenheter av vad musik är, vilket minskar elevernas chanser till att få en 

musikalisk upplevelse eftersom vi redan i förhand bestämt vad den upplevelsen är och 

hur den ska se ut? Visst väger lärarens egen musikaliska erfarenhet tungt men betyder 
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det att vi vet bäst och ska bestämma vad musik eller en musikalisk upplevelse är? Jag 

kan snarare tänka mig att vår erfarenhet kan begränsa oss och att vi, som möjligtvis 

kan vara fokuserade och insnöade på tekniska kunnande på instrumenten, skulle 

kunna få hjälp med att bredda våra perspektiv av just eleverna.  
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2. Syfte och frågeställning  
 

Syftet med denna studie är att undersöka digitalt musikskapande som alternativ och 

komplement till det mer traditionella skapandet med instrument. Syftet är också att 

undersöka om metoden digitalt skapande kan tillföra något till musikskapande i 

skolan. Följande frågeställningar har valts för att nå syftet med denna studie. 

  

• Vilken betydelse kan digitalt musikskapande ha i grundskolans 

musikundervisning? 

• Vilken betydelse har digitalt musikskapande för elever som saknar eller har 

brister i sina instrumenttekniska kunskaper? 
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3. Tidigare forskning 
I kapitlet redogörs för en del av den forskning som tidigare är gjord på området. Den 

innehåller tidigare svenska och utländska studier, rapporter och avhandlingar i ämnet 

och den är uppdelad i delar som jag valt att kalla Framväxt och teknik, 

Musikskapande och Lärarens roll. 

3.1 Framväxt och teknik 

Det finns en uppsjö av olika program och digitala verktyg för digitalt skapande både 

för skolmiljö och i hemmet och det sker en ständig utveckling av dessa alternativ.  

Programvaror av den typ som nämns i kapitel två kan ibland ingå i datorers 

medföljande programvaror, exempelvis programmet Garageband till Mac-datorer, 

vilket medför att tillgången på dessa program för barn och ungdomar ökar. Mobil-

appar med liknande funktioner är också bara ett knapptryck bort. Tillverkaren Apple 

(2013) beskriver funktionerna i Garageband på sin hemsida enligt följande: 

• Spela in din röst eller ditt instrument och redigera och klipp sedan som du vill. 

• Använda en MIDI-keyboard för att spela in med en rad virtuella 

instrumentljud som finns i programmets instrumentbank. Även färdiga loopar 

finns i ljudbanken. 

• Dra nytta av funktionerna som kan rätta till dina misstag i timingen. 

• Spara din låt i olika filformat, lyssna till och dela din skapelse när du vill. 

• Lära dig spela instrument med hjälp av olika grundläggande övningar och få 

feedback. 

Till digitala verktyg hör också marknadens stora utbud av dator- och tv-spel som 

lockar många barn och ungdomar. År 2005 lanserades en ny typ av spel, Guitar Hero, 

vilket också kan ses som ett digitalt verktyg i musik. Guitar Hero beskrivs av Ideland 

(2011) som ett hjälpmedel som kan hjälpa spelare utan stora förkunskaper i musik, att 

delta i den kommunikativa medskapandeprocessen och till att få möjlighet att uttrycka 

musikalisk upplevelse, om man betraktar det som musiklyssning. Guitar Hero som 

släppts i ett flertal versioner, fick snart konkurrens av liknande spel vilket medförde 

att spelens omfattning blivit allt större. En av de stora konkurrenterna är Rock Band 
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vars version Rock Band 3 tog ett enormt steg framåt i utvecklandet av spelet. Nya 

möjligheter så som att köpa, koppla in och använda en riktig gitarr som spelkonsol, 

blev verklighet. Versionen följer samma linje som majoriteten av spel där 

svårighetsgraden ökar för varje ny nivå som uppnås. Ideland (2011) har i sin bok tagit 

med den recension som publicerades i Sydsvenska dagbladet snällposten när spelet 

släpptes. 

Rock Band 3 har det hittills mest krävande och seriösa spelläget där 
du verkligen spelar instrumentet, not för not, ackord för ackord. 
Gränsen mellan spel och verkligt musicerande suddas ut, och om ett 
par år kanske de sista spelmusikentusiasterna finns just i replokalen. 
(Säfström 2011-01-16). 

Något att ta fasta på i spekulationerna kring och i förståelsen om varför dessa spel 

lockar så många, är att många av dessa digitala verktyg och hjälpmedel i sina enklaste 

versioner är mycket användarvänliga. Detta innebär att barn och ungdomar idag både 

har ökad tillgång till men också större möjlighet att använda sig av lätthanterliga 

digitala verktyg.  

Utvecklingen av digitala verktyg har som bekant också fört med sig en utveckling av 

program och verktyg att skapa musik med. Enligt Folkestad (1996), har den digitala 

teknologin gjort det möjligt för dem som inte har den instrumentaltekniska kunskapen 

och är tränade i musik, att uttrycka och fullfölja sina musikaliska idéer. En liknande 

uppfattning har Nilsson (2002) som menar att man inte längre behöver någon formell 

träning i musik för uttrycka sina musikaliska idéer när man har ett så kraftfullt 

verktyg i datorprogrammen som också blivit enklare att använda. Väkevä (2010) är 

precis som Folkestad (1996) och Nilsson (2002) inne på samma spår och menar att 

den nya digitala utvecklingen medfört att de färdiga musikaliska byggstenarna som 

finns i de digitala verktygen möjliggör och underlättar komponerandet för elever. 

Varianten Garageband som nämns tidigare i kapitlet och som är aktuellt i denna studie 

är ett av många alternativ och möjligheter till det som forskarna nämner. 

Den digitala teknologin och dess utveckling har gett fler ringar på vattnet och medfört 

att en ny musikkultur uppstått. Folkestad (1996) använder som beskrivning för denna 

musikkultur sig av begreppet Alternativ Musikalisk Kompetens som till skillnad från 

instrumenttekniska färdigheter istället utvecklats ur lyssning och dans som social 

interaktion. För att skapa musik behövdes inte längre övandet och kunnandet av de 
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instrumenttekniska färdigheterna vilket resulterade i att unga producenter kunde 

förverkliga sina idéer direkt med hjälp av den Alternativa Musikaliska Kompetensen 

som de utvecklat. Den digitala teknologin har alltså fört med sig en ny standard för 

skapandet av musik. 

Jag har också i mitt sökande efter tidigare forskning sett att Skolverkets kursplan i 

musik redan år 2000 var inne på samma linje som forskarna ovan och menade att 

(Skolverket 2000):  

Utvecklingen av IT erbjuder nya möjligheter till lärande, 
kommunikation, musicerande och skapande och har förändrat 
ämnets förutsättningar. Det innebär att även elever utan färdighet på 
instrument självständigt kan arbeta med musik, såväl genom eget 
komponerande som för att lära sig olika delar av ämnet (s.45). 

	  

3.2 Musikskapande och skolan  

Musikskapande i skolan, elevers skapandeprocesser, elevers erfarenheter av 

musikskapande och elevers åsikter om musikskapande. För ämnet relevanta områden 

att undersöka vad gäller musikskapande och skolan är många och redogörs för i denna 

del av kapitlet. 

Syftet med musikämnet och musikskapande i skolan och forskning på området, tycker 

jag är relevant att redogöra för och påbörja detta kapitel med. Ehrlin (2006) och en 

rapport från Stiftelsen SAF, Lärarförbundet (2011), tar upp mer abstrakta delar av 

musikundervisningens syfte som författarna menar är av stor betydelse. I rapporten 

står att utvecklingen av barn och ungdomars musikaliska kunnande och deras sätt att 

förhålla sig till musik, är ett område av generell betydelse för samhället. Särskilt då 

kunnandet och förhållandet till musik intar ett stort utrymme i barn och ungdomars liv 

(Stiftelsen SAF, Lärarförbundet 2011). Ovanstående är relevant i olika delar av 

läroplanen där musikskapande är en av dem. Vidare menar Ehrlin (2006) att förmågan 

att uttrycka sig, sin kreativitet och samspel är förmågor som skolmiljön ska ge 

utrymme till att utveckla. Förmågorna är nödvändiga för att kunna delta i det 

offentliga samtalet. Utvecklingen av förmågor och redskap att delta med är något som 

alla måste få möjlighet till i skolan. Förverkligandet kan ske med hjälp av de estetiska 

ämnena och bidrar då till personlighetsutveckling på flera sätt vilket bidrar till fler sätt 
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att uttrycka sig på. Elevernas deltagande och betydelsen av denna kan poängteras av 

att fler uttrycksformer då uppmärksammas. En förutsättning för demokrati är att 

eleverna förstår sin möjlighet till att delta i det offentliga samtalet.  

Musikämnet i sig och musikskapandet i skolan har enligt forskarna ovan en stor 

betydelse som skiljer sig en del från flera av de andra för detta kapitel relevanta 

områden. För att redogöra för musikämnets genomförande i läroplanen finns mer 

konkreta delar där verktygen som ska användas i ämnet musik är beskrivna. Den 

senaste läroplanen innehåller under delen ”musikens verktyg” följande punkt 

(Skolverket 2011b):  

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning. 
(s.103) 

Vidare kan man i läroplanen också läsa (Skolverket 2011b):  

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt 
musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och 
sammanhang. (s.101) 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa 
musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala 
verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och 
pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition (s.103).  

Det är med andra ord ganska tydligt i läroplanen att existensen av digitala verktyg ska 

vara given i musikundervisningen i skolan idag. Verktygen ska inte bara existera utan 

också användas för musikskapande, inspelning och bearbetning. Förutom det ovan 

nämnda ska också möjligheten ges för eleverna att utveckla kunskaper som gör det 

möjligt för dem själva att använda dessa verktyg i musikskapandet (Skolverket 

2011b). 

Relevant för min studie är också vilka egenskaper och färdigheter som krävs för att 

elever i skolan ska kunna skapa musik. Folkestad (1996) menar att musikskapande är 

en aktivitet som vem som helst kan ägna sig åt och alltså inte bara till för de 

musikaliska genierna. För att vem som helst i skolan ska kunna ägna sig åt 

musikskapande krävs vissa förutsättningar och att det kan uppstå problematik i 

kreativa processer som skapande är inget nytt. Folkestad menar att den Alternativa 

Musikaliska Kompetensen som utvecklats ur bland annat lyssning och dans som 
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social interaktion är en kompetens som många ungdomar har utvecklat. Denna 

musikaliska kompetens är en del av en ny musikkultur, där den tekniska färdigheten 

inte längre är nödvändig för att förverkliga sina idéer. Det är en kompetens som 

innefattar musikalisk kunskap som inhämtats ur erfarenheterna ovan och som skiljer 

sig från traditionell kunskap om musik som t ex instrumentteknik och teori.  

Nilsson (2002) har studerat barns musikskapande med digitala verktyg. Hans studie 

visade att barn redan från början har mycket kunskaper i musik men också 

musikaliska idéer. Förverkligandet av dessa idéer och skapandet i musik underlättades 

av de digitala verktygen. Dessa blev till deras personliga verktyg för att skapa musik 

och de lärde sig snabbt att hantera både datorn och synthesizern. Nilssons studie 

visade också på en mångfald av skapandeprocesser vilket betyder att skapande inte 

bara sker på ett sätt utan på många olika sätt, vilket lärare som arbetar med detta, 

måste ta hänsyn till. Nilssons studie visade också att omfattande undervisning inte 

behövde äga rum i förväg för att barnen skulle klara av att använda de digitala 

verktygen i musikskapandet. Detta betyder självklart inte att lärarna inte kan använda 

sig av pedagogisk inramning.   

När det kommer till forskning om musikskapande, så finns det fler resultat på 

liknande studier att fördjupa sig i. Strandberg (2007) som undersökt traditionellt 

musikskapande menar till skillnad från Folkestads och Nilssons teorier ovan att 

förutsättningar för att skapande ska kunna ske är beroende av att eleverna behärskar 

hantverket och instrumental- och ensembleteknikerna. Ytterligare förutsättningar är 

enligt honom förståelsen av tabulatur och ackordanalys. Enligt detta synsätt ställs det 

högre krav på eleverna i det traditionella musikskapandet med instrument. 

Om vi återgår till det digitala musikskapandet och dess existens så kan vi anta att 

situationen ser olika ut på olika skolor och för olika elever. Läroplanens del vad gäller 

digitala verktyg är förhållandevis ny vilket borde medföra att forskningen om elevers 

erfarenheter av dem är likaså. I sin kvalitativa studie som undersöker elevers 

erfarenheter av digitalt musikskapande har Emmoth (2011) kommit fram till att 

eleverna anser att några av hindren för denna typ av skapande är skolans ekonomi och 

lärarens kunskaper. Vilket styrks av Nationella utvärderingen (2003) och dess 

ämnesrapport Musik, ämnesrapport till rapport 253 (Skolverket 2005). Eleverna anser 

att fördelarna med det digitala skapandet är att vem som helst kan skapa musik med 
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hjälp av de digitala verktygen och med hjälp av dessa lär man sig också att strukturera 

och arrangera musik. Nackdelarna är enligt eleverna att det digitala musikskapandet 

riskerar att konkurrera ut det traditionella, men också att äktheten i det som är digitalt 

skapat saknas då traditionella instrument inte används, vilket också tas upp i nästa 

kapitel (Emmoth 2011). 

Det är inte bara elevers erfarenheter och kunskaper som spelar stor roll i skolan. 

Lärarnas kunskaper är av enorm betydelse på många olika områden som förändras 

med tiden. Betydelsen av kunskap gällande ungdomskulturen och musiken tillhörande 

denna är enligt Vetenskapsrådet (2006) stor. Det finns i frågan utmaningar för lärare i 

musikämnet när förutsättningarna för ämnet förändras. Vetenskapsrådet har publicerat 

forskning om ungdomskulturen och musiken tillhörande denna som enligt rådet 

förändras kontinuerligt med tiden. Likaså förändras och byts ungdomars förebilder ut. 

Musik- och ungdomskulturen är idag media-buren vilket gör ungdomarna till en stor 

del av den samtidigt som de är involverade i det starka informationsflödet i It-

samhället som är knutet till dessa kulturer. Utmaningen för skolan, musikämnet och 

läraren är den enorma kulturella evolution som den massmediala spridningen 

inneburit. Det ovanstående resultatet har uppkommit på grund av tillgänglighet, 

blandning och sammansmältning av olika musikformer och genrer från olika kulturer 

och samhällen. I vetenskapsrådets (2006) skrift nämns senare forskning som gjorts 

om ungdomskultur- och medieforskning, som visar att ungdomar blivit något av en 

skapande mottagare av kulturprodukter och inte förslöade och passiva konsumenter: 

	  

De har på sin fritid övat upp en särskild förmåga att skapa egna 
musikproduktioner via ungdomsrummets inspelningsstudio, 
datoranläggning, MP3-spelare och nu också med mobiltelefon. Jag 
nämner här några exempel ur medie- och 
ungdomskulturforskningen som pekar på de musikaliska och 
estetiska läroprocesser som kan ske utanför skolan inom ungdomars 
egna musikaktiviteter på sin fritid. (s.52)    

Den ovan relaterade forskningen visar att ungdomar och elever ofta införskaffar sig 

erfarenheter och kunskaper på sin fritid. Hjälp till detta tas av ungdomarna av dagens 

teknik-, kunskaps- och informationsflöde. 
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3.3 Lärarens roll 

Att det finns intresse för studier i musikskapande och lärarens roll i sammanhanget är 

inget nytt. Detta märks tydligt i mitt sökande efter studier, litteratur och rapporter. I 

sin kvalitativa studie om musiklärarens relation till musikskapande skriver Fransson 

att de intervjuade lärarna har olika erfarenheter och relationer till musikskapande 

(2010), men också väldigt olika arbetssätt. Hon tycker sig kunna urskilja att 

erfarenheterna av, relationerna till och synen på musikskapande speglas i lärarnas 

arbetsmetoder när det gäller ämnet. I studien framkommer också att tiden som finns 

till förfogande när det gäller detta spelar roll. En problematik gällande elevers eget 

skapande i skolan beskrivs enligt följande av Musik, ämnesrapport till rapport 253 

grundad på Nationella utvärderingen av skolan som gjordes år 2003 (Skolverket 

2005): 

Det egna skapandet lyser som konstaterat med sin frånvaro på de 
flesta skolor. Anledningarna till detta kan vara många, men som 
framgått av både elev och lärarsvaren är det främst ett lokal- och 
utrustningsproblem, då det varken finns tillgång till rätt utrustade 
datorer eller en datasal. (s.126) 

Strandbergs (2007) forskning på området visar också att lärarna vill ha mer och bättre 

kunskaper inom den nya tekniken för att möjliggöra innehållet av musikstilar som 

techno i sin undervisning.  

Väkevä (2010) menar att det är dags för musiklärare att se åt och utmanas av 

musikundervisningens nya möjligheter. Metoder för lärande som länge varit praxis i 

undervisningen, exempelvis rockbandsmetoden, utmanas av den nya tekniken och 

dess utveckling. Den nya tekniken för med sig möjligheter till nya lärandesituationer t 

ex i form av hemma-studio, internetbaserat lärande via öppna nätverk med sidor och 

program som är till för mixning via nätet, gemensamt låtskrivande och producerande 

över nätet, producerande av egna musikvideor på Youtube men också i de digitala   

verktygen som exempelvis Guitar Hero och Rockband. Musiklärares syn på 

originalmusik utmanas också av den nya musikkulturen där musik inte längre behöver 

ses som avslutad utan snarare som pågående i utveckling och tillgänglig för 

användning. Den finns där ute, redo att användas som del och mix i nya 

skapandeprocesser. Den tillgängliga musiken, som kan användas av eleverna i 

komponerandet med hjälp av de färdiga byggstenarna, kan användas och utvecklas i 
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deras nya kompositioner. Detta flyttar fokus från att skapa färdiga låtar, 

kompositioner och produkter, och lägger större vikt vid själva skapandeprocessen. 

Väkevä menar att lärare idag har möjlighet att omfamna den nya kulturen och 

utvecklingen av musikskapande som kan innebära nya kreativa möjligheter i 

undervisningen och i musikskapandet (Väkevä 2010). 

3.4 Teoretiska utgångspunkter  

Det abstrakta fenomenet musikskapande är något som forskare försöker konkretisera.   

Frågorna är liksom teorierna många och skiljer sig åt när det gäller kreativa processer 

och skapande. På samma sätt finns det många olika teorier om hur musik och 

musikaliska idéer uppkommer. Folkestads resultat och teori om processerna och 

uppkomsten av musik innehåller tre olika varianter: 

• En bild av den musikaliska idén finns i början av skapelseprocessen. 
• Processen startar med definitionen av en musikstil. 
• Den musikaliska idén uppkommer i spelandet. 

När processen går till som i tredje punkten blir också improvisation en del i 

skapandeprocessen (Nilsson & Folkestad 2005). 

Komposition är ett begrepp som hänger samman med kreativitet och musikskapande 

och definitionerna av komposition varierar forskare emellan. Folkestad (1996) menar 

att improvisation är komposition i realtid men också att en komposition går att 

separera från kompositören och framföras utan dess närvaro. Nilssons (2003) 

definition av komposition som ett stycke musik som dess skapare upplever 

meningsfull, anser jag vara relevant för min studie.  

I teorierna om komposition har jag funnit synsätt som skiljer sig något från 

definitionen av begreppet ovan. I frågan om var musiken som skapas kommer ifrån 

finns flera olika teorier som förslag. Folkestad (1996) skriver i sin avhandling om hur 

det i historien tidigt uppstod teorier om att musiken kom från att Gud valt ut och gett 

gåvan av komponerandet och att den som skrev ned och komponerade den var en 

sorts medium som sände ut det. Folkestads andra förslag till denna teori om 

komponerandet, är att musik och kreativitet finns inom oss och är ett inre behov av att 

uttrycka oss baserat på erfarenheter. Ett behov av att dela och kommunicera. Det 
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tredje synsättet han skriver om är musiken som uppstår och skapas under spelandets 

gång och som ovan nämnts som ett av de tre alternativen i musikskapande. 

Komponerande och musikskapande är två av många begrepp som relaterar till musik i 

samhället och i skolan idag. Fler exempel på relaterade begrepp är: musikens existens, 

musikens uppkomst, musikhistoria och musicerande. Alla berör de musik på olika 

sätt. To music, är ännu ett i mängden, vilket Nilsson (2013) skriver om. Ett begrepp 

som innefattar en stor mängd möjliga aktiviteter som har med musik att göra. 

Musikvetaren Small (1998) menar att begreppet musicing är något vi gör eller tar del 

av som relaterar till musik. Detta kan vara genom att utföra, lyssna, föreställa, dansa 

eller repetera. Det också vara att tillhandahålla material och förberedelser för 

musikaliska aktiviteter. Begreppet är bildat på verbet to music och Small menar då att 

musik inte är ett ting utan ”något som människor gör”.  

Christoffer Small (1998) om begreppet musicking.  

To music is to take part, in any capacity, in a musical performance, 
whether by performing, by listening, by rehearsing or practicing, by 
providing material for performance (what is called composing) or 
by dancing. (s. 9) 

Med musicking menar Small alltså alla pågående aktiviteter som relaterar till musik 

och har med musik att göra. Det är inte i sammanhanget musicerandet eller 

musikstycken i sig som står i centrum utan allt vi gör som har med musik att göra.  

Ett annat begrepp som jag anser vara relevant för den här studien är Flow. Begreppet 

är myntat av den amerikanske psykologen Csikszentmihalyi och är ett begrepp som 

Nilsson (2013) använder i sin beskrivning av musik som relationell. Flow är relevant 

för deltagarnas upplevelse av musicerande-situationen. Om deltagaren som musikant 

upplever att utmaningen kräver mer än sina upplevda färdigheter, uppstår en negativt 

laddad känsla. Likaså om färdigheterna överstiger utmaningen. Mittemellan dessa 

upplevelser uppstår flowkanalen och flowet. B, Nilsson menar att flow är ett tillstånd 

där deltagaren i en aktivitet får möjlighet att uppnå i balansen mellan den upplevda 

färdighetsnivån och utmaningen. 

Jag har upptäckt i mitt sökande efter litteratur och skrifter att begreppet lek är ett 

ständigt återkommande begrepp när det kommer till skapande i musik och kreativitet 
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för barn och ungdomar. Begreppet knyts ofta till de olika teorierna och jag anser 

därför att det är relevant även för min studie. I den sammansatta forskningsöversikten 

som Vetenskapsrådet (2006) tagit fram om musik i skolan tas forskningsresultat upp 

som Björkvold (2005) kommit fram till i sina studier om barnen och deras värld. Om 

begreppet lek skrivs: 

Leken sitter inte fast i de fyra räknesätten och deras inre logik. Den 
kan bryta sig loss från det träaktigt fyrkantiga förnuftet och tillföra 
spänst och flexibilitet. Sådan är också skönlitteraturens, 
bildkonstens och musikens viktigaste funktion för oss människor. 
Kontrasternas lek med materien, fria från Pythagoras, spränger 
vardagens rätvinkliga trianglar och tillför nödvändig portion av 
irrationell asymmetri som hjälper människor att släppa taget och 
komma loss, som Picassos stora kubistiska människokroppar. 
Denna konstarternas formulerade lek kan transcendera vardagens tid 
och rum och är, när den är som bäst, gränsöverskridande för både 
tanke, känsla och för- nuft. Horisonten vidgas. (Bjørkvold 2005, s. 
43). 

Björkvold (2005) menar också att lek är gränsöverskridande och något som barn 

behöver tillsammans med mötet med det okända. Ett tillstånd som inte är låst till tid 

och rum och där möjligheten för total flexibilitet existerar. 

I bytet från lek till allvar och från lättare till tyngre begrepp vill jag presentera det 

innovativa lärandet som jag valt ut att redogöra för i denna kategori. I grunden 

handlar det om att det globaliserade och digitala kunskapssamhället gör skillnad och 

utmanar de pedagogiska traditionerna och kunskapstraditionerna och skapar samtidigt 

nya teorier och synsätt. Den okontrollerade och för alla tillgängliga kunskapen ger 

behov av dessa nya synsätt på lärande. Innovativt lärande är ett lärande som kan dras 

paralleller till från kategorin Musikskapande och skolan i detta kapitel. I lärandet, som 

beskrivs av Kroksmark (2006), utgår man från antagandet att de redan existerande 

erfarenheterna är av betydelse för resultatet av den uppgift eller prövning som väntar. 

Betydelsen av detta blir att lärandet av en ny erfarenhet skapar ny kunskap som i sin 

tur förändrar erfarenheten som från början fanns, till en ny erfarenhet. Den fria, 

globala och okontrollerade kunskapen som människor idag har tillgång till via internet 

har skapat det för sammanhanget aktuella nyckelbegreppet tolkning. Begreppet 

möjliggör att kunskapen som var och en äger och har införskaffat sig, tolkas valfritt 

och blir till var och ens egen. Det resulterar i ett kreativt och transformativt lärande 

där kunskapen görs om till nya former och innehåll. Begreppet ger också nya 
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utmaningar för lärarrollen som tidigare reglerats genom styrning och målinriktning 

men som med det nya kunskapssamhället kräver mer av lärarkompetensen. Nytt för 

kompetensen är att hantera lärandesituationen och utmaningen i hur all kunskap och 

information bemöts och ska läras (Kroksmark 2006). 
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4. Metod 
För att kunna svara på forskningsfrågorna är djupet i undersökningen av större vikt än 

bredden och därmed faller det sig naturligt att använda kvalitativ metod och intervjua 

färre elever mer djupgående (Bryman 2002). Jag ser ett stort värde i denna 

fördjupning i undersökningen som innebär att försöka förstå elevernas förhållningssätt 

till den studerade undervisningsmetoden. Jag anser mig inte kunna få svar på de 

frågor min studie syftar till om jag gör undersökningen ytligare på ett stort antal 

människor. 

4.1 Val av metod och urval. 

Jag har som huvudsaklig metod i min undersökning använt mig av kvalitativ intervju 

och då intervjuat ett mindre antal elever djupgående. För att öka förståelsen i 

sammanhanget som eleverna arbetar i har jag kompletterat intervjuerna med 

observation under ett lektionstillfälle. 

Enligt Patel och Davidson (2003) kan resultatet av observationen påverkas på olika 

sätt genom användandet av olämpliga metoder. Att komma till en skola och till en 

klass som okänd observatör under ett pågående projekt är enligt min mening mycket 

svårt då eleverna kommer att upptäcka min närvaro under lektionen. För att göra min 

datainsamling möjlig har jag därför valt att vara känd observatör. Jag är dock 

medveten om att min närvaro kan forma situationerna, intervjuerna och samtalen 

vilket i sin tur blir en del av resultatanalysen av studien. Jag har också bestämt mig för 

att vara icke deltagande i observationen då jag är intresserad av att se elevernas arbete 

enskilt och inte i grupp eller kommunikativt eller socialt. I observationen användes ett 

observationsprotokoll för att underlätta datainsamlingen. 

Undersökningen genomfördes på en högstadieskola i årskurs 8 som jag blivit tipsad 

om efter en lång tids sökande. Bryman (2002) kallar detta bekvämlighetsurval. Planen 

var att göra undersökningen med högstadieelever på en skola utan uttalad 

musikinriktning eller musikprofil, vilket blev svårare än väntat då det visade sig att 

grundskolan ofta arbetar i kortare projektform när det kommer till musikskapande. 

Svårigheter med att pricka in genomförandet av studien i min tidsplan uppstod. Då 

elever under 15 år behöver målsmans skriftliga godkännande för deltagande i studien 
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(Vetenskapsrådet, 2002), behövde tidsplanen till att skaffa detta godkännande vara 

genomtänkt vilket försvårat studien då jag väldigt sent i min tidsplan hittade skola.  

Valet att göra studien på högstadiet grundar sig på de förhållandevis höga 

kunskapskrav som finns i läroplanen gällande musikskapande tillsammans med min 

erfarenhet av den problematik som kan uppstå genom brister i de instrumenttekniska 

färdigheterna. Mitt val av skola utan uttalad musikinriktning eller musikprofil grundar 

sig i intresset att undersöka huruvida digitalt musikskapande kan vara en bra 

alternativ metod i musikskapandet, men också för elever som saknar eller har brister i 

instrumenttekniska färdigheter. Valet av skola där den för undersökningen aktuella 

arbetsmetoden existerar och dessutom var pågående under min studie, har varit 

avgörande för genomförandet av min undersökning. Då omfattning och 

tidsbegränsning för studien styrde, blev jag tvungen att göra ett bekvämlighetsurval 

när det kommer till skola. Tidsplanen krävde att jag redan i förväg tagit reda på 

aktuella skolor som arbetar med metoden jag ville undersöka innan jag kontaktade 

dem. I kontakten med skolorna krävdes tid för att diskutera skolans relevans och 

eventuellt fungerande tidsplan. Ett slumpmässigt urval av skola skulle kräva mer tid 

än vad jag hade till förfogande. 

Intervjuerna gjordes endast på en skola då jag i mitt tycke ansåg mig ha funnit en bra 

arbetsform att undersöka, tillräckligt många deltagare för genomförandet av studien 

och kravet med inriktning uppfyllt. För att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt 

i studien ville jag inte att mitt, lärarens eller elevens intresse eller åsikt påverkade 

studien genom att någon av dessa parter valde vilka som deltog i intervjuerna. Urvalet 

av elever var tänkt att ske slumpmässigt genom lottning och då skulle killar och tjejer 

lottas för sig.  Ett antal praktiska omständigheter som redovisas nedan gjorde dock att 

urvalet inte blev så slumpmässigt som önskat. 

4.1.1  Datainsamling och halvstrukturerad intervjumetod 

Icke deltagande observation med känd observatör och fokusgruppsintervju, även 

kallad gruppintervju, blev den metod jag ansåg var bäst. Känd observatör betyder att 

jag av gruppen var känd som observatör och hade fått tillåtelse till att observera. 

(Patel och Davidsson 2003). Frågor som jag behövde ta ställning till innan 

observationen var; vad ska observeras, hur ska observationen registreras och mitt 
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förhållningssätt som observatör. Jag valde att i förväg bestämma vilka beteenden och 

skeenden som skulle observeras vilket kallas strukturerad observation eller 

systematisk observation enligt Patel och Davidsson (2003). Till min hjälp utformade 

jag i förväg ett observationsschema (Se bilaga 3). Utformningen av schemat blev en 

lista med de beteenden och skeenden som var relevanta för digitala verktyg och 

musikskapande, vilket under observationen prickades av och skrevs ner. Frågorna 

spelades in dubbelt med en ljudinspelare och samtidigt i mobiltelefonen för 

säkerhetens skull.  

Inför fokusgruppsintervjuerna förberedde jag fyra större områden med detaljerade 

frågor till eleverna (Se bilaga 2.) På så sätt lämnade jag plats för andra frågor eller 

diskussioner som kunde dyka upp vid intervjutillfället emellan oss alla. Jag ville ställa 

frågor som rör informanternas egna kompositioner och tankar kring de kreativa 

processerna de haft och valde därför att med deras samtycke spela upp deras 

kompositioner under intervjutillfället. Fokusgrupper är en mindre formell 

intervjusituation vilket kan ge mer information då diskussioner lättare uppstår och 

stämningen blir mindre pressad och förhörsliknande (Patel och Davidsson 2003). 

Detta valdes för att få fram information som kanske inte alltid framkommer i en 

individuell intervju, men också för möjligheten till frågor som kan dyka upp 

informanter sinsemellan. Det kan finnas områden jag själv inte tänkt är relevanta men 

som dyker upp under intervjun av informanterna själva. Då ämnet handlar om 

skapande la jag stor vikt vid informanternas personliga erfarenheter vilket betyder att 

jag inte kunde förutspå svaren alls och att de kunde vara helt olika. Jag ville då lämna 

plats till sådana områden och frågor i intervjutiden. Då fick både jag och 

informanterna vid intervjutillfället frihet att beröra ämnen eller frågor som dök upp 

och hörde till ämnet och studien.  

4.1.2 Databearbetningsmetod och analys 

Vid transkriberingen av intervjuerna använde jag mig av programmet Logic och 

Inqscribe. Med dessa hjälpmedel finns möjligheten att spela upp intervjuerna i önskat 

tempo vilket underlättar transkriberingsarbetet. 

Jag har inspirerats av ett hermeneutiskt perspektiv i mitt sätt att analysera och tolka 

texten. I detta förhållningssätt, som Patel och Davidsson (2003) skriver om, menas att 
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den mänskliga existensen och mänskliga handlingar kan tolkas och förstås genom 

språket. Hermeneutiken menar också att man kan tolka och förstå vår egen 

livssituation och andra människor genom det talade språket och handlingar. Holism 

som uppfattning, är en del av hermeneutikens förhållningssätt och går ut på att förstå 

helheten och dess vikt gentemot summan av delarna. För att öka sin förståelse pendlar 

forskaren mellan helheten och delarna. I denna uppfattning förekommer också 

pendlingen mellan subjektets och objektets synvinkel och forskarens förmåga att 

använda sin egen förförståelse i tolkningarna. Den hermeneutiska spiralen är 

forskarens arbete med dessa delar som ständigt växer och utvecklas (Patel och 

Davidsson 2003). I min avsikt att förstå resultat genom tolkningar utifrån min egen 

förförståelse, kan jag inte finna en bättre inspiration till min resultatanalys. Jag anser 

att min förförståelse spelar relevant roll i min studie då jag genom min utbildning och 

mitt intresse har mycket kunskaper inom det studerade ämnet.  

4.2 Genomförande 

Jag började arbetet med den utvalda skolan genom mejlkontakt med musikläraren. Jag 

berättade då om min studie och redogjorde för genomförandet av denna. Nästa steg 

var att åka till den utvalda skolan och träffa läraren samt gå igenom upplägget och 

dela tankar. Vi pratade om åttondeklassarnas pågående projekt, där eleverna bland 

annat ska göra egna ljudkompositioner digitalt i programmet Garageband. Eleverna 

har sedan tidigare varsin egen dator där programmet finns installerat. Jag fick under 

dagen också möjlighet att träffa de berörda eleverna, berätta om min studie, dela ut 

samtyckesblanketter och genomföra en icke deltagande observation (Se bilaga 8.3). 

Under observationen fick jag se elevernas arbete med kompositionerna, lärarens roll 

och dessutom projektet och uppgiften i praktiken och inte bara nedskrivet i ett 

dokument. 

Nästa steg blev att återkomma till skolan för att genomföra intervjuerna. Alla elever i 

de två åttondeklasser jag av läraren blivit tilldelad, tillfrågades. Valet av klasser 

grundades på praktiska möjligheter så som lämpliga schemapositioner. Av olika 

anledningar blev det planerade slumpmässiga urvalet dock inte möjligt att genomföra. 

Detta på grund av svårigheter med att samla in samtyckeslappar, ej tillgängliga 

kompositioner och dessutom ville inte alla medverka i intervjuerna. För att lyckas få 
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till intervjuer fick jag genomföra dessa med samtliga elever som var frivilliga vid 

tillfället och dessutom hade sin dator med sig. Resultatet av det urvalet blev att jag 

intervjuade tre olika grupper enligt tabellen nedan och intervjuerna gjordes under 

lektionstid i ett enskilt litet rum där högtalare för kompositionsuppspelning fanns. 

Fördelning könsmässigt blev i grupperna följande: 

	  
Intervju: Flickor: Pojkar: Totalt: 

         1. 1 2 3 

         2. 2 1 3 

         3 4 0 4 

Medverkande: 7         3 10 

 

Presentation av informanterna följer nedan. Observera att namnen är fingerade. 

Olle: Spelar inget instrument men har Garageband på sin Ipad hemma som han 

använder ibland. Han har inga erfarenheter i musikskapande i skolan vad han kan 

minnas men har det däremot på sin fritid då han ibland använder programmet för att 

sätta ihop loopar.  

Kalle: Spelar gitarr, lite trummor och en aning piano och berättar att han provat 

programmet också. Kalle har heller inte erfarenheter från skolan i musikskapande mer 

än att vid något tillfälle kanske fått skriva en text eller liknande. Men även han har 

testat på fritiden. 

Anna: Som ej spelar instrument, berättar att hon bara öppnat programmet och tittat 

hur det ser ut utan att använda det. I frågan om erfarenheter i musikskapande i skolan 

är även hon enig om att inte ha några sedan tidigare. Dock har hon erfarenheter av att 

göra det på fritiden lite då och då. Ibland använder sig Anna av sång och ibland av 

programmet.  

Pelle: Spelar lite gitarr men har inga kunskaper i programmet sedan tidigare. Han tror 

sig också ha deltagit i musikskapande i skolan tidigare och har vid något tillfälle 

provat att skapa musik hemma.  
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Lisa: Spelar inget instrument och saknar kunskaper i programmet. Hon är tveksam till 

att ha jobbat med musikskapande på sin förra skola men har vid något tillfälle testat 

på att skapa musik hemma. 

Sara: Spelar inte heller instrument och även hon saknar kunskaper i programmet 

sedan tidigare. Hon känner också tveksamhet till om hon jobbat med musikskapande 

tidigare i skolan men däremot har hon testat hemma vid något tillfälle. 

Jenny: Spelar fiol och piano och har erfarenhet av programmet sedan tidigare genom 

att ha öppnat, kollat igenom och testat det. Hon har sedan tidigare en del erfarenhet av 

musikskapande på olika sätt och har gjort egna låtar hemma.  

Wilma: Spelar lite gitarr men har också erfarenhet av programmet sedan tidigare 

genom att ha öppnat, kollat igenom och testat det. Även hon har erfarenhet av 

musikskapande på olika sätt och har testat att göra egen musik hemma. 

Mia: Berättar att hon spelar både marimba och djembe. Hon har erfarenhet av 

musikskapande från sina instrumentallektioner där hon ibland får göra det 

tillsammans med läraren.  

Kajsa: Spelar trummor och gitarr och berättar att hennes erfarenheter av 

musikskapande består mestadels av att göra det hemma när hon spelar tillsammans 

med en förälder.  

4.2.1 Analys  

Jag började med att transkribera intervjuerna exakt ord för ord i ett dokument i Word. 

Nästa steg blev att kontrollera att jag hört och skrivit rätt. Därefter lyssnade jag ännu 

en gång för att höra vem som sagt vad och gav samtidigt de olika personerna i 

intervjuerna ett fingerat namn och färgmarkering i texten för att hålla reda på vem 

som sagt vad. Steget därefter blev att skriva ner allt i en löpande text med passande 

kategorier och sammanfattning längst ner på varje del. Slutbearbetningen blev sedan 

att vända, vrida och tolka materialet jag fått fram och skapa nya kategorier för att 

omforma texten ytterligare. 
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4.3 Diskussion av metodval 

Jag har under kategorierna ovan till viss del förklarat och talat för och emot den valda 

metoden. Men för att berätta om och diskutera vissa val mer djupgående tar jag upp 

dem ännu en gång.  

Som metod var min första tanke att använda mig av enskilda intervjuer. Eftersom 

studien handlar om kreativa- och skapandeprocesser var det för mig viktigt att kunna 

vara med i situationen och ställa eventuella följdfrågor vilket inte skulle vara möjligt 

om jag gjorde studien på annat sätt. Efter att ha undersökt valmöjligheterna 

noggrannare insåg jag att fokusgrupper skulle vara en bra metod just på grund av 

möjligheter till ett samtal, diskussioner och frågor informanterna sinsemellan (Patel & 

Davidsson 2003). Observation var också ett alternativ jag funderade på att endast 

använda mig av men insåg snart att det inte skulle vara heltäckande och valde då att 

endast komplettera intervjuerna med denna metod för att få fram information om 

elevernas uppgift.  

Planen från början var att på något sätt, genom att använda mig av 

bekvämlighetsurval, hitta en skola där metoden används. Jag försökte använda mina 

kontakter via utbildningen för att hitta det jag sökte. I just mitt fall anser jag att det är 

viktigt att i det bekväma urvalet av skola välja en skola, som inte har en 

specialinriktning i ett ämne som kan påverka resultatet.  

Det var aldrig några tveksamheter kring användande av slumpmässigt urval av 

deltagare i intervjuerna, av den anledningen att jag självklart ville att resultatet skulle 

spegla klassen och de olika erfarenheter, färdigheter och karaktärsdrag som där finns. 

Det planerade slumpmässiga urvalet som alltså inte blev av, kan ha färgat resultatet av 

studien då det är möjligt att endast elever med positiv inställning till projektet ställde 

upp på intervjuerna. 

Studien och dess syfte gjorde det relevant att närma sig bearbetningen av data på så 

sätt att min förförståelse för musik, pedagogik men också digitalt musikskapande blev 

en tillgång. Att tolka språk och andra uttryck och att tolka delar och helhet var precis 

det som studien skulle leda in mig på och som var av stor vikt (Patel och Davidsson 

2003). 
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4.4 Etik 

De fyra forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2002) som jag i min 

studie tagit hänsyn till är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

Jag åkte till skolan för att träffa eleverna och dela ut lappar om samtycke (Se bilaga 

1). Jag berättade lite kort om mig själv, anledningen till, syftet med och 

genomförandet av min studie. Att intervjun kommer att spelas in men att denna endast 

kommer användas av mig, i min transkribering, berättades också. Information om att 

de närsomhelst kan avbryta intervjun klargjordes också. Jag berättade för eleverna att 

jag för att genomföra intervjuer med elever under 15 år behöver samtycke från deras 

föräldrar och behöver därför dela ut lappar med information. Jag berättade också för 

eleverna om konfidentialitetskravet och att jag kommer att fingera namn på skolan 

och deltagarna i studien. Att studien är konfidentiell betyder alltså att endast jag vet 

vem jag fått informationen av och att de i studien kommer att vara anonyma.  

Den fullständiga informationen om studien till deltagarna gavs vid första mötet och 

bör enligt Patel och Davidsson (2003) gärna ges i flera steg. Den fullständiga 

informationen ska ges vid mer än ett tillfälle och absolut vid tillfället då intervjuerna 

ska göras.  

4.5 Tillförlitlighet 

Min erfarenhet av den här typen av studier i den här omfattningen, spelar självklart 

roll för reliabiliteten. Jag har utifrån detta gjort så gott jag kan och inser att det för 

mig är omöjligt att få reliabiliteten perfekt.  Jag har också i arbetet och dess olika 

delar försökt att använda mig av handledning och litteratur till min hjälp i vart brister i 

reliabilitet kan uppstå.  

När det gäller intervjuerna och observationen har jag utgått från formulär som jag 

noga förberett. Exempel på brister som möjligen är svåra att upptäcka och åtgärda i 

mitt arbete är informationen från informanterna. Främst analysen av intervjusvaren 

där språkbristen i musikämnet var tydlig och om studiens inriktning och mitt 

personliga intresse i frågan påverkar informanternas svar. Någon del av resultatets 

reliabilitet skulle också kunna påverkas av det uteblivna slumpmässiga urvalet.  
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5. Resultat 
Undersökningens resultat redovisas i sex avsnitt; Öppna dörrar – Musikskapandet 

som är för alla, Att utforska sin kreativitet och konstnärlighet, Skapandets ramar, 

Motivation och Flow, Lärarens betydelse och till sist Att leka med musik. 

Där allt börjar 

Vid min observation fick jag reda på att skolan ingår i ett projekt där kommunen gett 

pengar till att elever från åk 6-9 ska få egna bärbara datorer av modellen Macbook Pro 

där programmet Garageband ingår. Detta innebär att eleverna har möjlighet att låna 

datorerna i dessa årskurser och måste återlämna dem i slutet av årskurs nio. Alltså har 

alla elever som medverkar i intervju och observation haft tillgång till dator och 

aktuellt program redan innan projektet och uppgiften påbörjades. Eleverna har också 

fått en genomgång av programmet Garageband under ett lektionstillfälle. Eleverna 

arbetar ämnesövergripande med den ovan nämnda uppgiften som består av olika 

estetiska moment där ett av dessa är en ljudkomposition i Garageband. Eleverna har 

möjlighet att arbeta både en och en, och i små grupper vilket varierar i klassen jag 

observerade. Den åtgångna tiden för varje elevs uppgift varierade mycket. Det fanns 

de elever som blivit klara snabbt men även elever som använde all utsatt tid till sitt 

förfogande.  

5.1 Öppna dörrar – Musikskapande som är för alla 

Elever med förmågan att spela ett instrument och elever som spelar instrument på sin 

fritid har ett försprång i musikskapande enligt dem själva. De har också ett försprång i 

tekniska färdigheter vilket skapar en osynlig gräns mellan dem och övriga elever. 

Uppgiften i Garageband ger alla elever känslan av att börja på samma ruta och att ha 

samma möjligheter att utföra uppgiften. Instrumentkunskaper och tekniska färdigheter 

på instrument, är något som bedöms i skolan idag och som också framkommer i 

intervjuerna. Flera av eleverna nämner att uppgiften i Garageband är ett bra sätt för de 

elever som inte kan spela instrument att skapa musik på. I sista intervjugruppen säger 

Jenny, i diskussionen om vad som är bra och dåligt med uppgiften, att de som inte är 

så duktiga på att spela instrument får bekräftelse på att de ändå kan skapa. Att inte 

behärska eller rent av klara av instrumenttekniken i skolan begränsar eleverna som 
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berättar att Garageband ger mycket större möjligheter och fler val i musikskapandet 

för dem som inte kan spela. Att få möta Olle som berättar att han tidigare inte tyckte 

att det var roligt att spela instrument utan bara att lyssna på musik, vilket nu 

förändrats, ger förståelse för möjligheterna med programmet. 

En annan viktig sak som framkommer i intervjuerna är medvetenheten om att det är 

två olika saker som musikskapandet handlar om. Dels processen med de musikaliska 

idéerna, kreativiteten i skapandet men också överföringen därifrån till det fysiska 

spelandet och instrumentet. Flera informanter som spelar instrument sedan tidigare 

anser att de i större utsträckning kan överföra ”det som de kommer på i huvudet till 

instrumentet” (Kalle), vilket skiljer sig från dem som inte spelar något instrument 

alls. 

Citaten ”Asså att man kan trycka på knappar så blir det en hel låt… så det tycker jag 

är ganska häftigt” (Lisa) och ”Man inser ju att det är enklare än man tror” (Wilma), 

visar också på flera av informanternas upplevda förvåning över musikskapandets 

enkelhet och deras medvetenhet om skillnader från förr och nu. Informanternas 

förväntningar, fördomar och erfarenheter förändrades från att i ett tidigare skede tycka 

att musikskapande är svårare än vad de sedan i ett senare skede upptäckte.  

Något av de mest genomgående i intervjuerna har dock varit att informanterna lyssnar 

och provar sig fram, vilket flera av dem gjort rakt igenom hela uppgiften. Det 

framkommer tydligt att de flesta informanterna är osäkra på eller saknar det 

musikaliska språket och kunskaper om musikens delar och byggstenar. 

Informanternas uttryck och önskningar när det kommer till variationer i 

kompositionerna, är många och olika. De upplever att Garageband är till stor hjälp på 

vägen genom att de kan prova sig fram med olika ljud för att lyssna, hitta och välja 

det som låter bäst. Dessutom ökar tillgången till en mängd olika instrument som kan 

arrangeras samtidigt och andra ljud som de annars inte kan spela eller skapa. 

Svårigheterna som dykt upp under uppgiften handlar inte så mycket om 

informanternas brist på kunskaper i musik eller brister på instrumentteknik, utan har 

med helt andra saker att göra som verkar vara ganska likartade för alla. Exempel på 

detta är; övergångar mellan låtens delar, uppdateringar för datorerna och användandet 

av mick för inspelning. 
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Att arbeta med uppgiften och digitalt musikskapande ger enligt informanterna själva 

dem mer intresse för att spela instrument. Fler av de ej instrumentspelande 

informanter som tidigare haft svårt att på samma sätt skapa musik som de 

instrumentspelande informanterna, hamnade lätt utanför det musikaliska kunnandet 

och möjligheten att delta i musikskapandet begränsades. Hos dessa informanter fanns 

en stark antydan och önskan om att kunna spela ett traditionellt instrument. Istället för 

att ta steg för steg framåt i utvecklingen i tekniska färdigheter och hela tiden upptäcka 

en ny sak på vägen som de behärskar, flyttades dessa informanters medvetenhet 

istället framåt ett stort antal steg direkt. De kunde då förstå anledningen till varför de 

behöver och kanske vill behärska de saknade stegen. 

5.2 Att utforska sin kreativitet och konstnärlighet 

Att skapa musik har varit lockande för många av informanterna och erfarenheterna av 

detta är ganska lika. De flesta har tidigare erfarenhet av musikskapande och trots 

existensen av denna i läroplanen, så berättar eleverna att erfarenheten mestadels är 

hämtad från fritidsaktiviteter och då oftast hemmiljön. Detta betyder att näst intill alla 

har testat sin kreativitet och konstnärlighet frivilligt på sin lediga tid hemma. 

Garageband ger informanterna fler möjligheter att utveckla dessa sidor hos sig själv 

vilket de verkar ha en vilja till. Anna berättar att hon alltid velat skapa och haft stor 

passion för det men aldrig försökt. Hon menar att det betytt mycket för henne att få 

genomföra uppgiften och att få utforska sin kreativa och konstnärliga sida vilket hon 

uppenbart längtat efter. 

I uppgiften blir informanterna tvungna att göra en rad olika val för att slutföra 

uppgiften. Det är en process där de har möjlighet att komma fram till ett resultat som 

beskriver deras personliga åsikt, tycke och smak. I beskrivningen deltagarna ger av 

genomförandet och hur de provar sig fram, blir flera av dem tvungna att använda sig 

av sin innersta känsla, kreativitet och konstnärlighet. Särskilt i de fall där kunskaper i 

instrumentalteknik och musikens grunder saknas då informanterna inte har just de 

verktygen att använda sig av.  

De känslor som inspirerat informanterna och som framkom under intervjuerna skilde 

sig åt. Anna berättar att det första hon kände var att hon ville göra motsatsen till vad 

alla andra gjorde vilket hon också fullföljde i sin komposition samtidigt som även 
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andra infall fick utrymme. En annan känsla som inspirerat en informant och som 

uppkommit i processen var ”avslappning” (Kalle). Han var också ensam om använda 

uttrycket ”när jag lekte lite”. Dock fanns det informanter som berättade hur de 

improviserat fram sin låt. Olle berättar i sin tur om sin idé med ”dagen” och dess 

variationer i intensitet som läraren inspirerat till. Sara berättar att en av de första 

idéerna de fick var att låten skulle gå från ”tråkigt till jätteroligt”. De ovan nämnda 

idéer och inspirationskällor kan förknippas till mer vardagliga känslor och uttryck 

som eleverna lätt kan relatera till. Flera av informanterna nämner ”go”, ”ös” och 

”sväng” men också ”tekniskt” och genrer som idéer och variationer i sin musik vilket 

pekar mer åt hållet musikkunskaper och att relatera till musikundervisningen. Några 

av informanterna verkar också inneha en uppfattning om vilka instrument som kan 

bidra till en särskild dynamik. Fler exempel på att de relaterar till sin medvetenhet om 

musikens form är de berättar att de ville att intensiteten och dynamiken skulle följa 

delarna i refrängen. 

Det finns en antydan om att flera av informanterna ville genomföra uppgiften bra och 

korrekt enligt skolans mall och de lät inte alltid enbart sin konstnärlighet och 

kreativitet styra helt fritt i skapandet. I beskrivningarna av processerna nämndes vid 

flera tillfällen att informanterna först la till en massa loopar och ljud som de sedan tog 

bort när de inte var nöjda. Alltså har eleverna löpande granskat och utvärderat sina 

kompositioner för att ta bort det som inte är bra. De har tydligt referenspunkter till 

vad som låter bra och inte bra och hur de vill att resultatet på deras komposition ska 

kännas och låta. Några av kompositionerna gavs upp helt och övergavs för helt nya 

tomma projekt och nya idéer. Flera av informanterna har uppenbart varit väldigt 

inriktade på stil, genre och dynamik och försökt följa sin känsla och erfarenhet för att 

fullfölja sin tanke och plan. 

Uppgiften i Garageband har för flera av eleverna gett mer inspiration till 

musikskapande, kreativitet och konstnärlighet. 

5.3 Skapandets ramar 

Eleverna har från första början varit medvetna om vad målet med uppgiften var och 

vad som krävdes av dem. En valfri ljudkomposition skulle genomföras i Garageband 

och senare samverka med andra estetiska konstformer. Ingen av deltagarna verkade 
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oengagerad eller ointresserad. Alla hade en komposition som de ville berätta om. Alla 

hade haft en uppgift framför sig från början och målet var att bli klar med den i tid.  

När eleverna tagit sig an uppgiften hade flera av dem i startgroparna skapat sig en idé. 

Olle är en av få som kände sig förvirrad i början utan mål och idé. För vissa bar deras 

idé genom hela kompositionen men för andra förändrades den längs vägen. Steg för 

steg har de provat, lagt till och tagit bort sekvenser och ljud. 

Jag fick under mitt möte med musikläraren reda på att informanterna inte betygsätts i 

just denna uppgift men att om de vill kan de visa upp vad de gjort inför 

betygssättningen senare under terminen. Lärarna i ämnet ville undvika att betygssätta 

denna skapandeuppgift för att minska trycket hos informanterna att prestera i 

skapandeprocessen. Känslorna verkar ofta vara olika hos personer inför uppgifter och 

bedömning. Kalle vars första reaktion var negativ och att uppgiften verkade svår, var 

också rädd för att halka efter. Hans känslor förändrades dock senare i projektet när 

han upptäckte att det var roligt att jobba med programmet. Jenny känner att detta är en 

bra metod för att hon nu har lätt att visa sina kunskaper i musikskapande för läraren 

då uppgiften är lätt att spara.  

5.4 Motivation och ”flow” 

Informanterna berättade om positiva reaktioner till uppgiften och mer intresse för; 

programmet, mer avancerade program, studio, skapande och instrumentspel. Men 

också att uppgiften upplevdes som rolig, häftig och gav en kick. De flesta informanter 

jag intervjuat uppfattas av mig under intervjutillfället som uppenbart motiverade till 

detta arbetssätt, åtminstone i teorin.  Som jag nämnt ovan var det endast en informant 

som först upplevde en negativ känsla i introducerandet av uppgiften, något som sedan 

förändrades till en positiv inställning. 

För många av informanterna pekar uppgiften på att generera en större bild som 

medför anledningar till och mål med varför kunskaper inom musiken är viktiga i 

ämnet. Kajsa anser att det är kul att komma till lektionen med vetskapen om att ”man 

får sitta själv och jobba med sitt eget och improvisera på datorn”. Lisa däremot ser 

ett större sammanhang i uppgiften och har börjat drömma om och önska att få besöka 

en studio.  
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”Utmanande men rolig” (Anna). Så formulerar Anna sin inställning och syn på 

uppgiften som passar henne bra. Att uppgiften verkar vara väl anpassad till alla 

deltagare har framkommit under tidigare kategorier och många av informanterna 

upplever att den kan varieras så att den passar alla. Informanternas färdigheter styr på 

detta sätt utmaningen då programmet erbjuder stora möjligheter till avancemang. 

Utmaningen flyttas då efter vilken nivå informanterna befinner sig på och blir då inget 

hinder för motivation utan tvärtom. Alternativet att spela och skapa på instrument i 

uppgiften eller att göra både och, existerar också om man vill utveckla fler eller sina 

befintliga färdigheter vilket eleverna är väl medvetna om. Elevernas väldigt olika 

tycke och musiksmak som speglas i kompositionerna, visar tydligt på att deras egna 

personliga val och möjligheter är stora och anpassningsbara. 

En kort stund av bristande motivation inföll sig när frågan om problem som uppstått 

ställdes i en av grupperna. Tekniken med mick, uppdateringar och små brister i detta 

som ibland försvårat tillfälligt för en del av eleverna, resulterade i några sekunders 

försjunket mod. Det var trots allt inte i lärandesituationen som jag förstod att bristen 

låg vilket var underförstått i rummets stämning och i medvetenheten om hur lätt 

problemen kunde åtgärdas. 

5.5 Lärarens insats och betydelse  

I samband med elevernas kompositioner kunde två lärare knytas an till uppgiften och 

genomförandet. En av lärarna fanns tillgänglig för presentation och genomgång av 

uppgiften och programmet men också under projektets gång för råd och inspiration. 

Lärare nummer två fanns med hela vägen i elevernas praktiska arbete under 

lektionerna och för stöttning, hjälp och råd i det som behövdes.  

Olle berättar att han kände sig förvirrad i början och upplevde det som jobbigt att inte 

ha en grundidé. Han fick då inspiration av en lärare till att tänka kompositionen som 

en vanlig dag med dess intervaller i intensitet vilket satte honom i arbete. Kalle 

upplever däremot att han klarat sig helt själv, vilka flera andra av informanterna också 

anser. Volym, övergångar och inspiration togs däremot upp som anledningar till att 

fråga om hjälp.  
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Det skiljer sig mellan informanterna i hur mycket handledning de behöver och i vad. 

Vissa av informanterna behöver få hjälp tidigt i processen för att komma igång i 

skapandet och andra senare i processen när de stöter på problem av något slag. De 

flesta bekymmer som uppstår varierar mellan kreativitet och tekniska bekymmer. 

5.6 Att leka med musik 

Uttrycket ”när jag lekte lite” (Kalle) som nämnts under tidigare kategorier, är Kalle 

ensam om att använda. Han använder uttrycket för att förklara processen då han 

provade olika ljud utan att veta vilka som passade ihop. Han provade flera olika ljud 

innan han kom fram till resultat som han var nöjd med. Kalle hade fastnat i processen 

då idé skulle omsättas till ljud. När han väl vågade prova sig fram utan att kunna 

förutse resultat, så lossnade det för honom. Låten fick växa fram under processens 

gång då även idéerna kom. 

Mia och Kajsa berättar att de ”improviserade fram” sin låt. De hade från början en 

idé och låt som de valde att ge upp för att påbörja en ny. Även denna fick växa fram 

under processens gång då tjejerna provade olika alternativ och lät känslan i stunden 

styra valen tills de kände sig nöjda. Tydligheten i svaren från övriga informanter vad 

gäller motsvarande varierar. Huruvida de använt sig av exakt samma metoder och 

med tankarna ”lek” och ”improvisation” kommer i en del av svaren inte fram. 

Däremot är det tydligt att många av valen görs i stunden, då kreativiteten och känslan 

styr mot något som är ovisst och vetskapen om resultatet inte kan förutses. 
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6 Resultatdiskussion 
Jag anser att jag har funnit en del svar på mina forskningsfrågor kring digitalt 

musikskapande som alternativ och komplement till det mer traditionella instrumentala 

och vad det kan tillföra musikskapande i skolan. För att göra hela bilden tydlig har jag 

i mitt diskussionskapitel utgått från samma kategorier som i resultatkapitlet.  

6.1 Öppna dörrar - Musikskapande som är för alla 

Digitalt musikskapande öppnar dörrar för elever som saknar eller har brister i sina 

instrumenttekniska kunskaper.  

Beroende på hur musikskapande i grundskolans åk 8 utformas, kan punkten enligt 

mina erfarenheter innebära flera krav på eleverna. Framförallt kravet på motivation, 

kunskaper och tekniska färdigheter. Även krav på kunskaper om musikens 

byggstenar, krav på kreativitet och mod att utlämna sig som person. Strandberg 

(2007) menar att förutom hantverket, instrumentteknik och ensembleteknik, krävs 

även förståelse av tablatur och ackordanalys. Att det i en viss typ av musikskapande-

situation kan krävas dessa färdigheter och egenskaper är inget jag helt och hållet 

motsätter mig. Dock stöder både Nilssons (2002) och Folkestads (1996) teorier, om 

att formell undervisning och förberedande kunskaper inte alltid krävs för att uttrycka 

sina musikaliska idéer, min studie som visar ett resultat på att musikskapande har 

skett. Skolverket är och var redan år 2000 inne på samma linje och menar att 

utvecklingen av It ger nya möjligheter för eleverna inom detta område (Skolverket 

2000). De sistnämnda resultaten säger alltså emot en stor del av Strandbergs teori 

ovan.  

Vad blir då innebörden av begreppet musikskapande för elever? Är allt skapande som 

innehåller eller relaterar till musik, musikskapande? Eller räknas bara 

begreppsdefinitionen komponerande som musikskapande? Räknas den typen av 

aktivitet som de studerade informanterna ägnar sig åt med delvis färdiginspelade 

loopar till musikskapande? Smalls (1998) begrepp musicking, som tidigare nämns i 

litteraturkapitlet, innebär att göra eller ta del av något som relaterar till musik. Om vi 

applicerar begreppet på musikskapande så skulle det innebära att musikskapande inte 
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heller är ett ting utan någonting vi gör eller tar del av som relaterar till musik och 

skapande. Vi kan hitta tillfällen i vårt vardagliga liv där vi tvingas skapa på annat sätt 

eller ta del av tillfällen som relaterar till annan typ av skapande exempelvis lek. 

Genom att delta i ett sådant skapandetillfälle eller i ett tillfälle som relaterar till lek så 

leker vi. Även om man är en passiv deltagare i leken som inte i stunden bidrar med 

fantasi och medskapande så är man fortfarande med i leken.  Innebörden av detta blir 

i sådana fall att användandet av loopar, färdiga delar av låtar och sammanfogandet av 

dessa relaterar till musikskapande. Betydelsen av detta blir att digitalt musikskapande 

absolut är musikskapande i hög grad även om det kan innehålla element som inte är 

skapade av deltagaren själv. Även Väkeväs (2010) idéer, om den nya digitala 

musikkulturen och återanvändandet av redan skapad musik i nya mixar som den kan 

innefatta, stödjer det faktum att musikskapande förändrats från att vara mer färdig 

produkt orienterat till att bestå av mixning av redan skapad musik till nya 

kompositioner. 

6.2 Skapandets ramar 

Att ha relevanta ramar och mål kan tänkas spela roll för en uppgift i musikskapande. 

Jag tror att ett program som Garageband kan hjälpa till i det avseendet och i liknandet 

med det digitala verktyget och spelet Rock Band 3 med sin instrumenttekniska 

avancemangsprocess och nya utmaningar för varje nivå. Rock Band 3 är oerhört 

individanpassat när det kommer till nivå och båda är välanpassade vad gäller ramar 

och mål och möjliggör för användaren att bestämma svårighetsgrad i sitt användande. 

Logic är i sin tur ett exempel på ett mer svår använt program och inte lika väl anpassat 

för nybörjare. Man skulle kunna kalla flera av de informanter som deltog i intervjun 

för nybörjare då den studerade uppgiften skulle utformas i ett program som för många 

var nytt. Flera av dem hade dessutom ganska få erfarenheter av musikskapande-

uppgifter i skolan. 

Undersökningen visar att det finns elever som saknar eller har brister i de färdigheter 

som skulle krävas i det traditionella skapandet. Exempel på detta är instrumentteknik. 

Flera av informanterna anser att programmet är bra för just de elever som inte kan 

spela instrument. Garageband erbjuder då eleverna ett kraftfullt verktyg med ramar 

om man önskar. Men också ramar som går att förändra och anpassa efter behov och 
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nivå. För elever som inte kan spela instrument finns olika möjligheter. Användningen 

färdiginspelade loopar var populär och användes mycket av informanterna. De 

arrangerade också dessa på olika sätt efter tycke och smak. Denna funktion nämndes, 

av de informanter som spelar instrument, som särskilt bra för övriga deltagare. Ett 

annat alternativ är instrumentbanken med inspelningsbara virtuella ljud men också 

övningar och feedback för att lära sig att spela finns (Apple 2013). Några av 

informanterna med erfarenhet av instrumentspel ansåg att en stor svårighet är att 

överföra skapande- och kreativitetsprocessen inom sig till instrumentet, exempelvis 

de tankar och idéer som uppkommer, vilket enligt dem medför ännu en utmaning i det 

traditionella skapandet för elever utan samma erfarenhet. De framkom också att 

känslan av äkthet i kompositioner förstärks hos informanterna av att de själva spelar 

instrument, vilket de ansåg att man kunde tillföra i Garageband om man önskar. 

Denna strävan och möjlighet att komma närmare spelandet med traditionella 

instrument har även utvecklats i Rock Band´s senaste version och kan då bli ännu ett 

mål på nivåstegen att uppnå (Ideland 2011). Det verkar vara en gemensam strävan i 

flera olika digitala verktyg att kunna anpassa nivån, samtidigt som möjligheten att 

använda sig av traditionella instrument direkt i programmet ska finnas. Garageband 

erbjuder i sin tur också hjälp att rätta till en del misstag om så krävs men också 

möjligheten för elever att redigera och förändra om det önskas (Apple 2013). Kanske 

kan man säga att programmet har flera av kunskaperna som eleverna saknar. Man 

skulle kunna tänka sig att allteftersom eleverna lär sig mer, behöver de använda desto 

färre hjälpmedel exempelvis i form av färdiginspelade loopar, i programmet.  

6.3 Att utforska sin kreativitet och konstnärlighet 

Nilsson (2002), Folkestad (1996), Väkevä (2010) och Skolverket (2000) menar att 

kriterier och färdigheter vad gäller instrumentteknik och liknande kunskaper inte 

längre är ett krav för att kunna förverkliga sina musikaliska idéer vilket också 

framkom i studien och hos eleverna som uppnådde resultat. Istället har informanterna 

och barn i allmänhet andra färdigheter i musik exempelvis musikaliska idéer, vilket 

framkommit i Nilssons (2002) avhandling men också i min studie. Dessa idéer kan 

jämföras med Folkestads teorier om komponerande där den första av tre delar handlar 

om en skapandeprocess som börjar med en bild av den musikaliska idén (Folkestad & 

Nilsson 2005). Exempel på detta i min studie är bilden av den musikaliska idén 
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”dagen” som Olle berättar om. En annan av de tre delarna är komponerandet som 

uppstår i spelandet. Jag kan i detta sammanhang inte bortse från eleven vars uttryck 

”när jag lekte lite” anspelar på att han kom vidare i kreativitetsprocessen i sitt spel 

och i provandet av ljud, tack vare lek.  

6.4 Att leka med musik 

Att förmågan till	   lek och improvisation existerade i studien är tydligt. Dock är inte 

omfattningen lika tydlig. Nilsson (2002) berör i sin avhandling en liknande situation 

där yngre barn tydligt kopplar musikskapande till lek. Detta blir möjligt när barnen 

själv kan välja, leka och ha roligt. Barnen är då i kontroll av situationen och kopplar 

musikskapandet till fritidens meningssammanhang. Informanterna i min studie gav 

mening till uppgiften, som kan ses som en invitation till lek, genom att de själva fick 

bestämma och välja fritt vilket gav dem en friare uppgift (Nilsson 2003). I Nilssons 

studie framkommer också att det finns starka kopplingar mellan fantasi och känslor 

och att musiken kan bära fram dessa. En komposition kan bära fram och uttrycka 

fantasi och känslor som ett komplement till tal och kroppsligt uttryck. I min studie 

kan man se exempel på detta genom kommentaren och idén ”tråkigt till jätteroligt” 

som tydligt kopplar informanternas användande av känslor i skapandet. Ytterligare en 

teori om detta behandlar leken som frigjord från andra ting och som ett fenomen som 

bryter sig loss (Björkvold 2005). Leken är alltså en betydande faktor i skapande och 

inte minst i just musikskapande. Både tidigare forskning och min studie visar på 

resultatet att kreativitet till skapande kan frigöras tack vare lek. 

En kompetens som samtliga informanter dessutom kunde använda sig av i uppgiften, 

var den Alternativa Musikaliska Kompetensen som utvecklats ur bland annat lyssning 

och dans som social interaktion (Folkestad 1996). I denna musikaliska kompetens är 

den tekniska färdigheten inte längre nödvändig för att förverkliga sina idéer, precis 

som vi ser i resultatet representerat av informanterna. Den nya kulturen ger dem 

möjlighet att ta del av den musikskapande-krets som de tidigare inte hade tillgång till 

på samma sätt. T ex kan den lyssning som eleverna eventuellt har erfarenhet av vara 

till stor hjälp i uppgifter som den aktuella. Vetenskapsrådet (2006) är inne på samma 

linje och menar att ungdomar idag har kunskaper att använda sig av, som de skaffat 

sig via den media-burna ungdomskulturen, det starka informationsflödet och den nya 
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tekniken. Även Kroksmark (2006) skriver om den globala kunskapsspridningen som 

är tillgänglig för alla och där tolkning är till hjälp för att omsätta tidigare kunskaper 

för att uppnå nya, vilket varit relevant för eleverna i den studerade uppgiften och i 

utförandet av den. Tolkning möjliggjorde för eleverna att använda och omforma en 

mängd av sina tidigare kunskaper inom olika områden som kunde vara till hjälp i 

uppgiften. De använde sina tidigare kunskaper för att skapa nya i samband med 

projektet. Tolkning och den Alternativa Musikaliska Kompetensen är båda begrepp 

som pekar på hur elevers tidigare erfarenheter och kunskaper inom relevanta områden 

kan användas i den aktuella typen av uppgifter.   

6.5 Lärarens insats och betydelse 

Informanternas berättelser tyder på ett intresse och motivation för genomförandet av 

uppgiften. Detta skulle i sin tur kunna bero på att det uteblivna slumpmässiga urvalet 

resulterade i att majoriteten av eller samtliga informanter råkade inneha intresse och 

motivation. Om man bortser från detta så tyder studien på att programmets 

möjligheter och lärarnas utformning av uppgiften samverkade till en positiv, 

motiverande och meningsfull lärandesituation där eleverna kunde använda sin 

kunskap, kreativitet, konstnärlighet, sina erfarenheter och samtidigt förstå processen 

och resultatet. Lärarnas syn på och erfarenhet av musikskapande verkar i detta fall ha 

varit en faktor som direkt påverkat vilket styrks av Fransson (2010). Men också 

lärarnas kunskaper tillsammans med ekonomin i fråga har haft betydelse för 

undervisningen och uppgiften, vilket också stöds av Nationella utvärderingen gjord 

2003 och Musik, ämnesrapport till rapport 253 (Skolverket 2005) och av Emmoth 

(2011). Informanternas möjligheter till digitalt musikskapande har i den studerade 

uppgiften gjorts möjliga tack vare utrustningen de fått tillgång till.   

Vi kan se att det är många faktorer som påverkar och samverkar för betydelsen och 

upplevelsen av projektet. Det är ingen nyhet att lärarens roll är avgörande för 

undervisningen men enligt Väkevä (2010) kan lärares nytänkande i frågan om 

pedagogiska metoder också påverka till ett mer kreativt lärande med nya möjligheter. 

I detta projekt med förhållandevis mycket positiv respons från eleverna, verkar 

lärarna ha lyckats med att omfamna den nya typen av lärande som skiljer sig från 

rockbands-metoden och dessutom en ny form av musikskapande som är del av den 
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nya musikkulturen där den redan skapade musiken får vara en tillgång för eleverna i 

deras skapandeprocess (Väkevä 2010).  

6.6 Motivation och ”flow” 

Eleverna berättade om ett ökat intresse för musik som ämne i skolan, instrumentspel, 

musikskapande och mer avancerade digitala musikprogram. Andra viktiga saker som 

framkom var genrebredd, inspiration till musikskapande, motivation och att få 

bekräftelse på att kunna skapa. Den positiva upplevelsen som informanterna fått tack 

vare ovanstående faktorer är den som Nilsson (2013) kallar för flow och som upplevs 

i balansen mellan utmaning och färdighetsnivå. Eleverna har alltså fått en positiv 

upplevelse genom att ha nått balansen där utmaningen är lagom i förhållande till den 

färdighetsnivå som eleven uppnår. Det digitala musikskapandet kan ha bidragit till att 

flow-kanalen, som Nilsson (2013) skriver om, varit lätt att hitta för just den gruppen 

av informanter som deltagit i uppgiften och studien. Jag tror också att en större del av 

dessa informanter nu hade möjlighet att nå flow-kanalen än vid traditionellt 

musikskapande då de klart och tydligt berättar om sina bristande tekniska färdigheter. 

Folkestads (1996) benämning Alternativ Musikalisk Kompetens som eleverna redan 

innehar, ger tillsammans med programmet en meningsfull skapandesituation med den 

positivt laddade känslan och Flow. 

Jag kommer kortfattat att ta upp exempel som visar på betydelsen av digitalt 

musikskapande i musikundervisningen. 

Min tanke när jag analyserar de svar eleverna gett, är att eleverna var förvånade över 

upptäckten att musikundervisningen i skolan kunde innehålla ovanstående moment. 

Min uppfattning och erfarenhet av musikundervisning i grundskolan är att den ibland 

kan bli ganska praktiskt inriktad på att lära in synliga färdigheter som går att mäta. I 

kompositionsuppgiften i digitalt musikskapande ingick långt fler saker som inte är 

synliga på samma sätt men som påverkade informanternas resultat. Exempel på 

förmågor som inte är synligt mätbara men som övades på i uppgiften är kreativitet 

och förmågan att uttrycka sig. Ehrlin (2007) menar att båda dessa är redskap som kan 

hjälpa informanterna till personlighetsutveckling och utveckling av redskap att 

använda sig av i det offentliga samtalet. På så sätt skapas hos informanterna fler 

uttryckssätt och ökad förståelse för sitt deltagande, vilket också är grundläggande för 



	   44	  

demokrati. En lyckad metod och variant som kan träna förmågan att uttrycka sig, 

exempelvis den studerade uppgiften, skulle då kunna hjälpa till att stödja utvecklingen 

av ett demokratiskt samhälle. 

Något av det mest grundläggande i forskningsfrågan blir för mig det ökade intresset 

och den ökade motivationen för musikskapande. Att det digitala musikskapandet 

faktiskt kan generera i ännu mer musikskapande och mer kreativitet. Folkestad (1996) 

skriver om musikens uppkomst, och en av teorierna är att musik och kreativitet finns 

inom oss och är ett inre behov av att uttrycka oss baserat på erfarenheter. Detta skulle 

kunna innebära att inte bara intresset och motivationen ökar vid denna typ av 

musikskapande utan också att behovet inom oss att uttrycka oss blir tillfredsställt. 

I läroplanens innehåll kan vi läsa att elever ska ges möjlighet att utveckla olika 

färdigheter så som att använda musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska 

begrepp och symboler i olika former och sammanhang och så vidare. Även rösten, 

skapandet, musikens byggstenar, form och genrebredd nämns och bedöms 

(Skolverket 2011b). Flera av dessa punkter berördes, uppfylldes eller övades på i 

denna uppgift vilket gör den till en brett täckande musikuppgift. Ett bra exempel är 

svårigheten att utan utrustning införa genrer som techno i musikundervisningen. 

(Strandberg 2007). Flera av informanterna fick nu möjligheten att prova på den typen 

av genrer då de fick välja fritt. Jag vill påstå att innovativt lärande blir relevant i 

sammanhanget då elevernas erfarenheter och kunskaper i musik verkligen fick 

användas och formas om till nya (Kroksmark 2006). De kunde i uppgiften använda 

sig både av kunskaper hämtade via media och It men också de kunskaper de sedan 

tidigare innehar via exempelvis musikundervisning i skolan. Informanterna fick i 

uppgiften också möjlighet att utveckla och träna på sina kunskaper i arrangering och 

kunskaper om instrumentens funktion i kompositionen. Detta skulle kunna generera 

positiva ringar på vattnet som i sin tur möjligtvis kan påverka t ex ensemblespelet i 

klassrummet. Att eleverna lär sig att förstå instrumentens roller i ensemblen tror jag 

absolut kan hjälpa till i utvecklingen att ta ensemblespelet till högre nivåer. 

Informanterna arbetade i sina uppgifter med loopar och olika delar på låtar som skulle 

varieras i dynamik. Alltför ofta har jag sett ensemblespel utan dynamiska skillnader 

vilket för mig minskar den musikaliska upplevelsen. Likaså skulle den kunna göra 

detta för eleverna. Det blev mycket övning för informanterna i just det momentet, 
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vilket kan påverka framtida ensemblespel i klassrummet men också informanternas 

erfarenheter i känsla och kunskaper i musik. 

	  

6.7 Metoddiskussion 

Ungdomars språk och uttryckssätt är inte något jag känner mig främmande inför. 

Däremot saknar jag erfarenheter av att intervjua ungdomar. Jag försökte i min roll 

som intervjuare använda ett bra, tydligt och lättförståeligt språk och dessutom försöka 

bidra till en avslappad intervjusituation. I min analys och bearbetning av data märkte 

jag att informanternas svar på frågorna i förhållande till studien ofta var ganska 

positiva. Jag ställer mig då själv frågan om jag som intervjuare kan ha påverkat 

svaren, om informanterna själva anpassade sina svar till vad de trodde att de borde 

svara eller till vad de trodde att jag ville höra? 

Jag har försökt att läsa och analysera svaren fler gånger utan att finna fullständiga 

svar. Däremot har jag funnit att en del av informanterna faktiskt gett negativa svar i 

förhållande till studien vilket får mig att tvivla i mindre utsträckning.  

En stor fråga blir om detta påverkat svaren på forskningsfrågorna? 

Eftersom informanterna i sina svar visat en stor förståelse för varandras olika 

utgångspunkter och situationer i projektet, och dessutom visat medvetenhet för 

varandras lärandesituationer men också gett olika svar för helhet än för sig själva, så 

är frågan svår att besvara. Därmed lämnar jag den obesvarad. 

6.8 Slutsats och sammanfattning 

Jag har under studiens gång bara blivit styrkt i min övertygelse i hur viktigt detta 

ämne och denna metod är att undersöka. Musik upptar en stor del av barn och 

ungdomars liv, vilket medför att deras kunskaper i ämnet spelar stor roll för samhället 

(Stiftelsen SAF, Lärarförbundet 2011). Det är av stor betydelse att varje barn och elev 

får ta del av kunskaper om musikskapande. 

Min studie har visat på att digitalt musikskapande kan vara till hjälp för elever i 

musikskapande i skolan idag och programmet kan hjälpa elever med de delar i 
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skapandet som de saknar färdigheter i. Det digitala skapandet har också visat sig 

fungera bra för elever med kunskaper på olika nivåer och det erbjuder på så sätt 

musikskapande för alla.  

Denna metod visar sin betydelse i musikämnet genom en mängd olika exempel. Ett 

ökat intresse för; musikskapandet, instrumentspel och mer avancerade 

musikskapande-program. Ökad inspiration, motivation och bekräftelse till 

musikskapandet är ytterligare resultat av metoden. Ännu fler är; Utvecklande av 

kunskaper i att arrangera musik, musikens byggstenar, lyssning/gehör, 

instrumentkunskap och dess funktioner i musiken.  I en uppgift som den jag i studien 

fått undersöka, ryms arbete med flera av läroplanens kunskapskrav. Dessutom kan 

inre behov, som exempelvis att få uttrycka sig, bli tillfredsställda. 

Det är spännande att se hur intresset och inspirationen för musikskapande och 

instrumentspel ökar. Resultaten av det skulle kunna medföra att musikskapandet 

utvecklas ytterligare och till högre nivåer samtidigt som man kan använda sig av 

programmets möjligheter för att bygga vidare. 

Som jag nämnt tidigare kan mina resultat ha påverkats något av det uteblivna 

slumpmässiga urvalet. Dock är det ingenting som syns tydligt för mig i studien utan 

snarare tvärtom. Studien visar på väldigt olika intressen, erfarenheter, åsikter, 

problem, vilket antyder att resultatet skulle kunna se ganska liknande ut vid ett 

slumpmässigt urval. 

Studien visar att digitalt musikskapande kan vara en viktig del i skolans 

musikundervisning. Resultatet visar på många positiva aspekter men självklart finns 

det precis som i många andra metoder en baksida. Kanske är det så att denna metod 

som jag studerat motsvarar många av de krav som enligt läroplanen ställs, och passar 

samtidigt bra för en del av informanterna. Som hjälpmedel för elever som behöver 

detta stöd kanske metoden till och med kan bli avgörande för att nå ett resultat och 

klara kunskapskraven som Skolverket (2011b) ställer. Exempelvis så har metoden 

förmodligen haft enormt stor betydelse för den längtan som en av informanterna 

uttryckte att hon kände efter att skapa egen musik. Informanten i fråga kände sig 

väldigt begränsad i det traditionella skapandet. Möjligheten till utvecklande av 

kreativitet och uttryck för alla, är en viktig aspekt (Folkestad 1996). Å andra sidan 
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uttryckte ett par av informanterna även att den för dem upplevda äktheten i skapandet 

kan minska, vilket inte får glömmas bort. Om den används som metod för att ersätta 

det traditionella musikskapandet kanske fler negativa aspekter, som tillhör en annan 

studie, kan räknas upp. Dock framkom det i studien att vissa informanter nu efter 

uppgiften fått större förståelse för värdet av instrumenttekniska kunskaper.  

Digitalt musikskapande har betydelse för både abstrakta och konkreta färdigheter och 

utvecklandet av dem, enligt studien. Mätningen och bedömningen av ett abstrakt 

fenomen som musikskapande är i mitt tycke svårt och metoderna för det förtjänar 

enligt min mening och för elevernas skull att prövas. Detta för att jag anser att vi 

behöver studera och hitta metoder som fungerar för alla elever och som inte utesluter 

någon från skapande processen. 

6.9 Vidare forskning 

Att sortera tankar och frågor inför den här studien och sedan välja ut några av dem, 

medförde att väldigt mycket sållades bort.  

Jag skulle tycka att det vore oerhört intressant att undersöka lärarens roll och 

utformningen av musikskapande-uppgifter. Det skulle också vara intressant att göra 

jämförelser t ex mellan kommunala skolor och friskolor men också i musikskapandet 

och dess roll i olika åldrar. Jämförelser skulle också kunna göras mellan två skolor där 

den ena jobbar digitalt och den andra mer traditionellt på instrument. Ett ämne som 

jag inte alls stött på särskilt mycket i mitt litteratursökande är genus och huruvida det 

är skillnader i intresse, erfarenheter och kunskaper mellan könen i digitalt 

musikskapande.  
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Bilaga 1 
Samtyckesblankett 

 
	  
Samtycke	  till	  deltagande	  i	  intervjustudie	  
	  
Studien är en del av ett examensarbete vid Musikhögskolan i Malmö.  
Syftet med studien är att ta reda på den intervjuades erfarenheter och kunskaper i 
digitalt musikskapande. 
 
Eleven kommer att vara anonym och därmed tilldelas ett fingerat namn i uppsatsen, 
Kön och ålder kommer dock att anges korrekt. Även skolan kommer att tilldelas ett 
fingerat namn, detta för att ytterligare säkra anonymiteten för eleven. 
 
Intervjun kommer att ske i liten grupp och spelas in för att sedan skrivas ned i text. 
Själva inspelningen kommer inte att användas på något annat sätt än till detta. 
 
Eleven kommer ha möjlighet att få ta del av det utskrivna intervjumaterialet samt 
även den färdiga uppsatsen om så önskas. 
 
Den transkriberade intervjun som helhet kommer inte att publiceras, dock kan delar 
av den komma att citeras i det färdiga examensarbetet. 
 
Intervjun kommer endast att användas som material till detta examensarbete. 
 
Deltagande i studien är frivilligt och eleven har rätt att avbryta sin medverkan.  
 
Vid frågor vänligen kontakta Emma Chroscielewski 0705587974. 
 
Här med intygar jag att jag fått information om intervjustudien, frivilligt deltagande 
samt att det närsomhelst är möjligt att avbryta deltagandet. 
 
Jag ger härmed samtycke för nedanstående person att delta i intervjustudien kring 
ämnet digitalt musikskapande i skolan. 
 
Elevens namn: Förmyndares namn: 

Ort & datum: Förmyndares namnteckning: 
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Bilaga 2  
Intervjufrågor 

Förkunskaper: 

• Vad har ni för tidigare kunskaper i Garageband? 
• Vad har ni för erfarenheter av musikskapande sedan tidigare? 
• Spelar ni något instrument på fritiden? 
• Brukar ni göra musik på egen hand? 
• (Har ni gjort någon egen låt tidigare?) 

Uppgiften: 

• (Hur var det att påbörja uppgiften att skapa en egen komposition?) 

Frågor i samband med lyssnandet av deras egna kompositioner: (Samtidigt som vi lyssnar) 

• Vad var den första idéen? Exempelvis; känsla, text, melodi mm och hur gjorde ni den? 
• Vad fortsatte ni sedan med? 
• Hur har ni gått tillväga i resten/med fortsättningen av processen? 
• Hur har ni valt instrumenten och ljuden? 
• Har ni utgått från olika delar i låten exempelvis intro, vers, refräng eller har ni tänkt på ett 

annat sätt (exempelvis vilka instrument som medverkar?) 
• Har ni haft någon (referens-) musik/låt i åtanke när ni skapat? 
• (Hur lång tid har kompositionen tagit?) 

Svårigheter: 

• Vilka problem har ni stött på? 
• (På vilket sätt har läraren hjälpt er?) 
• (Har programmet varit svårt att använda?) 
• Tycker ni att ni kan skapa mer och bättre med hjälp av digitalt musikskapande än med vanliga 

instrument i klassrummet? 
• Vilken betydelse för ditt musikskapande tycker du att de digitala verktygen har för dig? 
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Bilaga 3  
Observationsprotokoll 23/10-13 

 

Ostrukturerad observation med känd och icke deltagande observatör. Observationen 

görs under ett lektionstillfälle i musiksalen där eleverna arbetar med sitt pågående 

musikskapandeprojekt och läraren finns med för hjälp och handledning.  En lärare 

finns också tillhands i biblioteket för feedback och teknisk hjälp med programmet 

garageband. Observationen genomförs som aktiv och detaljerad observation då man 

går runt och tittar noggrant på arbetets tillvägagångssätt. 

	  
	  
Nyckelpunkter:	  
	  
Hur	  fungerar	  genomförande:	  
	  

• Enskilt	  arbete:	  (Aktivt,	  enskilt,	  genomförande,	  hur	  mycket	  hjälp	  ber	  
eleven	  om.)	  

• I	  grupp:	  (Hur	  många	  datorer,	  fördelas	  arbetet	  jämt	  mellan	  personerna)	  
• Val	  av	  instrument	  och	  ljud.	  
• Arrangemang-‐	  och	  formtänkt.	  
• Lärarens	  roll.	  
• Programmets	  hantering.	  
• Engagemang	  och	  deltagande.	  
• Resultat.	  

  

	  


