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Sammanfattning		
	
Självständigt	arbete	2	–	musiklärarprogrammet,	inriktning	gymnasieskolan	
Titel:	Kreativt	skapande	i	pianoundervisningen!	En	kvalitativ	undersökning	av	hur	pia-
nolärare	på	kulturskolan	använder	kreativt	skapande	i	sin	undervisning.	
Författare:	Annie	Persson	
Termin	och	år:	HT	2016	
Kursansvarig	 institution:	Musikhögskolan	 Ingesund,	 Institutionen	 för	konstnärliga	 stu-
dier,	Karlstads	universitet	
Handledare:	Ann-Sofie	Paulander	
Examinator:	Ragnhild	Sandberg	Jurström	
	
Syftet	 i	 denna	 studie	 är	 att	utifrån	ett	 sociokulturellt	perspektiv	utforska	pianolärares	
syn	på	kreativt	skapande	inom	pianoundervisning.	Detta	görs	med	forskningsfrågorna:	
Hur	ser	pianolärare	på	kreativt	skapande	i	pianoundervisning?	Hur	beskriver	de	att	de	
arbetar	med	kreativt	skapande	i	sin	undervisning?	Vilka	förutsättningar	anser	de	behövs	
för	att	kunna	arbeta	med	kreativt	 skapande	 i	pianoundervisning?	Studien	är	kvalitativ	
och	 ett	 sociokulturellt	 perspektiv	 används	 som	 teoretisk	 utgångspunkt.	 Den	 forsk-
ningsmetod	som	använts	är	kvalitativa	 intervjuer	där	 fyra	pianolärare	har	 intervjuats.	
Intervjuerna	 har	 transkriberats	 och	 analyserats	 genom	 tematisk	 analys.	 I	 resultatet	
framgår	de	olika	lärarnas	synsätt	och	arbetssätt,	uppdelat	i	tre	huvudteman:	Pianolära-
res	 syn	 på	 kreativt	 skapande,	 att	 arbeta	 kreativt	 i	 pianoundervisning,	 samt	 förutsätt-
ningar	 för	 en	 kreativ	miljö.	 I	 studiens	 avslutande	 kapitel	 diskuteras	 resultatets	 teman	
med	studiens	teoretiska	perspektiv	samt	tidigare	litteratur	och	forskning.		
	
Nyckelord:	 Kreativitet,	 instrumentalundervisning,	 musik-	 och	 kulturskolan,	 piano-
undervisning,	kvalitativa	intervjuer,	sociokulturellt	perspektiv.		
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Abstract		
	
Thesis	2	–	Music	Teacher	Education	Programme	
Title:	Creativity	in	piano	teaching.	A	qualitative	study	about	how	piano	teachers	in	the	
school	of	culture	and	music	uses	creativity	in	their	teaching 
Author:	Annie	Persson	
Semester	and	year:	Autumn	term,	2016	
Course	coordinator	 institution:	 Ingesund	School	of	Music,	Department	of	Artistic	Stud-
ies,	Karlstad	University	
Supervisor:	Ann-Sofie	Paulander	
Examiner:	Ragnhild	Sandberg	Jurström	
	
The	 purpose	 of	 this	 study	 is	 to	 explore	 what	 creativity	 means	 to	 piano	 teachers	 at	
schools	 of	 culture	 and	 music,	 and	 how	 they	 consider	 themselves	 working	 creatively	
when	 teaching.	 This	 is	 performed	 by	 the	 following	 research	 questions:	How	do	 piano	
teachers	see	creativity	in	piano	teaching?	In	what	ways	do	they	describe	how	they	work	
with	 creativity	 in	 their	 teaching?	What	 conditions	do	 they	 consider	 is	necessary	 to	be	
able	to	work	with	creativity	in	piano	teaching?	This	study	is	qualitative	and	a	sociocul-
tural	perspective	is	used	as	a	theoretical	perspective.	Qualitative	interviews	are	used	as	
research	method,	and	 four	piano	 teachers	have	been	 interviewed.	 	The	 interviews	has	
been	transcribed	and	analysed	through	thematic	analyse.	In	the	result,	the	four	teachers	
approach	and	working	are	being	presented	and	divided	into	three	main	subjects:	Piano	
teachers	 view	 of	 creativity,	 to	work	 creatively	 in	 piano	 teaching,	 and	 conditions	 for	 a	
creative	environment.	The	final	chapter	discusses	the	result,	the	theoretical	perspective,	
the	literature	and	the	previous	research.	
	
Keywords:	Creativity,	instrumental	tuition,	school	of	culture	and	music,	piano	teaching,	
qualitative	interviews,	sociocultural	perspective.		
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Förord		
Jag	vill	 först	 rikta	ett	 stort	 tack	 till	de	 informanter	 som	ställt	upp	på	att	 intervjuas	 till	
denna	studie.	Jag	vill	också	rikta	ett	stort	tack	till	mina	vänner	och	min	handledare	Ann-
Sofie	Paulander	som	har	gett	mig	motivationen	att	slutföra	denna	studie.		
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1	Inledning		
I	 detta	 kapitel	 presenteras	uppsatsens	 intresseområde	 i	 en	 inledande	 text.	 Sedan	pre-
senteras	problemområde,	frågeställningar	och	disposition.	

1.1	Inledande	text	
Kreativt	skapande	är	för	mig	en	viktig	del	av	musik	och	utgör	grunden	till	att	spela	ett	
instrument.	 Genom	musik	 ges	möjlighet	 att	 uppleva	 och	uttrycka	något	 vilket	 för	min	
egen	del	har	varit	 en	avgörande	anledning	 till	 att	 jag	hållit	på	med	musik	och	 fortsatt	
spela.	Sedan	jag	var	barn	har	jag	ofta	suttit	hemma	framför	pianot	i	min	ensamhet	och	
hittat	på	egna	melodier	och	låtar	och	låtit	mig	uppslukas	av	musiken.	Att	bli	tillsagd	att	
spela	 på	 ett	 visst	 sätt	 eller	 göra	 ”rätt”	 var	 lite	mindre	 intressant	 för	mig,	 och	 när	 jag	
kände	mig	påtvingad	att	spela	var	det	aldrig	kul.	Som	liten	sjuåring	tog	jag	mina	första	
pianolektioner	 i	 ett	 par	 år,	 vilket	 lärde	mig	 grunderna	 i	 att	 hantera	 piano,	 läsa	 noter,	
spela	skalor	och	låtar.	Till	slut	fann	jag	det	för	tråkigt	och	stelt	och	slutade,	varefter	jag	
aldrig	tog	lektioner	igen	förrän	på	gymnasiet.	Tiden	däremellan	utforskade	jag	pianot	på	
egen	hand	och	efter	en	tid	började	jag	musicera	med	familj	och	vänner,	där	 lusten	fick	
växa	och	där	jag	kunde	uppleva	och	uttrycka	musiken	ytterligare.		
	
Under	pianolektionerna	var	min	upplevelse	att	de	mest	handlade	om	att	 lära	sig	vissa	
specifika	 ”rätta”	 saker	 som	 teknik	och	att	 läsa	noter	 istället	 för	att	 få	vara	kreativ	och	
uttrycksfull	 genom	musik.	 Ibland	 var	 det	 svårt	 att	 få	 pianolektionerna	 att	 kännas	me-
ningsfulla	 eftersom	de	 inte	 alltid	 stämde	överens	med	mina	 intentioner.	 Jag	 lärde	mig	
musik,	men	jag	kunde	inte	uppleva	musik	på	samma	sätt	som	när	jag	utforskade	musik	
själv	eller	ibland	musicerade	i	grupp.	Det	var	först	när	jag	kom	upp	på	en	högre	nivå	som	
jag	märkte	av	att	lektionerna	kunde	vara	mer	kreativa,	inspirerande	och	uppmuntrande.	
I	mitt	framtida	yrke	som	musiklärare	vill	jag	därför	gärna	arbeta	så	kreativt	och	lustfyllt	
med	mina	instrumentalelever	som	möjligt,	i	alla	fall	är	det	min	drömbild.	
		
Eftersom	det	är	min	åsikt	att	kreativt	skapande	utgör	en	viktig	del	i	instrumentalunder-
visning	vill	jag	här	i	denna	uppsats	studera	på	vilka	sätt	kreativt	skapande	förekommer	i	
pianoundervisning	på	kultur-och	musikskolor.	Genom	denna	studie	hoppas	jag	kunna	få	
idéer	till	nya	pedagogiska	arbetssätt	och	kanske	också	bidra	till	att	skapa	en	större	med-
vetenhet	om	ämnet.	Jag	har	här	därför	valt	att	studera	hur	pianopedagoger	på	kultursko-
lor	ser	på	kreativt	skapande	och	hur	de	ser	på	att	arbeta	kreativt	med	sina	elever.	

1.2	Problemområde		
Kreativt	skapande	utgör	enligt	mig	en	viktig	del	av	musik,	men	jag	upplever	att	den	har	
skiftande	prioritet	 i	undervisningen	bland	annat	beroende	av	vilken	nivå	undervisning	
bedrivs	på.	Min	egen	bild	av	traditionell	pianoundervisning	är	att	den	mer	handlar	om	
reproduktion	än	kreativa	arbetssätt	i	den	meningen	att	eleven	får	skapa	musik	själv	eller	
arbeta	med	personliga	musikaliska	uttryck.	På	högre	nivåer,	som	högskola	eller	folkhög-
skola	där	 fokus	kan	 ligga	på	att	utveckla	och	 främja	ett	personligt	musikaliskt	uttryck,	
synes	kreativt	skapande	förekomma,	medan	det	på	kultur-	och	musikskola	verkar	sak-
nas.	Kanske	är	det	ett	bortprioriterat	moment	 för	att	eleverna	är	på	en	 lägre	nivå	gäl-
lande	teknik	och	hantverkskunnande,	än	vad	de	är	på	högre	nivåer?	Min	åsikt	dock	är	att	
skapande	moment	utgör	viktiga	inslag	i	instrumentalundervisning	oavsett	elevers	ålder	
eller	nivå.	Ett	stort	problem	idag	för	landets	kulturskolor	är	också	att	elever	hoppar	av	
efter	några	år,	och	kanske	en	av	orsakerna	till	detta	kan	vara	att	elever	inte	finner	musi-
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cerandet	 särskilt	 spännande,	 eller	 så	 levande	 och	 kreativt	 som	 de	 tänkt	 sig.	 Instru-
mentalundervisning	tenderar	också	enligt	mig	att	fastna	vid	att	lära	sig	”rätt”	saker	sna-
rare	än	få	det	till	att	bli	en	upptäcktsfärd	i	vad	en	elev	med	musik	kan	uttrycka.	
	
Jag	vill	med	denna	studie	ta	reda	på	vad	kreativt	skapande	kan	innebära,	och	därför	in-
tervjua	verksamma	lärare	om	hur	detta	kan	undervisas.	Jag	hoppas	att	studien	kan	vara	
viktig	för	att	belysa	dagens	instrumentalundervisning	på	kultur-	och	musikskolor	ur	en	
kreativ	 vinkel,	 och	 att	 studien	 ska	 väcka	medvetenhet	 om	 hur	 vi	 som	 pedagoger	 kan	
åstadkomma	en	miljö	för	skaparkraft.		

1.3	Arbetets	disposition	
I	kommande	bakgrundskapitel	redogörs	för	studiens	områdesorientering,	relevanta	be-
grepp	 samt	 tidigare	 forskning	 gällande	 kreativitet	 i	 musik	 och	 instrumentalundervis-
ning.	I	bakgrunden	presenteras	även	sociokulturellt	perspektiv	som	utgör	studiens	teo-
retiska	utgångspunkt,	 samt	 studiens	problemformulering,	 syfte	och	 forskningsfrågor.	 I	
metodkapitlet	 presenteras	 studiens	 metodologiska	 utgångspunkter,	 dess	 design	 och	
urval	av	informanter	samt	en	diskussion	kring	arbetets	giltighet	och	tillförlitlighet.	I	re-
sultatkapitlet	 framställs	 studiens	 resultat,	 vilket	 delas	 in	 i	 olika	 teman.	 I	 diskussions-
kapitlet	jämförs	resultatet	med	tidigare	forskning	och	litteratur.		
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2	Bakgrund		
I	detta	kapitel	presenteras	en	områdesorientering	och	tidigare	forskning	om	kreativitet	
samt	 kreativitet	 i	musikundervisning	 och	 instrumentalundervisning.	Därefter	 beskrivs	
studiens	problemformuleringar,	syfte	och	forskningsfrågor.		

2.1	Områdesorientering	
I	 detta	 avsnitt	 ges	 en	 områdesorientering	 där	 begreppet	 kreativitet	 beskrivs	 och	 hur	
kreativitet	 anses	 kunna	 främjas	 i	 musikundervisning.	 Därefter	 presenteras	 tidigare	
forskning	 om	 instrumentalundervisning	 och	 kreativa	 processer	 inom	 musik-	 och	 in-
strumentalundervisning.	

2.1.1	Kreativitet	
Nationalencyklopedin	 (2016)	 definierar	 kreativitet	 som	 att	 vara	 nyskapande	 och	 fri-
gjord	från	etablerade	perspektiv.	Det	handlar	om	att	skapa	något	nytt	och	en	ny	produkt	
i	 vid	mening.	 Nyskapande	 beskrivs	 som	 värdefullt	 för	människan	 eftersom	 det	 bland	
annat	ger	utlopp	för	inre	spänningar.	Csikszentmihalyi	(1996)	beskriver	i	sin	tur	kreati-
vitet	både	som	en	mental	aktivitet	som	uppstår	hos	vissa	människor	och	som	något	ny-
skapande	som	måste	sättas	in	och	värderas	i	en	sociokulturell	kontext:	
	

There	 is	no	way	to	know	whether	a	 thought	 is	new	except	with	reference	 to	
some	standards,	and	there	is	no	way	to	tell	whether	it	is	valuable	until	it	pass-
es	 social	 evaluation.	 Therefore,	 creativity	 does	 not	 happen	 inside	 people´s	
heads,	but	in	the	interaction	between	a	person’s	thoughts	and	a	sociocultural	
context.	(Csikszentmihalyi,	1996,	s.	23)	

				
Csikszentmihalyi	(1996)	menar	alltså	här	att	vi	inte	kan	värdera	huruvida	en	tanke	är	ny	
och	kreativ	utan	att	den	också	värderas	i	ett	socialt	sammanhang	som	hänvisar	till	vissa	
normer.	Han	diskuterar	 frågan	om	vem	som	har	rätt	att	definiera	vad	som	är	kreativt,	
det	vill	säga	om	det	är	 individen	eller	den	sociala	miljön.	Om	en	individ	definierar	vad	
som	är	kreativt	blir	kreativitet	till	ett	subjektivt	fenomen	menar	han,	en	inre	känsla	och	
en	övertygelse	om	att	det	som	individen	tänker	och	gör	är	nytt	och	värdefullt.	Det	behö-
ver	inte	vara	fel	att	definiera	kreativitet	på	det	subjektiva	viset	säger	han,	men	han	på-
pekar	också	att	termen	ursprungligen	betyder	att	någonting	nytt	blir	tillräckligt	värde-
fullt	för	att	läggas	till	i	kulturen.	Csikszentmihalyi	menar	därför	att	vi	inte	kan	kompro-
missa	 i	 denna	 fråga	 genom	 att	 ibland	 påstå	 att	 en	 inre	 övertygelse	 är	 tillräcklig	 och	
ibland	att	en	extern	övertygelse	är	tillräcklig,	då	begreppet	”kreativitet”	är	alltför	stort	
och	täcker	alltför	stora	områden.		
	
En	kreativ	 individ	är	 enligt	Csikszentmihalyi	 (1996)	någon	 som	har	egenskaperna	öp-
penhet,	nyfikenhet	och	nästintill	överdriven	uthållighet.	Det	biologiska	arvet	ses	som	en	
del	av	hur	våra	egenskaper	och	talanger	utvecklas,	men	även	vår	miljö	betraktas	ha	av-
görande	betydelse.	 Intresse	och	nyfikenhet	tenderar	att	stimuleras	av	mångahanda	sa-
ker	 såsom	 positiva	 erfarenheter	med	 till	 exempel	 familj,	 en	 stöttande	 och	 emotionell	
miljö,	 ett	 rikt	 kulturarv,	 chans	 till	många	 varierade	möjligheter	 samt	 hög	 förväntan.	 I	
kontrast	 till	 detta	 verkar	 uthållighet	 utvecklas	 som	 en	 reaktion	 på	 osäker	 emotionell	
miljö,	dysfunktionell	 familj,	ensamhet	samt	känslan	av	att	vara	bortstött	och	obetydlig.	
Kreativa	individer	har	enligt	Csikszentmihalyi	troligtvis	utsatts	för	båda	dessa	områden	
av	omständigheter.	
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Csikszentmihalyi	(1996)	talar	om	en	psykisk	energi	som	krävs	för	att	vara	kreativ,	men	
antar	också	att	alla	personer	har	potential	till	den	psykiska	energi	som	krävs.	Dock	me-
nar	han	att	människor	har	svårt	att	greppa	och	aktivera	denna	energi	på	grund	av	olika	
hinder.	Vissa	hindras	exempelvis	av	 lathet	eller	bristande	disciplin	vilket	gör	det	svårt	
att	kontrollera	flödet	av	energi.	Andra	blir	lätt	distraherade	eller	utmattade	av	för	myck-
et	krav	vilket	gör	det	svårt	att	behålla	energi.	Vissa	vet	inte	heller	vad	det	ska	göra	med	
den	energi	som	de	faktiskt	har.		
	
Omfattande	 studier	 av	 kreativa	 individer	 har	 genomförts	 av	 just	 Csikszentmihalyi	
(1996)	som	på	grundval	av	sin	forskning	även	utvecklat	teorier	kring	begreppet	”flow”.	
Han	beskriver	”flow”	som	bestående	av	kreativa	processer	och	visar	även	hur	just	krea-
tivitet	 kan	 berika	 alla	 människor.	 Flow	 beskrivs	 som	 en	 njutbar	 känsla	 som	 uppstår	
inom	människan	när	saker	går	bra	per	automatik	i	ett	mycket	fokuserat	medvetandetill-
stånd.	Det	uppstår	även	i	svåra,	smärtsamma	och	riskabla	aktiviteter	som	tänjer	en	per-
sons	kapacitet	och	involverar	nymodighet	och	upptäckande	menar	han.		
	
Nachmanovitch	 (1990)	 skriver	 i	 sin	bok	Spela	 fritt	om	skapandets	mysterium	och	hur	
skapande	kan	uttryckas	på	många	olika	 sätt,	 samt	hur	vi	kan	 lära	oss	att	 improvisera.	
Han	talar	om	improvisation	som	en	kärna	i	medvetandets	fria	lek	som	stiger	fram	ur	det	
undermedvetna.	 Nachmanovitch	 beskriver	 här	 också	 kreativitet	 som	 en	 fråga	 om	 att	
genomskåda	det	underförstådda	och	se	vad	vi	har	rätt	framför	vår	näsa.	Han	menar	att	
den	spontana	kreativiteten	kommer	ur	djupet	av	vår	varelse	som	någonting	andligt	och	
heligt,	 och	 att	 det	 vi	måste	 uttrycka	 redan	 finns	 inom	 oss.	 Vi	måste	 därför	 undanröja	
hinder	för	dess	naturliga	flöde	säger	han.	Den	skapande	processen	kan	följaktligen	inte	
talas	 om	utan	 att	 dess	motsatser	 nämns,	 det	 vill	 säga	 blockeringar	 och	 känslor	 av	 att	
sitta	fast,	samt	att	inte	ha	något	att	säga	eller	att	vara	tom	på	idéer.	Att	stämpla	kreativi-
tet	som	något	ovanligt	och	extraordinärt	samt	förpassa	detta	fenomen	till	särskilda	om-
råden	som	konst	eller	vetenskap	kan	vara	ett	sätt	att	blockera	kreativiteten,	menar	han.	
”Den	enda	vägen	ut	ur	denna	komplexitet	är	genom	den”	(s.	18),	skriver	han	och	menar	
att	vi	måste	hitta	vår	egen	väg	in	i	och	genom	kreativa	processer	och	dess	inre	mysterier.		
	
I	boken	Instrumentalundervisning	ställer	sig	Fostås	(2002)	frågan	om	vad	motsatsen	är	
till	att	vara	kreativ.	Fostås	beskriver	att	hon	under	tidens	lopp	fått	en	rad	olika	svar	på	
denna	fråga	såsom	att	vara	destruktiv,	passiv,	slö	och	kopierande.	Motsatsen	till	att	ha	
ett	 kreativt	 beteende	 skulle	 alltså	bland	 annat	 kunna	 vara	 att	 ha	 ett	 kopierande	bete-
ende.	Dock	menar	Fostås	att	kopiering	behövs	för	att	människan	ska	kunna	fylla	på	sitt	
”idélager”	och	ha	något	att	vara	kreativ	med.	Hon	menar	också	att	ett	vanligt	påstående	
idag	är	att	det	lika	lite	går	att	lära	ut	kreativitet	som	att	lära	ut	intelligens,	medan	andra	
−	som	Fostås	benämner	metodoptimister	−	menar	att	det	går	att	påverka	och	inte	minst	
styrka	 kreativ	 kapacitet	 genom	olika	 uppgifter	 och	 aktiviteter.	 Fostås	menar	 att	 skap-
ande	verksamhet	inom	musik	innebär	improvisation	och	komposition,	men	också	arran-
gering	och	olika	typer	av	variation	av	redan	befintliga	musikstycken.	Hon	anser	på	så	vis	
att	även	interpretation,	tolkning	och	återskapande	av	befintlig	musik	kan	innebära	im-
provisation	och	komposition	eftersom	en	interpret	då	väljer	mellan	en	rad	olika	musika-
liska	parametrar	under	både	 instudering	och	utövning	av	ett	 stycke.	Dessa	olika	para-
metrar	 är	 enligt	 Fostås	 sådant	 som	dynamik,	 artikulation,	 rytm,	 tempo	 och	 tempoför-
ändringar	samt	klangfärg.	För	att	kunna	 främja	kreativitet	 i	undervisning	anser	Fostås	
att	en	 lärare	behöver	skapa	 trygghet	och	 leklust	hos	deltagarna,	 läraren	behöver	även	
använda	sin	humor	och	ha	ett	öga	 för	det	oväntade	samt	 ta	vara	på	alla	de	 idéer	 som	
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uppkommer.	Vidare	menar	Fostås	att	 en	 lärare	behöver	 släcka	varje	 antydan	 till	 både	
positiv	och	negativ	utvärdering,	alltså	att	undvika	att	säga	”det	var	bra!”	eller	”nej,	det	
var	dumt”,	men	också	släcka	varje	antydan	till	att	försöka	beräkna	eller	kontrollera	kre-
ativa	processer	eftersom	det	kan	stänga	för	idékällorna.	Fostås	beskriver	även	hur	krea-
tivt	beteende	kännetecknas	av	kritiskt	tänkande	och	initiativtagande.	Kritiskt	tänkande	
ingår	eftersom	det	 innebär	problemlösningsprocesser.	Elevers	 initiativ	är	däremot	nå-
got	som	lärare	bör	uppmuntra	till,	men	lärare	bör	också	uppmuntra	elever	till	att	skaffa	
sig	kunskap	på	många	olika	områden.	Lärare	bör	också	göra	de	resurser	tillgängliga	som	
kan	användas	för	att	utveckla	idéer	menar	Fostås.		

2.1.2	Tidigare	forskning	
Lindström	(2007)	har	i	en	artikel	sammanställt	och	recenserat	forskning	om	kreativitet	i	
syfte	att	belysa	frågan	om	kreativitet	kunde	läras	ut.	I	sammanställningen	kommer	han	
fram	till	att	barn	och	ungdomars	skapande	förmåga	på	olika	sätt	kan	främjas.	Exempel-
vis	behöver	undervisningen	betona	process	såväl	som	produkt	om	kreativitet	ska	kunna	
uppstå.	På	så	sätt,	kan	elever	uppmuntras	till	att	experimentera,	våga	utforska,	hela	ti-
den	utveckla	och	 försöka	på	nytt.	Att	kunna	 formulera	nya	problem	och	upptäcka	nya	
möjligheter	under	arbetets	gång	är	det	 som	 främst	utmärker	en	konstnär	uppger	han.	
Den	 undervisande	 miljön	 behöver	 alltså	 uppmuntra	 risktagande	 och	 dämpa	 negativa	
reaktioner	som	ibland	kan	vara	en	följd	av	nya	idéer.	Lindström	ser	i	sin	studie	av	tidi-
gare	forskning	att	undervisningen	behöver	erbjuda	möjligheter	för	elever	att	själva	vär-
dera	sina	prestationer,	samt	att	även	göra	det	genom	kamrater	och	lärare.	Det	handlar	
här	om	att	elever	ska	ge	och	få	feedback	gällande	de	mål	som	eftersträvats	och	sedan	ges	
individuellt	 anpassade	 strategier	 för	 att	närma	 sig	målen.	Lindström	ser	också	att	när	
elever	får	arbeta	med	saker	över	en	längre	tid	och	ges	möjlighet	att	gå	på	djupet	med	ett	
fåtal	material	 och	 idéer,	 når	 de	 längre	 i	 uttrycksförmåga	 och	 kreativitet	 än	 om	de	 er-
bjuds	ett	varierat	material	med	nya	uppgifter	varje	vecka.		
	
Ullström	(1994)	har	genomfört	en	C-uppsats	i	form	av	en	litteraturstudie	inom	området	
kreativitet	samt	kreativitet	inom	musik	och	musikundervisning.	Han	såg	i	litteratursök-
ningen	 att	 skapande	processer	 inom	musikområdet	beskrevs	 som	processer	 inom	 im-
provisation,	 komposition,	 interpretation	 samt	 lyssnande.	 En	 avgörande	 faktor	 som	
framkom	för	att	åstadkomma	originalitet	i	skapandet	var	att	ha	kunskap,	och	då	framför	
allt	hantverkskunnande.	Samtidigt	ser	Ullström	i	sin	litteraturstudie	att	en	viss	grad	av	
”omedvetenhet”	 och	 okunskap	 kan	 göra	 det	 möjligt	 att	 hitta	 helt	 nya	 infallsvinklar	 i	
skapandet.	 Att	 ha	 teknisk	 briljans,	 kunna	behärska	 instrument	 och	material,	 låna	 från	
andra	och	använda	klichéer	kunde	visserligen	göra	en	person	framgångsrik	i	sitt	skap-
ande,	 men	 behövde	 inte	 anses	 vara	 kreativt,	 enligt	 litteraturen.	 Ullström	 diskuterade	
också	 kreativitet	 i	 förhållande	 till	musikundervisning	 och	menade	 att	musikundervis-
ning	 som	öppnar	upp	 för	 elevers	kreativa	kapacitet	 kännetecknades	av	 en	positiv	och	
öppen	 miljö	 där	 elevers	 inre	 dynamiska	 processer	 som	 fantasi	 och	 känsla,	 utgjorde	
grunden	 för	utveckling	av	kunskaper	och	 färdigheter.	Om	musikundervisningen	skulle	
syfta	till	att	initiera	och	utveckla	elevers	kreativa	kapacitet	blev	lärarens	roll	att	i	första	
hand	vara	medmusikant,	bollplank	och	resursperson	snarare	än	att	lära	ut	färdiga	mo-
deller.	 Om	 en	 lärare	 instruerade	 exakt	 hur	 eleverna	 skulle	 göra	 kunde	 visserligen	 en	
snabbare	 inlärning	 ske,	men	 elevernas	 inre	 kreativa	 processer	 förtrycktes	 då	menade	
han.		
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Nilsson	 (2002)	 har	 i	 sin	 doktorsavhandling	 genomfört	 en	 kvalitativ	 studie	 där	 barns	
processer	utforskas	när	de	 skapar	musik	med	dator	 och	 synthesizer.	Avhandlingen	 är	
relevant	för	föreliggande	studie	eftersom	den	belyser	olika	fenomen	som	påverkar	barns	
möjlighet	att	skapa	musik,	men	också	för	att	den	utgår	från	ett	sociokulturellt	perspektiv	
på	 lärande.	Avhandlingens	resultat	visar	hur	barnens	komplexa	musikskapande	påver-
kades	av	deras	tidigare	musikaliska	erfarenheter,	deras	kulturella	praktik,	digitala	mu-
sikverktyg	och	de	olika	erbjudandena	att	skapa	musik	barnen	fick	under	studiens	gång.	
Nilsson	(2002)	presenterar	i	resultatet	fem	olika	fenomen	som	framträdde	i	förgrunden	
för	musikskapandet:	utrustningen,	fantasier	och	känslor,	spelandet,	musiken	samt	uppgif-
ten.	 Det	 första	 fenomenet,	 utrustningen,	 handlade	 om	 hur	 barnen	 utforskade	 verktyg,	
experimenterade	med	olika	 ljud	och	tänjde	på	gränser.	Deras	musikstycken	byggde	på	
att	välja	ljud,	lägga	flera	olika	spår	och	pålägg	samt	att	undersöka	synthesizerns	kontrol-
ler.	Utrustningen	blev	här	alltså	 i	sig	ett	objekt	 för	musikskapande	i	 lika	hög	grad	som	
själva	musiken.	Det	andra	 fenomenet	som	kom	i	 förgrunden	var	 fantasier	och	känslor.	
Detta	byggde	på	att	barnen	fick	ge	uttryck	åt	personliga	dagdrömmar,	minnen	och	emot-
ionella	 stämningar:	 ”Allt	 kan	 inspirera	 till	musik;	 lek	med	 dockor,	 påhittade	 historier,	
minnen	och	känslor,	 som	 tillsammans	med	musiken	 finns	 i	 centrum	 för	musikskapan-
det”	 (s.	 180).	Utforskandet	 av	utrustningen	blev	 ett	medel	 för	 att	 i	 första	 hand	kunna	
uttrycka	de	musikaliska	idéerna,	 fantasierna	och	känslorna.	Det	tredje	fenomenet,	spe-
landet,	rörde	hur	det	kroppsliga	engagemanget	och	den	motoriska	aktiviteten	gav	form	
åt	musiken.	I	detta	fall	upptäckte	Nilsson	att	barnen	gjorde	långa	musikstycken,	 inspe-
lade	i	en	enda	lång	följd	−	oftast	utan	pålägg	eller	tillägg	−	där	val	av	instrumentljud	val-
des	omsorgsfullt	och	behölls	under	hela	skapandeprocessen.	Musiken	gavs	därmed	ett	
flöde	utan	avbrott,	som	en	spontan	instrumentalmusik	som	uppfattades	som	improvisat-
ion:	”När	spelandet	är	i	förgrunden	för	musikskapandet	sker	den	kreativa	aktiviteten	’i	
farten’	 i	den	motoriska	aktiviteten.	Gamla	 formler	nöts,	 förändras	och	byts	ut	mot	nya	
formler,	som	ibland	verkar	uppstå	ur	tillfälligheter”	(s.	183).	Det	fjärde	fenomenet	rörde	
musiken,	vilket	närmast	kunde	 liknas	vid	ett	mer	medvetet	komponerande.	Barnen	vi-
sade	här	en	strävan	efter	att	kunna	bemästra	olika	musikaliska	idéer	och	kunna	utföra	
dem	exempelvis	på	ett	musikinstrument,	vilket	innebar	att	de	också	var	inställda	på	att	
öva	 när	 så	 behövdes.	 Olika	 musikaliska	 idéer	 prövades,	 repeterades	 och	 utvecklades	
som	till	exempel	”call	and	respons”,	experimenterande	med	ljud	med	mera.	Noggranna	
förberedelser	och	övning	blandades	med	spontant	musikskapande.	Det	femte	och	sista	
fenomenet	som	Nilsson	presenterar	är	uppgiften,	som	i	detta	fall	innebar	att	göra	musik	
till	bilder	och	teman.	Själva	uppgiften	hamnade	då	i	centrum	och	blev	framför	allt	domi-
nerande	 när	 ett	 öppet	 skapande	 inte	 accepterades.	 Han	märkte	 att	 detta	 uppfattades	
olika	bland	barnen:	
 

För	de	deltagarna	som	hade	lätt	att	på	egen	hand	producera	musikaliska	idéer	
kan	 denna	 uppgift	 därför	 ha	 uppfattats	 som	 begränsande.	 För	 de	 barn	 som	
hade	svårare	att	på	egen	hand	finna	mening	i	musikskapandet	kan	det	ha	un-
derlättat	att	arbeta	med	förslag	som	kunde	reduceras	till	att	illustrera	en	kon-
kret	bild.	(Nilsson,	2002,	s.	185)	

	
Avsaknaden	av	konkret	styrning	i	för	öppna	uppgifter	ledde	alltså	till	ett	musikskapande	
med	svagt	engagemang	då	vissa	av	barnen	hade	svårt	att	finna	musikskapandet	tillräck-
ligt	 meningsfullt,	 menar	 Nilsson	 (2002).	 Han	 drar	 slutsatsen	 att	 musikskapande	 kan	
vara	en	framgångsrik	uppgift	då	den	är	sluten	eller	styrande,	men	samtidigt	tillräckligt	
konkret	för	att	leda	till	ett	lyckat	resultat.	För	barnen	behövde	erbjudandet	om	att	skapa	
musik	uppfattas	som	en	invitation	till	lek.	I	de	fall	erbjudandet	om	att	skapa	musik	inte	
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uppfattades	som	en	invitation	till	lek	utan	snarare	som	en	skoluppgift,	skapades	endast	
korta	stycken	med	små	försök	att	utveckla	musikaliska	idéer.		
	
I	 Rostvall	 och	 Wests	 (2001)	 avhandling	 undersöktes	 instrumentallektioner	 på	 den	
kommunala	musikskolan	ur	ett	institutionsperspektiv	för	att	ta	reda	på	vad	som	hände	i	
interaktionen	mellan	lärare	och	elev	samt	hur	den	påverkade	elevers	kunskapsutveckl-
ing.	Avhandlingen	är	 intressant	 för	 föreliggande	studie	eftersom	den	ger	en	bild	av	 in-
strumentalundervisningen	 i	 Sveriges	 kommunala	 musikskolor	 genom	 att	 lärares	 och	
elevers	 interaktion	 utforskades.	 I	 undersökningen	 videofilmade	 och	 transkriberade	
Rostwall	och	West	elva	instrumentallektioner,	där	två	bestod	av	gruppundervisning	och	
nio	enskild	undervisning.	I	resultatet	framkommer	bland	annat	att	lärarna	dominerade	
den	verbala	kommunikationen.	Under	samtliga	videofilmade	lektioner	utom	en	var	det	
tydligt	att	 läraren	dominerade	över	eleverna	i	verbala	yttranden	och	att	elevers	försök	
till	 initiativ	 ignorerades.	 Den	 enda	 grupp	 där	 lärardominansen	 inte	 var	 lika	 uppenbar	
var	i	gruppen	med	vuxna	deltagare	där	en	mer	jämn	makt-	och	samtalsfördelning	fanns	
under	lektionstiden.	Rostvall	och	West	menar	därför	här	att	när	lärare	ägnade	så	mycket	
lektionstid	åt	att	tala	medförde	det	att	elevernas	förväntningar,	tankar	och	åsikter	inte	
togs	i	beaktande.	Rostvall	och	West	framhåller	att	lärarnas	handlingar	som	synliggjordes	
i	studien	bör	ses	som	ett	resultat	av	generella	tankestrukturer	rörandes	vad	yrkesrollen	
innehar	 för	normer,	 rutiner,	 tankar	och	 språkliga	uttryck	vilket	 i	 sin	 tur	påverkar	hur	
undervisningssituationerna	ser	ut.		
	
Rostwall	och	West	 (2001)	kom	 i	 studien	 fram	till	att	personligt	uttryck,	personligt	ge-
staltande	och	mer	expressiva	aspekter	av	musicerande	sällan	behandlas	i	instrumental-
undervisning.	 I	de	studerade	situationerna	 fokuserade	 lärarna	 istället	mer	på	 tekniska	
och	motoriska	utföranden	samt	avläsning	av	notsymboler.	Det	var	först	när	en	elev	vi-
sade	sin	förmåga	eller	begåvning	i	att	hantera	ett	instrument	och	noter	som	de	började	
arbeta	med	musikens	mer	expressiva	aspekter.	Lärarna	beskrevs	också	som	kontrollan-
ter	 som	 avgör	 om	 elevers	 spel	 stämmer	 överens	 med	 notbilden.	 Rostwall	 och	 West	
gjorde	 även	 en	 jämförelse	mellan	 olika	musikaliska	 traditioner,	 som	 till	 exempel	 den	
gehörsbaserade	musikformen	där	det	mer	handlade	om	att	 lyssna	och	lära	samt	att	ha	
personligt	uttryck	än	i	notbaserade	musikformer	där	det	handlade	om	att	återskapa	ett	
komponerat	verk.		
	
De	resultat	som	Rostwall	och	West	(2001)	kom	fram	till	ger	enligt	mig	en	intressant	bild	
av	hur	instrumentallektioner	i	Sveriges	musik-och	kulturskolor	kan	gå	till	eller	uppfatt-
tas,	 även	 om	 studien	 visserligen	 har	 några	 år	 på	 nacken.	 Intressant	 är	 också	 att	 även	
Fostås	 (2002)	 förespråkade	en	mer	elevorienterad	undervisning	som	handlade	om	att	
anpassa	 undervisningen	 efter	 eleven.	 Hon	 menade	 att	 elevorienterad	 undervisning	
handlade	om	två	huvudkomponenter:	undervisning	efter	elevens	önskemål	och	under-
visning	 för	 elevens	 bästa.	 Detta	 kunde	 leda	 till	 både	meningsskiljaktigheter	 samt	 bra	
kompromisser	och	överenskommelser	menade	hon.		

2.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor		
Kreativitet	beskrivs	både	som	något	vi	människor	har	inom	oss	(Nachmanovitch,	1990),	
och	som	något	som	kan	läras	ut	(Lindström,	2007).	Forskare	och	författare	verkar	vara	
överens	om	att	kreativitet	är	något	som	kan	främjas	och	styrkas	genom	undervisning	på	
olika	sätt.	Nilsson	(2002)	kom	fram	till	att	vissa	elever	kan	ha	svårare	att	på	egen	hand	
producera	musikaliska	 idéer,	men	 att	 detta	 påverkades	 av	 lärarens	 sätt	 att	 agera	 och	
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instruera.	Rostwall	och	West	(2001)	visar	dock	i	sin	studie	att	instrumentalundervisning	
på	kulturskola	sällan	behandlar	personligt	gestaltande,	expressiva	uttryck	eller	kreativa	
arbetssätt	utan	främst	reproduktion	av	musik.	Jag	vill	i	föreliggande	studie	ta	vid	och	se	
om	 detta	 fortfarande	 stämmer.	 Hur	 arbetar	 pianolärare	 med	 kreativa	 uttryck	 i	 sin	
undervisning?	På	vilka	sätt	ger	de	elever	möjlighet	att	vara	kreativa	på	lektionerna?	Syf-
tet	i	denna	studie	är	därför	att	utifrån	ett	sociokulturellt	perspektiv,	utforska	pianolära-
res	syn	på	kreativt	skapande	inom	pianoundervisning.	Studiens	forskningsfrågor	lyder:	
	

1. Hur	ser	pianolärare	på	kreativt	skapande	i	pianoundervisning?	
2. Hur	beskriver	de	att	de	arbetar	med	kreativt	skapande	i	undervisning?	
3. Vilka	förutsättningar	anser	de	behövs	för	att	kunna	arbeta	med	kreativt	skapande	

i	pianoundervisning?	
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3	Teoretiska	utgångspunkter		
I	detta	kapitel	presenteras	de	teoretiska	utgångspunkter	och	synsätt	som	arbetet	utgår	
från	och	som	används	för	att	bearbeta,	analysera	och	sammanställa	studiens	undersök-
ningsmaterial.		

3.1	Sociokulturellt	perspektiv	
Studien	syftar	 till	att	undersöka	pianolärares	syn	på	kreativt	skapande	 i	undervisning.	
Detta	syfte	stämmer	väl	 ihop	med	en	kvalitativ	forskningsstrategi	vilket	 innebär	att	en	
forskare	intar	ett	tolkande	synsätt	då	människors	livssyn	och	handlingar	utforskas.	Den	
grundas	därmed	också	i	ett	interpretativistiskt	synsätt,	i	detta	fall	utifrån	det	sociokultu-
rella	 perspektivet.	 Interpretativism	 är,	 enligt	 Bryman	 (2011),	 ett	 tolkningsperspektiv	
där	jag	som	forskare	måste	ta	hänsyn	till	människors	olika	tankar	och	försöka	fånga	den	
subjektiva	 innebörden	av	social	handling.	Det	grundar	sig	på	uppfattningen	att	det	be-
hövs	 en	 strategi	 som	 tar	 hänsyn	 till	 skillnader	 mellan	människor	 och	 att	 den	 sociala	
verkligheten	kräver	en	annan	typ	av	forskningsprocess	än	den	naturvetenskapliga.	Som	
forskare	ser	 jag	verkligheten	därför	utifrån	ett	konstruktionistiskt	 synsätt	där	verklig-
heten	uppfattas	 som	en	social	konstruktion	som	skapas	 i	 ett	 socialt	 samspel	men	som	
också	hela	tiden	förändras	(Bryman,	2011).	Utifrån	dessa	resonemang	har	det	sociokul-
turella	perspektivet	på	lärande	och	utveckling	valts	för	föreliggande	studie,	vilket	hand-
lar	 om	 hur	 människor	 lär	 sig	 och	 utvecklar	 förmågor	 inom	 ett	 socialt	 och	 kulturellt	
sammanhang.	Det	handlar	enligt	Säljö	(2014)	om	hur	människor	använder	sig	av	så	kal-
lade	medierande	redskap	för	att	appropriera	kunskap.	Det	sociokulturella	perspektivet	är	
relevant	 för	denna	 studie	eftersom	studien	 syftar	 till	 att	 ta	 reda	på	hur	 lärare	arbetar	
med	kreativt	skapande	i	sin	undervisning,	alltså	hur	de	medierar	kunskap	och	använder	
kulturella	redskap.	Det	sociokulturella	perspektivet	ger	också	studien	en	utgångspunkt	i	
synen	på	den	kreativa	människan	samt	kunskap	och	 lärande	vilket	blir	 relevant	 i	ana-
lyser	av	vad	lärare	har	för	tankar	om	kreativt	skapande	och	hur	de	approprieras.		

3.1.1	Medierande	redskap	
Mediering	är	ett	centralt	begrepp	inom	det	sociokulturella	perspektivet	och	handlar	om	
hur	människan	medierar,	det	vill	säga	förmedlar	information	och	kunskap.	Säljö	(2014)	
menar	att	när	människor	kommunicerar	eller	förstår	sin	omvärld	använder	de	redskap	
eller	 verktyg	 för	 att	mediera,	 alltså	 förmedla	kunskap	och	 information.	Dessa	 redskap	
utvecklas	 inom	kulturella	 gemenskaper,	 de	 formas	 av	 traditioner	 samt	 ändras	 och	 ut-
vecklas,	och	kallas	därför	också	för	kulturella	redskap.	Enligt	Säljö	delas	dessa	kulturella	
redskap	 upp	 i	 språkliga	och	materiella	 sådana.	 Ett	 språkligt,	 eller	 även	 kallat	mentalt	
redskap,	 utgörs	 av	 en	 symbol,	 ett	 tecken	 eller	 ett	 teckensystem	 som	 används	 för	 att	
tänka	och	kommunicera.	Ett	 språkligt	 redskap	kan	 till	exempel	vara	bokstäver,	 siffror,	
begrepp	med	mera.	I	olika	delar	av	världen	används	exempelvis	olika	språkliga	begrepp	
för	att	 förklara	fenomen.	Materiella	redskap,	även	här	kallat	 fysiska	redskap,	utgörs	av	
saker	och	föremål	som	till	exempel	instrument,	noter,	datorer	med	mera.	Säljö	menar	att	
dessa	 två	 redskap,	 det	 vill	 säga	 de	 språkliga	 och	de	materiella,	 alltid	 förekommer	 till-
sammans	eftersom	kunskaper	och	färdigheter	hos	människor	 inte	är	enbart	 teoretiska	
eller	enbart	praktiska.	I	alla	situationer	måste	de	enligt	Säljö	finnas	både	reflektion	och	
kunskap	 såväl	 som	 fysisk	 handling,	 annars	 åstadkoms	 ingenting.	 Utifrån	 en	musikun-
dervisningskultur	 skulle	 kulturella	 redskap	 alltså	 kunna	 utgöras	 av	 instrument,	 spel-
böcker,	 ljudanläggningar,	 media	 men	 även	 imitation,	 rörelser,	 gester,	 musikspecifika	
uttryck	och	begrepp.	
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Säljö	(2014)	menar	att	det	är	viktigt	att	påpeka	att	människan	har	tillgång	till	olika	och	
kompletterande	medierande	 system	 som	 fungerar	 tillsammans.	 Exempelvis	 kan	 vi	 ut-
trycka	oss	med	bilder	och	samtidigt	kommunicera	dem,	och	med	dagens	teknik	kan	bil-
der	och	andra	representationer	användas	på	nya	och	revolutionerande	sätt.	Han	menar	
att	människan	är	påhittig	när	det	gäller	att	skapa	nya	sätt	att	kommunicera.		

3.1.2	Appropriering	
Appropriering	handlar	om	hur	människan	 tillägnar	 sig	och	 tar	 sig	an	element	 från	sin	
omgivning.	Enligt	Säljö	 (2014)	 innebär	det	utifrån	ett	 sociokulturellt	perspektiv	att	en	
person	blir	bekant	med	kulturella	redskap	samt	lär	sig	använda	dessa.	Han	menar	vidare	
att	 människan	 approprierar	 många	 kulturella	 redskap	 i	 den	 vardagliga	 interaktionen	
och	 i	samspelet	med	andra	människor,	exempelvis	genom	samtal,	 lek	och	aktiviteter.	 I	
skola	och	undervisning	ges	även	möjlighet	att	låta	barn	möta	och	appropriera	det	slags	
kunskaper	 som	står	utanför	den	egna	vardagliga	erfarenheten,	 som	exempelvis	veten-
skapliga	och	abstrakta	begrepp.	Det	 sociokulturella	perspektivet	 skiljer	på	hur	männi-
skan	lär	sig	vardagliga	respektive	vetenskapliga	begrepp	vilket	indelas	som	primär	och	
sekundär	socialisation,	enligt	Säljö.	

3.1.3	Vygotskijs	syn	på	kreativitet	
Den	sociokulturella	 traditionen	har	 sitt	ursprung	 i	Lev	Semenovich	Vygotskijs	arbeten	
om	 utveckling,	 lärande	 och	 språk.	 Enligt	 Vygotskij	 (1995)	 är	 alla	människor	 kreativa,	
även	det	lilla	barnet,	då	grunden	för	barnets	kreativa	skapande	ligger	i	leken.	Vygotskij	
kallar	 den	 kreativa	 förmågan	 för	 fantasi,	 dock	 utesluter	 han	 inte	 att	 fantasi	 har	 med	
verklighet	att	göra.	Vygotskij	menar	att	allt	som	är	overkligt	i	vardagslivet	kallas	för	fan-
tasi,	medan	 fantasi	 inom	vetenskap	och	psykologi	antas	utgöra	grund	 för	varje	kreativ	
aktivitet	inom	kulturens	områden.	Det	är	också	denna	förmåga	som	gör	det	möjligt	för	
människan	 att	 vara	 konstnärlig	 och	 skapande	 menar	 han.	 Ju	 rikare	 verklighet	 vi	 har	
desto	mer	möjligheter	 finns	 det	 för	 fantasin	 att	 utvecklas	 och	 vice	 versa	 skriver	 han.	
Med	det	menas	att	ju	rikare	en	människas	erfarenheter	är	desto	mer	material	har	fanta-
sin	 att	 röra	 sig	med,	 och	 på	 så	 vis	 har	 vuxna	mer	 fantasi	 än	 barn.	 Äkta	 produkter	 av	
skapande	fantasi	skulle	alltså	endast	kunna	produceras	i	vuxen	ålder	då	fantasin	så	att	
säga	är	mogen.		
	
Vygotskij	(1995)	kommer	fram	till	en	pedagogisk	slutsats	som	innebär	att	barnets	erfa-
renheter	behöver	vidgas	för	att	barnet	ska	kunna	ges	en	bra	grund	till	att	skapa.	Ju	mer	
ett	barn	får	se,	höra,	uppleva	och	erfara,	samt	ju	mer	verklighetselement	som	finns	med	i	
deras	 tidigare	erfarenheter,	desto	 större	och	produktivare	blir	deras	 fantasi.	Vygotskij	
talar	 också	 om	 förhållandet	mellan	 reproduktion	 och	 kreativitet	 som	 två	 aspekter	 av	
människans	aktivitet.	Reproduktion	hör	 ihop	med	minnet	och	 ses	 som	nödvändigt	 för	
tänkandet,	medan	kreativitet	är	det	som	gör	att	människan	skapar	nytt:	
	

Hjärnan	är	inte	bara	ett	organ	som	bevarar	och	reproducerar	våra	tidigare	er-
farenheter,	 den	 är	 också	 ett	 organ	 som	 kombinerar,	 som	 kreativt	 bearbetar	
och	skapar	nya	situationer	och	ett	nytt	beteende	av	element	ur	dessa	tidigare	
erfarenheter.	 Om	 människans	 aktivitet	 inskränkte	 sig	 till	 att	 återskapa	 det	
gamla,	då	vore	hon	en	varelse	som	bara	var	inriktad	på	det	förgångna,	och	hon	
skulle	bara	kunna	anpassa	sig	till	framtiden	i	den	mån	som	denna	återskapade	
det	förgångna.	(Vygotskij,	1995,	s.	13)	
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Vygotskij	 (1995)	menar	här	att	människans	hjärna	bearbetar	 tidigare	erfarenheter	 för	
att	skapa	nya	situationer	eller	beteenden	ur	dessa.	Kombinationer	av	 tidigare	erfaren-
heter	anses	alltså	skapa	något	nytt:	 ”Just	denna	 förmåga	att	ur	olika	element	skapa	en	
konstruktion,	att	sätta	samman	det	gamla	till	nya	kombinationer,	är	också	grunden	för	
allt	skapande”	(s.	16).	I	och	med	att	fantasins	verksamhet	ses	som	beroende	av	tidigare	
erfarenheter	anses	skapande	alltid	utgå	från	vad	som	skapats	tidigare.	Hur	individualist-
isk	en	skapelse	än	är,	kan	den	på	så	vis	inte	ses	som	personlig	eftersom	den	alltid	är	be-
roende	av	tidigare	historiska	skapelser	och	processer,	menar	Vygotskij.		

3.1.4	Proximala	utvecklingszonen	
Enligt	Säljö	(2014)	betonar	Vygotskij	barnets	beroende	av	stöd	och	hjälp	från	den	vuxne	
för	att	få	kunskap	och	förståelse	för	världen.	För	Vygotskij	är	människan	under	ständig	
utveckling,	och	han	talar	om	den	närmaste	proximala	utvecklingszonen	som	ett	sätt	att	
se	på	möjligheten	att	ständigt	erövra	nya	kunskaper	och	färdigheter.	Var	människan	än	
är	i	sin	proximala	utvecklingszon,	är	hon	också	nära	att	ta	sig	vidare	och	behärska	något	
nytt.	Utvecklingszonen	är	enligt	Vygotskij	(1995)	den	zon	där	människor	är	känsliga	för	
instruktioner	 och	 förklaringar,	 och	 synen	 är	 att	 den	 lärande	 är	 beroende	 av	 stöd	 och	
vägledning	från	den	som	är	mer	kunnig.	När	det	kommer	till	undervisning	har	lärare	på	
så	vis	möjlighet	att	vägleda	de	lärande	in	i	hur	de	använder	kulturella	redskap.		
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4	Metod		
I	 detta	 kapitel	 presenteras	 studiens	metodologiska	 utgångspunkter,	 dess	 design	 samt	
arbetets	etiska	överväganden,	giltighet	och	tillförlitlighet.	

4.1	Metodologiska	utgångspunkter	
Här	 beskrivs	 studiens	 kvalitativa	 metodologiska	 utgångspunkter	 och	 forskningsme-
toder.	

4.1.1	Kvalitativt	forskningssätt		
I	föreliggande	studie	används	ett	kvalitativt	forskningssätt	då	syftet	med	studien	är	att	
ta	reda	på	några	informanters	syn	på	kreativt	skapande	inom	pianoundervisning.	Detta	
innebär	att	jag	som	forskare	utforskar	människors	livssyn	och	handlingar,	samt	strävar	
efter	att	sätta	mig	in	i	deras	situation,	åsikter	och	tolkningar.	Det	kvalitativa	forsknings-
sättet	passar	då	jag	som	forskare	här	måste	använda	mig	av	ett	tolkande	synsätt	för	att	
kunna	forma	resultatet	utifrån	informanternas	ord	och	uppfattningar.	Detta	till	skillnad	
från	ett	kvantitativt	forskningssätt	utifrån	en	naturvetenskaplig	modell	som	enligt	Bry-
man	(2011)	betonar	en	kvantifiering	när	det	gäller	insamling	och	analys	av	data.	I	stu-
dien	används	också	till	skillnad	från	ett	deduktivt	tillvägagångssätt,	ett	induktivt	förhåll-
ningssätt	där	teorin,	enligt	Bryman,	skapas	på	grundval	av	de	praktiska	forskningsresul-
taten.	 Ett	 induktivt	 synsätt	 tar	 avstånd	 från	 naturvetenskapliga	modeller	 och	 tillväga-
gångssätt	och	betonar	 istället	hur	 individer	uppfattar	och	 tolkar	sin	sociala	verklighet.	
Det	betyder	att	den	sociala	verkligheten	här	ses	som	något	varandes	under	ständig	för-
ändring	 och	 som	 något	 som	 konstrueras	 av	 individerna	 själva.	 Ett	 konstruktionistiskt	
synsätt	ligger	här	också	nära,	eftersom	det	rör	frågor	om	hur	människan	konstruerar	sin	
verklighet.	Det	 synsättet	 innebär	 att	 sociala	 företeelser	 och	kategorier	 inte	bara	 antas	
skapas	i	ett	socialt	samspel	utan	som	något	som	också	befinner	sig	i	en	ständig	föränd-
ring.	Något	som	också	hör	ihop	med	induktiv	strategi	är	enligt	Bryman	ett	tolkande	syn-
sätt.	 Det	 innebär	 att	 forskaren	 strävar	 efter	 att	 tolka	 andras	 tolkningar,	 en	 så	 kallad	
dubbel	tolkning,	och	genom	detta	söker	komma	fram	till	någon	form	av	förvånande	re-
sultat.	Bryman	menar	att	det	till	och	med	finns	en	tredje	tolkningsnivå	eftersom	forska-
rens	 tolkningar	 i	 sin	 tur	behöver	 tolkas	 in	 i	de	begrepp,	 teorier	och	 litteratur	som	an-
vänds	inom	ämnesområdet.		
	
Den	 forskningsmetod	som	används	 för	att	 insamla	 information	sker	 i	detta	 fall	genom	
kvalitativa	 intervjuer.	Orsaken	till	valet	av	kvalitativa	 intervjuer	 istället	 för	exempelvis	
strukturerade,	är	 för	att	undvika	 fasta	svarsalternativ	och	 låta	 informanterna	ge	så	ut-
tömmande	svar	som	möjligt.	Kvalitativa	intervjuer	innebär,	enligt	Johansson	och	Sveder	
(2010),	 fasta	 frågeområden	men	med	 anpassade	 frågeställningar	 som	 kan	 variera	 lite	
beroende	på	intervjusituation	och	hur	den	intervjuade	svarar.		Orsaken	till	valet	av	just	
intervjuer	 framför	andra	metoder	som	exempelvis	videoobservation,	har	 flera	orsaker.	
Videoobservation	hade	varit	ett	alternativ,	men	då	hade	informantens	personliga	insik-
ter,	tankar	och	erfarenheter	gått	förlorade.	Jag	hade	då	också	varit	begränsad	till	att	ob-
servera	enstaka	lektionstillfällen	vilket	gör	undersökningen	extremt	situationsberoende	
med	risk	för	att	sedan	inte	hitta	tillräckligt	med	information	som	grund.	Resultaten	hade	
då	dessutom	enbart	byggts	på	min	tolkning	av	situationen	av	lärarnas	handlingar.	Enkä-
ter	hade	varit	en	annan	möjlig	metod,	som	enligt	Johansson	och	Svedner	ger	en	forskare	
en	bred	men	mer	ytlig	 information.	Enkäter	hade	visserligen	skapat	 tydliga	 frågor	och	
gett	tydliga	svar,	men	utan	möjlighet	till	djupare	förståelse.	Johansson	och	Svedner	be-
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skriver	också	att	kvalitativ	intervju	ger	en	smal	men	mer	djupgående	information	varpå	
denna	metod	passade	bättre.	Om	flera	metoder	hade	använts	parallellt	hade	det	blivit	en	
alltför	omfattande	studie,	och	därför	avgränsade	jag	arbetet	genom	att	enbart	använda	
kvalitativa	 intervjuer.	 Johansson	 och	 Svedner	menar	 dessutom	 att	 intervjuer	 ger	 kun-
skap	som	är	direkt	användbar	i	läraryrket,	vilket	passar	väl	ihop	med	studiens	syfte.	

4.2	Design	av	studien	
Detta	avsnitt	redogör	för	studiens	urval	av	informanter,	studiens	datainsamling	och	be-
arbetning,	etiska	överväganden	samt	dess	giltighet	och	tillförlitlighet.	

4.2.1	Urval		
För	att	uppfylla	studiens	syfte	och	 forskningsfrågor,	valde	 jag	 i	urvalet	av	 informanter	
att	avgränsa	mig	till	pianolärare	på	kulturskola.	Då	studien	är	av	kvalitativ	art,	var	det	
också	viktigt	att	hitta	ett	urval	som	visade	på	bredd	och	variation.	Några	kriterier	blev	
därför	att	dels	hitta	pianolärare	från	skilda	skolor	och	dels	att	de	skulle	uppvisa	variat-
ion	i	ålder	och	kön.	Detta	för	att	deras	tankar	och	erfarenheter	inte	skulle	riskera	att	visa	
sig	vara	alltför	likartade	eller	påverkade	av	varandra	och	för	att	jag	också	skulle	kunna	
göra	jämförelser.	I	vissa	av	fallen	kontaktades	den	aktuella	kulturskolans	chef	för	att	få	
godkännande	och	förslag	till	lämpliga	informanter,	och	i	andra	fall	kontaktades	specifika	
lärare	direkt	då	 jag	kände	 till	dem	sedan	 tidigare	och	även	ansåg	dem	 lämpliga.	Detta	
resulterade	 i	 totalt	 fyra	 informanter	 som	avidentifierats	och	nedan	därför	presenteras	
med	fiktiva	namn:	
	
Informant	1,	”Anna”:	

- Kön:	Kvinna	
- Ålder:	58	år	
- Antal	år	som	verksam	lärare:	33	år	
- Län:	Värmland	
- Instrument:	Piano	
- Huvudsaklig	hemvist	inom	genre:	Klassiskt	noterat	

	
Informant	2,	”Boel”:	

- Kön:	Kvinna	
- Ålder:	51	år	
- Antal	år	som	verksam	lärare:	28	år	
- Län:	Värmland	
- Instrument:	Piano	
- Huvudsaklig	hemvist	inom	genre:	Klassiskt	och	”allround”	

	
Informant	3,	”Clara”:	

- Kön:	Kvinna	
- Ålder:	55	år	
- Antal	år	som	verksam	lärare:	36	år	
- Län:	Dalarna	
- Instrument:	Piano	
- Huvudsaklig	hemvist	inom	genre:	Klassiskt	och	ackordsspel	

	
Informant	4	”David”:	

- Kön:	Man	
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- Ålder:	29	år	
- Antal	år	som	verksam	lärare:	2	år	
- Län:	Dalsland	
- Instrument:	Piano	
- Huvudsaklig	hemvist	inom	genre:	Afroamerikansk	

	
Sammanfattningsvis	resulterade	urvalet	i	en	man	och	tre	kvinnor.	Alla	informanter	hade	
olika	slags	hemvist	inom	genrerna	klassisk	musik	och	afroamerikansk	musik	och	under-
visade	på	skilda	geografiska	platser.	Tanken	var	att	detta	skulle	minimera	risken	att	in-
formanternas	svar	skulle	vara	alltför	likartade	eller	påverkade	av	varandra.	Det	var	även	
stor	åldersskillnad	mellan	könen	samt	skillnad	i	antal	år	som	verksam	lärare,	dock	inte	
lika	stor	skillnad	mellan	kvinnorna.	Detta	berodde	på	att	det	var	svårt	att	få	tag	i	infor-
manter	 till	 studien,	 och	 i	 ett	drömscenario	hade	det	 varit	 önskvärt	 att	ha	hälften	män	
och	hälften	kvinnor	samt	ännu	mer	variation	av	ålder	och	yrkeserfarenhet.	

4.2.2	Datainsamling	
Intervjuerna	 genomfördes	 under	 våren	 2016.	 För	 att	 göra	 det	 så	 enkelt	 och	 bekvämt	
som	möjligt	 för	 informanterna	 erbjöds	 de	 att	 genomföra	 intervjuerna	 på	 sin	 egen	 ar-
betsplats.	Tre	av	intervjuerna	genomfördes	därför	på	informanternas	arbetsplatser	me-
dan	en	intervju	genomfördes	med	hjälp	av	telefonsamtal.	Intervjuerna	tog	mellan	30-40	
minuter	och	spelades	in	med	hjälp	av	både	inspelningsapparat,	”Zoom	H1”,	och	musik-
programmet	Garageband	i	bärbar	dator.		
	
Utformningen	 av	 intervjufrågorna	 tog	 inspiration	 från	 Kvale	 och	 Brinkmanns	 (2014)	
rekommendationer	 för	 kvalitativa	 intervjuer,	 nämligen	 att	 skapa	 övergripande	 tema-
tiska	frågor	som	sedan	översätts	till	vardagsspråk	i	fler	små	intervjufrågor.	De	övergri-
pande	tematiska	frågorna	tog	sin	utgångspunkt	i	studiens	forskningsfrågor	och	behand-
lade	följande	frågor:	1)	Vad	har	lärarna	för	tidigare	erfarenheter?	2)	Vad	är	lärarnas	syn	
på	kreativt	skapande	i	piano?	3)	Hur	arbetar	lärare	med	kreativt	skapande	i	sin	under-
visning?	Därefter	 skapades	mindre	 intervjufrågor	 under	 varje	 tema	 som	 stöd	 för	mig	
som	intervjuare	och	som	hjälp	 för	att	vid	behov	föra	 informanters	reflektioner	 framåt.	
Exempelvis	 ställdes	 följande	 frågor:	 ”Vad	är	din	 egen	upplevelse	 av	kreativt	 skapande	
när	du	undervisades	i	piano?	Vad	är	det	att	vara	kreativ	för	dig?	Hur	viktigt	är	kreativt	
skapande	i	förhållande	till	andra	moment	i	undervisning?	Vad	innebär	kreativa	moment	
i	pianoundervisning?	På	vilka	sätt	undervisar	du	i	olika	åldrar	och	på	olika	nivåer?	Finns	
det	svårigheter	att	 jobba	kreativt?	Behövs	särskilda	 förutsättningar	 för	att	 jobba	krea-
tivt?”.	Under	intervjuerna	försökte	jag,	enligt	Kvale	och	Brinkmans	rekommendation,	att	
medvetet	tänka	på	att	vara	en	aktiv	lyssnare	och	ge	informanten	tid	att	reflektera	genom	
att	utnyttja	 tystnaden.	Vissa	 informanter	gav	ganska	kortfattade	svar	men	 för	att	mot-
verka	detta	gjordes	 försök	 till	 att	 ställa	 så	öppna	 frågor	 som	möjligt.	Enkla	noteringar	
gjordes	 på	 papper	 under	 intervjuernas	 gång	 för	 att	 kunna	 fånga	 upp	 vissa	 saker	 som	
sades	och	för	att	sedan	kunna	ställa	så	kallade	andrafrågor.	Efter	intervjuerna	tillfråga-
des	informanterna	om	de	ville	utveckla	någonting	av	det	som	sagts	eller	lägga	till	något	
annat.	
	
Informanterna	reagerade	ganska	olika	under	respektive	intervju,	där	exempelvis	en	av	
dem	var	väldigt	glad	över	att	ha	fått	möjlighet	att	reflektera	över	ämnet	medan	en	annan	
verkade	smått	obekväm	över	ämnet	och	situationen.	Alla	fyra	informanter	gav	vid	något	
tillfälle	uttryck	för	att	de	inte	tidigare	reflekterat	så	djupt	över	ämnet	och	att	de	nog	ville	
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prova	att	utveckla	sin	undervisning	inom	detta,	vilket	var	mycket	intressant	och	givande	
för	båda	parter.	

4.2.3	Bearbetning	och	analys	
Bearbetningen	 av	 intervjuerna	 innebar	 först	 transkribering,	 där	 alla	 fyra	 intervjuerna	
skrevs	ner	på	dator.	Allt	som	sades	antecknades	förutom	pauser,	samt	alla	”öh”,	”ehm”	
som	istället	visades	med	tecken	som	”(…)”	då	dessa	inte	sågs	som	relevanta	för	resulta-
tet.	 I	 analysen	 av	 intervjuerna	 användes	 därefter	 tematisk	 analys	 som	 enligt	 Bryman	
(2011)	innebär	att	försöka	urskilja	teman	ur	det	som	sägs	av	de,	i	detta	fall,	olika	infor-
manterna.	Det	kan	innebära	att	leta	efter	olika	aspekter	som	repetitioner	av	teman	som	
uppkommer	under	 intervjuer,	 lokala	uttryck,	metaforer,	 likheter	och	skillnader	mellan	
informanter,	avsaknad	av	data,	alltså	vad	som	inte	finns	med	i	informanternas	svar,	samt	
övergångar	med	mera.	 Specifikt	 för	 denna	 studie	 var	 att	 urskilja	 teman	 som	 hade	 att	
göra	med	hur	lärarna	talade	om	sin	egen	undervisning,	deras	synsätt	på	kreativitet	och	
beskrivningar	 av	 hur	 de	 arbetar.	 I	 föreliggande	 studie	 lästes	 därför	 transkriptionerna	
igenom	flera	gånger	för	att	hitta	teman,	rubriker,	gemensamma	eller	skiljaktiga	åsikter	
gällande	kreativitet.	Vissa	teman	framkom	tydligt	medan	andra	var	mindre	tydliga,	ofta	
på	grund	av	att	informanterna	använde	olika	sätt	att	tala	om	egentligen	en	och	samma	
sak.	Innehållet	fördes	därefter	in	på	kalkylblad	som	delades	upp	i	kolumner	fördelade	på	
de	fyra	informanterna.	Över	dessa	kolumner	skrevs	tre	övergripande	teman	och	under	
dessa	skrevs	sedan	informanternas	ståndpunkter	in	med	hjälp	av	olika	stödord.	Detta	är	
enligt	Bryman	en	så	kallad	 tematisk	analys.	Nedan	visas	ett	exempel	på	hur	detta	gick	
till:		
	

	
	
Figur	1.	Exempel	på	tematisk	analys	i	föreliggande	studie.				

	
Efter	 att	 ha	 sammanställt	 dessa	 kalkylblad	 kunde	 vissa	 återkommande	 ord	 eller	 me-
ningar	upptäckas	och	därmed	användas	som	passande	teman	och	rubriker	till	resultatet.	
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Exempelvis	 var	 leken	ett	 återkommande	begrepp	och	 samtalsämne	varpå	 en	 av	 rubri-
kerna	i	resultatet	fick	bli:	Lek	som	redskap.	I	kalkylbladet	framkom	också	olika	citat	från	
informanterna	som	på	ett	 fint	sätt	kunde	ringa	 in	återkommande	samtalsämnen	varpå	
en	fick	utgöra	en	underrubrik:	Relationen	till	eleven	är	nyckeln.	

4.2.4	Etiska	överväganden	
Enligt	riktlinjer	för	forskning	från	Vetenskapsrådets	hemsida	(Codex,	2016)	bör	männi-
skor	som	medverkar	i	forskning	informeras	om	denna	och	om	att	en	medverkan	är	val-
fri.	 Grundregeln	 är	 att	 forskningspersonen	 ska	 ha	 samtyckt	 till	 att	 medverka,	 och	 att	
samtycket	 endast	 gäller	 om	 personen	 har	 fått	 information	 om	 forskningen	 innan	 den	
påbörjas.	Ett	samtycke	får	dessutom	när	som	helst	dras	tillbaka.	Enligt	etikprövningsla-
gen	skall	en	forskningsperson	informeras	om:	
	

- Den	övergripande	planen	för	forskningen	
- Syftet	med	forskningen	
- De	metoder	som	kommer	att	användas		
- De	följder	och	de	risker	som	forskningen	kan	medföra	
- Vem	som	är	forskningshuvudman	
- Att	deltagandet	i	forskningen	är	frivilligt	
- Att	forskningspersonen	har	rätt	att	när	som	helst	avbryta	sin	medverkan	

	
Enligt	 Kvale	 och	 Brinkmann	 (2014)	 bör	 för	mycket	 information	 inte	 lämnas	 ut	 innan	
intervjuns	start	eftersom	det	kan	påverka	informantens	svar,	men	det	är	däremot	bra	att	
informera	kort	om	syftet	med	studien	och	användningen	av	inspelningen.	I	god	tid	fick	
informanterna,	 i	 föreliggande	 fall,	 mail	 med	 information	 om	 forskningsstudiens	 syfte	
och	hur	intervjuerna	skulle	gå	till	samt	att	ingen	annan	än	jag	som	forskare	skulle	ta	del	
av	det	 som	 framgår	 i	 intervjuerna	 (se	bilaga	1).	 Informanterna	 fick	 skriva	under	 sam-
tycke	till	medverkan	innan	intervjun	startade,	där	det	också	var	tydligt	att	det	hade	rätt	
att	avbryta	sin	medverkan	när	som	helst.	På	så	vis	har	upplägget	för	denna	studie	följt	
de	riktlinjer	som	är	uppsatta	för	denna	typ	av	studie.	

4.2.5	Giltighet	och	tillförlitlighet	
I	detta	avsnitt	diskuteras	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet,	alltså	om	studien	kan	be-
traktas	som	relevant	och	pålitlig.	Inom	forskning	bedöms	studiers	giltighet	och	tillförlit-
lighet	 genom	 begreppen	 validitet	 och	 reliabilitet.	 Dock	 menar	 Bryman	 (2011)	 att	 be-
greppen	tillförlitlighet	och	äkthet	är	mer	relevanta	begrepp	att	använda	inom	kvalitativ	
forskning.		
	
För	att	kunna	bedöma	en	studies	 tillförlitlighet	kan,	enligt	Bryman	(2011),	en	 forskare	
utgå	 från	 fyra	 delkriterier:	pålitlighet,	 trovärdighet,	överförbarhet	 och	 en	möjlighet	 att	
styrka	och	 konfirmera.	Huruvida	 en	 studie	 är	pålitlig	bedöms	efter	hur	 fullständig	och	
tillgänglig	den	redogörelse	är	 som	 finns	genom	en	studies	alla	 faser	av	 forskningspro-
cessen.	Det	handlar	då	om	problemformulering,	 urval,	 anteckningar,	 intervjuutskrifter	
med	mera.	Eftersom	detta	 förfarande	 innebär	att	någon	behöver	granska	all	data	 som	
använts	 i	 en	 studie,	menar	Bryman	att	denna	valideringsteknik	 sällan	kommer	 till	 an-
vändning	i	kvalitativa	studier.	När	det	gäller	en	studies	trovärdighet	handlar	det	om	hur	
forskningen	har	utförts	i	enlighet	med	de	regler	som	finns	och	att	forskaren	också	rap-
porterar	resultaten	till	de	personer	som	studerats.	 Ifråga	om	överförbarhet	bedöms	en	
studie	genom	att	se	om	det	går	att	överföra	resultaten	till	en	annan	miljö,	samt	genom	
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hur	pass	 täta	och	detaljrika	beskrivningarna	är	av	studiens	 innehåll	och	samlade	data.	
Slutligen	handlar	möjlighet	att	styrka	och	konfirmera	om	att	 forskaren	har	agerat	 i	god	
tro	och	inte	låtit	personliga	värderingar	påverka	utförande	och	slutresultat.		
	
Bryman	(2011)	menar	också	att	en	studies	äkthet	kan	bedömas	utifrån	fem	delkriterier:	
rättvis	 bild,	 ontologisk	 autenticitet,	 pedagogisk	 autenticitet,	 katalytisk	 autenticitet	 och	
taktisk	 autenticitet.	 Rättvis	 bild	 handlar	 om	 undersökningen	 ger	 en	 tillräckligt	 rättvis	
bild	av	de	åsikter	och	uppfattningar	som	finns	bland	informanter.	Ontologisk	autenticitet	
berör	huruvida	 informanter	har	 kunnat	 få	 en	bättre	 förståelse	 av	 sin	 sociala	 situation	
och	miljö.	Pedagogisk	autenticitet	handlar	om	huruvida	undersökningen	har	bidragit	till	
att	deltagarna	fått	en	bättre	bild	av	hur	andra	personer	i	miljön	upplever	saker	och	ting.	
Katalytisk	autenticitet	berör	huruvida	undersökningen	har	gjort	att	informanter	kan	för-
ändra	 sin	 situation.	 Till	 sist	 innebär	 taktiskt	 autenticitet	 att	 deltagarna	 har	 fått	 bättre	
möjlighet	att	vidta	de	åtgärder	som	krävs.	
	
Jag	vill	mena	att	föreliggande	studie	har	en	hög	grad	av	pålitlighet	eftersom	det	finns	en	
tydlig	 redogörelse	 av	 hela	 forskningsprocessen	 och	 en	 besvarad	 problemformulering.	
Dock	behöver	jag	en	utomstående	som	granskar	all	data	för	att	helt	kunna	bekräfta	detta	
vilket	görs	av	opponent,	handledare	och	examinator.	 Jag	vill	också	mena	att	studien	är	
trovärdig	då	jag	har	följt	regler	för	hur	både	upplägg	för	studien,	kontakt	med	informan-
ter	och	genomförande	av	intervjuer	bör	gå	till.	Resultatet	av	studien	kommer	dessutom	
att	 finnas	 tillgänglig	 för	 allmänheten	 vilket	 gör	 att	 även	 informanter	 som	 deltagit	 har	
möjlighet	att	ta	del	av	resultatet.	På	så	vis	anser	jag	även	att	studien	har	en	ontologisk-	
och	katalytisk	autenticitet	då	deltagarna	har	möjlighet	att	få	en	bättre	förståelse	för	sin	
sociala	situation	och	även	ha	möjlighet	att	förändra	den.	Som	det	ofta	är	gällande	kvali-
tativa	studier	har	även	denna	studie	kanske	en	låg	grad	av	överförbarhet	eftersom	stu-
dien	är	knuten	 till	 en	 speciell	 social	 situation,	 tid	och	plats,	men	 i	och	med	de	 relativt	
detaljrika	beskrivningarna	är	det	inte	omöjligt	för	någon	annan	att	göra	en	likartad	stu-
die	med	 liknande	 utfall.	 Jag	 anser	 också	 att	 studien	 har	 en	 hög	 grad	 av	möjlighet	 att	
styrka	och	konfirmera	då	jag	har	agerat	i	god	tro	och	strävat	efter	att	inte	låta	personliga	
värderingar	påverka	utförande	och	slutresultat.		
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5	Resultat		
Syftet	med	 studien	är	 att	utforska	 fyra	pianolärares	 syn	på	kreativt	 skapande	 i	piano-
undervisning.	I	detta	kapitel	visas	analysresultaten	från	de	genomförda	intervjuerna	och	
transkriberingarna,	vilka	presenteras	utifrån	tre	huvudteman:	Pianolärares	syn	på	krea-
tivt	skapande,	Att	arbeta	kreativt	i	pianoundervisning	samt	Förutsättningar	för	en	kreativ	
miljö.			

5.1	Pianolärares	syn	på	kreativt	skapande	
I	detta	avsnitt	ges	först	en	tillbakablick	i	informanternas	tidigare	erfarenheter	och	upp-
levelser	 av	 kreativt	 skapande	 i	 pianoundervisning.	 Därefter	 presenterar	 det	 egna	 ut-
trycket	 och	 drivkraften	 där	 pianolärarnas	 definitioner	 och	 tankar	 kring	 kreativt	 skap-
ande	lyfts	fram.		

5.1.1	”Gör	musik	av	det	här!”,	en	tillbakablick	
Sammanfattningsvis	 visar	 det	 sig	 att	 informanterna	 har	 erfarit	 ”lärlings-riktad”	 och	
”uppstyrd	och	notbaserad”	pianoundervisning	där	de	fått	tillgång	till	en	kulturell	tradit-
ion	 samt	 redskap	 för	att	 tekniskt	kunna	spela	piano.	Undervisningen	har	 inte	 i	 så	hög	
grad	uppmuntrat	dem	till	ett	eget	uttryck	i	musik,	däremot	upplever	informanterna	att	
de	 i	 prestigelösa	 samspel	 tillsammans	med	 andra	har	 kunnat	 hitta	 redskap	 för	 att	 ut-
veckla	ett	eget	uttryck,	såväl	som	självförtroende	och	tilltro	till	den	egna	kapaciteten.		
	
Att	få	ägna	sig	åt	kreativt	skapande	var	inget	som	informanterna	kan	minnas	att	de	gjort	
under	 sin	 undervisning	när	 de	 själva	 var	 pianoelever.	Det	 var	 inget	 deras	 pianolärare	
talade	om	vad	informanterna	vill	minnas,	och	det	var	heller	inget	som	de	saknade	eller	
tänkte	på	då.	Anna	minns	tillbaka	till	sin	barndom	och	berättar	att	det	nog	var	mest	in-
tressant	för	henne	att	rent	motoriskt	få	lära	sig	spela,	och	så	småningom	briljera	på	tek-
niskt	svåra	låtar,	att	helt	enkelt	få	ta	del	av	den	kulturella	traditionen.	Att	få	vara	kreativ	
var	inget	som	hon	minns	att	hon	reflekterade	över	eller	saknade	som	barn.		
	
David	beskriver	inte	sin	undervisning	som	kreativ,	men	menar	att	det	var	en	annan	tid	
då	och	att	man	som	elev	inte	frågade	så	mycket	då	utan	lät	läraren	bestämma.	Han	hade	
en	traditionell	bild	av	att	läraren	var	den	som	visste,	hade	ett	färdigt	program	och	delade	
ut	 förbestämt	material.	På	frågan	om	han	saknade	kreativa	moment	 i	sin	undervisning	
var	svaret:	”Nej,	eller	kanske	inte	som	jag	förstod	att	jag	saknade”.	Han	berättar	att	han	
efter	något	år	slutade	att	 ta	pianolektioner	för	att	det	var	tråkigt,	vilket	 för	honom	be-
rodde	på	att	undervisningen	var	för	”uppstyrd	och	notbaserad”.	Istället	fortsatte	han	att	
spela	på	eget	initiativ	och	gick	så	småningom	vidare	till	estetiskt	gymnasium	där	bland	
annat	orkesterverksamhet	fick	honom	att	verkligen	vilja	 fortsätta	med	musik	på	högre	
nivå.	
	
Boel	beskriver	tillfällen	när	hon	som	barn	musicerade	tillsammans	med	sin	pappa,	och	
hur	det	i	samspelet	och	leken	fanns	en	öppenhet	och	uppmuntran	till	att	prova	sig	fram.	
Att	vara	kreativ	var	inte	något	de	riktigt	talade	om,	men	i	det	lekfulla	samspelet	kom	ett	
kreativt	musicerande	till	uttryck	menar	hon.	Hon	kan	inte	minnas	att	någon	vuxen	upp-
manade	henne	till	att	göra	som	hon	helt	själv	ville,	utan	menar	att	hon	alltid	blivit	på-
verkad	 av	 den	 hon	 haft	 bredvid	 sig,	 en	 form	 av	 lärlings-riktad	 undervisning.	 Hon	 vill	
dock	minnas	att	en	av	hennes	pianolärare	utbrast	en	gång	att	”du	måste	ju	göra	musik	av	
det	här!”	som	en	slags	uppmaning	till	att	vara	kreativ,	tänka	själv	och	inte	spela	likadant	
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hela	tiden.	Så	här	 i	efterhand	kan	hon	uttrycka	en	viss	saknad	av	att	 inte	ha	blivit	mer	
uppmuntrad	till	att	vara	kreativ	och	 lita	på	sin	kreativitet,	 så	att	det	 inte	bara	blev	 in-
struktioner	av	det	hela,	utan	instruktioner	som	gav	mening.	
	
Clara	beskriver	att	hon	som	liten	 inte	brydde	sig	om	vad	de	spelade	utan	att	hon	bara	
gick	på	lärarens	instruktioner.	Så	småningom	blev	det	tråkigt	och	hon	uttrycker	att	hon	
vid	 flera	tillfällen	var	på	väg	att	avsluta	sina	pianolektioner,	men	av	olika	orsaker	blev	
kvar.	”Om	man	som	elev	fortsätter	ta	lektioner	eller	ej	beror	mycket	på	läraren	och	vad	
man	som	elev	får	göra”	menar	hon.	I	efterhand	kan	hon	sakna	att	hon	inte	fick	lära	sig	
improvisation	 och	 ackordsspel.	Detta	 lärde	hon	 sig	 så	 småningom	på	 fritiden	när	 hon	
musicerade	i	orkestrar	och	träffade	andra	som	hon	musicerade	med	och	lärde	sig	av.	När	
ingen	 lärare	 fanns	med	och	bestämde	hade	hon	 lättare	 att	 känna	 sig	 kreativ.	Detta	 är	
också	något	som	återspeglas	 i	de	andra	 informanternas	svar,	där	bland	annat	Boel	be-
skriver	att	det	 först	var	när	hon	var	ensam	och	 ingen	påpekade	något	som	hon	kunde	
vara	kreativ.	Hon	berättar	också	att	när	hon	fick	spela	ensam	med	en	kompis	utan	lärare	
upplevdes	det	väldigt	kreativt,	och	det	var	också	då	hon	började	få	tillbaka	sitt	självför-
troende	och	sin	tilltro	till	den	egna	kapaciteten	och	det	egna	uttrycket.		
	
Betraktat	ur	ett	 sociokulturellt	perspektiv,	visar	det	 sig	att	 informanterna	bär	på	erfa-
renheter	 av	 att	 pianolärare	 intar	 en	 avgörande	 roll	 för	 vilka	 kunskaper	 och	 kulturella	
traditioner	som	elever	presenteras	för	och	därmed	ges	möjlighet	att	appropriera.	Deras	
erfarenheter	visar	på	en	styrande	lärare	som	på	så	vis	vägleder	eleven	framåt	i	använ-
dandet	av	kulturella	redskap,	och	där	lärarens	instruktioner	blir	avgörande	för	att	ele-
ven	ska	nå	närmsta	proximala	utvecklingszon.	Men	den	sociala	interaktionen	och	sam-
spelet	med	andra	i	den	vardagliga	omgivningen	visar	sig	också	få	en	viktig	betydelse	för	
att	appropriera	ytterligare	redskap	för	att	musicera.	

5.1.2	Det	egna	uttrycket	och	drivkraften	
Informanterna	ger	olika	beskrivningar	av,	och	reflektioner	över,	sin	syn	på	vad	kreativt	
skapande	är	och	kan	innebära.	Det	framkommer	några	kulturellt	traditionella	föreställ-
ningar	 om	vad	kreativa	uttryck	 innebär,	 bland	 annat	 att	 improvisera	 eller	 skapa	 egna	
låtar.	Något	de	alla	fyra	är	överens	om	är	att	det	innebär	att	uttrycka	sig	i	musik	och	ha	
en	egen	drivkraft.	Det	handlar	också	om	att	hitta	egna	vägar,	 tänka	själv	och	att	skapa	
någonting	eget	samt	att	kommunicera	känslor	och	uttryck	i	musik.	
	
Anna	beskriver	kreativt	skapande	som	ett	eget	språk	där	någon	säger	något	när	den	spe-
lar,	när	denne	uttrycker	känslor	samt	när	hen	”kanaliserar	sina	tankar,	känslor	och	upp-
levelser”.	Hon	beskriver	det	som	en	rundgång	där	någon	både	kanaliserar	och	sänder	ut	
känslor	genom	musik	men	också	att	denne	själv	får	känslor	genom	musik.	Utgångspunk-
ten	i	kreativt	skapande	är	vad	någon	gör	med	musik	och	att	denne	gör	det	från	sig	själv.	
Det	har	därför	mindre	betydelse	vilken	musik	hen	utgår	från	eller	huruvida	det	som	spe-
las	är	noterat	eller	gehörsbaserat.	 Improvisation,	som	mer	eller	mindre	ses	som	något	
kreativt	 per	 automatik,	menar	Anna	 inte	 behöver	 vara	mer	 kreativt	 än	 att	 spela	 efter	
noter	egentligen	eftersom	improvisation	lika	gärna	kan	hamna	i	att	imitera	saker	någon	
lyssnat	mycket	på.	
	
Boel	 ser	 improvisation,	 experimenterande	 och	 att	 göra	 egna	 låtar	 som	 kreativt	 skap-
ande.	Även	Clara	talar	om	improvisation	och	att	skriva	egna	låtar,	men	beskriver	också	
hur	 kreativt	 skapande	 kan	 innebära	 att	 leka	 sig	 fram	 genom	 olika	 sinnesstämningar.	
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Hon	menar	att	det	hänger	ihop	med	att	inte	ha	några	hämningar,	och	att	inte	känna	sig	
begränsad.	David	förknippar	i	sin	tur	främst	kreativt	skapande	med	att	någon	hittar	på	
något	eget,	att	testa	sig	fram,	ha	idéer	och	utveckla	någonting.	Han	nämner	vid	flera	till-
fällen	under	 intervjun	 improvisation,	men	 ser	 också	det	 kreativa	 i	 att	 låta	 eleverna	 få	
vara	med	och	påverka	sin	egen	undervisning.	Detta	kan	till	exempel	innebära	att	elever-
na	får	bestämma	både	vad	de	spelar	och	hur	de	ska	spela	något.	David	menar	att	kreativt	
skapande	främst	är	beroende	av	en	persons	eget	intresse	och	dennes	drivkraft	att	vilja	
utvecklas.	Om	något	blir	intressant	och	roligt	kommer	kreativiteten	ofta	fram,	säger	han,	
och	menar	också	på	så	vis	att	kreativitet	inte	är	något	som	kan	tvingas	fram.	
	
En	annan	reflektion	som	kommer	fram	hos	de	fyra	informanterna	är	synen	på	att	kreati-
vitet	kan	vara	allt	vi	människor	gör	och	så	fort	vi	gör	något	vid	pianot.	Boel	säger	till	ex-
empel	att	kreativitet	kommer	i	alla	arbetsprocesser	som	ger	energi,	då	hon	själv	menar	
att	hon	känner	energi	när	hon	sitter	vid	 instrumentet.	På	så	vis	kan	det	 ligga	en	slags	
kreativitet	bara	 i	att	öva	in	en	låt	på	noter,	eller	 i	själva	viljan	att	 lära	sig	en	låt.	David	
menar	på	liknande	vis	att	vi	kan	känna	oss	kreativa	även	om	vi	kanske	bara	övar	på	sa-
ker	som	i	sig	kan	anses	vara	okreativa,	som	exempelvis:	”man	snor	ett	två-fem-ett	lick	av	
någon	 och	 övar	 in	 det	 i	 alla	 tonarter.	 Då	 kan	man	 känna	 sig	 kreativ	 även	 om	 det	 är	
ganska	okreativt	på	ett	sätt	eftersom	man	snor	någonting	rätt	av”.	Han	uttrycker	att	en	
bra	övning	kan	få	en	att	känna	sig	kreativ,	när	det	känns	lätt	att	öva.	
	
Sett	ur	ett	sociokulturellt	perspektiv	beskriver	informanterna	kreativt	skapande	som	att	
appropriera	och	mediera	känslor	och	uttryck	i	musik.	Informanterna	beskriver	det	som	
att	experimentera	och	 leka	sig	 fram	genom	olika	 sinnesstämningar,	där	 leken	och	den	
mänskliga	 fantasiförmågan	 samt	 drivkraften	 lägger	 grunden	 för	 kreativitet.	 Informan-
terna	verkar	mena	att	kreativitet	och	drivkraft	lättare	kan	approprieras	och	medieras	i	
en	social	miljö	där	musicerandet	känns	”intressant	och	roligt”	eller	”lätt”.	Med	andra	ord	
blir	både	den	sociala	situationen	och	den	kulturella	miljön	avgörande	för	hur	kreativite-
ten	utvecklas.		

5.2	Att	arbeta	kreativt	i	pianoundervisning	
I	detta	avsnitt	presenteras	lärarnas	beskrivningar	av	hur	de	säger	sig	undervisa	på	krea-
tiva	sätt,	samt	deras	visioner	för	hur	de	vill	att	deras	undervisning	ska	vara.	Först	pre-
senteras	leken	som	redskap,	därefter	att	involvera	eleven	och	sist	att	uppmuntra	till	lust.	

5.2.1	Lek	som	redskap	
Informanterna	verkar	främst	använda	sig	av	lek	som	ett	redskap	för	att	uppnå	kreativt	
skapande	på	 lektionerna.	Detta	görs	bland	annat	genom	att	 eleverna	ges	möjlighet	att	
gestalta	bildspråk	och	känslor	eller	samspela	med	andra.	
	
Anna,	Boel	 och	Clara	betonar	 leken	 när	 de	berättar	 om	hur	de	undervisar	på	 kreativa	
sätt,	och	de	verkar	ha	lättast	för	att	relatera	detta	till	undervisning	för	de	yngre	åldrarna.	
Gemensamt	 för	 dessa	 tre	 informanter	 är	 också	 deras	 syn	 på	 att	 de	 yngre	 eleverna	 är	
lättast	att	arbeta	kreativt	med	för	att	de	har	mindre	krav	och	är	 lättare	att	 få	 intresse-
rade	och	aktiverade.	Anna	talar	vid	flera	tillfällen	om	att	använda	bildspråk	och	känslor,	
då	eleven	 i	 sitt	musicerande	ska	gestalta	de	bilder	och	känslor	som	kommer	upp.	Hon	
exemplifierar:	”Hur	känns	det	när	man	är	arg?	Hur	känns	det	när	man	är	glad?	Hur	går	
man	när	man	har	ont	i	foten?	Hur	går	en	mus	i	jämförelse	med	en	elefant?”	och	så	vidare.	
Clara	beskriver	 i	sin	tur	denna	form	av	 lek	på	ett	 liknande	sätt	när	eleven	får	utforska	
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och	spela	på	hela	spektrumet	av	klaviaturen:	”Troll	på	det	mörka	och	små	möss	på	det	
ljusa”.	Hon	beskriver	också	att	elever	 får	skriva	egna	noter	och	 låtar	på	 tavlan	som	de	
sedan	får	 försöka	sig	på	att	spela.	Boel	ger	exempel	på	sitt	sätt	att	undervisa	de	yngre	
eleverna	såsom	att	skapa	och	improvisera	på	svarta	och	vita	tangenter,	skriva	låtar	samt	
att	 experimentera	med	 pedaler.	 Pianoboken	 används	 för	 att	 låta	 eleverna	 göra	 texter	
eller	illustrera	bilder	till	låtarna	i	pianoboken.	
	
Andra	 sätt	 att	 arbeta	med	 kreativt	 skapande	 och	 som	 verkar	 fungera	 över	 alla	 åldrar	
beskrivs	som	att	leka	med	ackord,	variera	dynamik,	göra	egna	låtar,	och	kreativt	musi-
cera	tillsammans.	Clara	beskriver	att	eleverna	ibland	kommer	med	egna	låtar	som	de	vill	
visa	och	som	de	ägnar	tid	på	lektionen	att	utveckla	tillsammans,	bland	annat	genom	att	
hitta	på	 förspel.	Hon	upplever	också	att	det	är	 lättare	 för	elever	att	öppna	upp	sig	och	
leka	mer	när	de	är	flera	som	spelar	tillsammans	i	”pianoorkestrar”.	Då	brukar	eleverna	
tillåtas	improvisera	och	göra	egna	val	i	musiken	genom	att	hitta	på	stämmor	till	melodin,	
variera	ackord	och	ackompanjemang	med	mera.		
	
Vidare	framkommer	arbetssätt	som	att	 improvisera,	arbeta	med	dynamik	och	nyanser,	
imitera,	 samt	 lyssna	på	musik	 tillsammans.	Boel	menar	att	hon	med	de	äldre	eleverna	
kan	vara	tydligare	i	sina	instruktioner	än	med	barnen,	till	exempel	att	de	får	i	uppgift	att	
sätta	ackord	till	en	låt	eller	skriva	nyanser	som	”piano”	och	”forte”	 i	noterna.	Anna	be-
skriver	att	hon	med	de	lite	äldre	eleverna	använder	ett	mer	tekniskt	språk,	och	att	hon	i	
en	högre	grad	talar	om	musik,	känslor	och	uttryck	och	att	själva	resultatet	då	blir	krea-
tivt.	Med	de	yngre	barnen	är	det	snarare	processen	och	leken	som	är	kreativ.	
	
Sett	 ur	 ett	 sociokulturellt	 perspektiv	 blir	 leken	 ett	 sätt	 att	 appropriera	 kulturella	 red-
skap	för	att	experimentera,	skapa,	improvisera,	imitera,	tolka	och	gestalta.	För	att	uppnå	
detta	 lekande	 tillstånd	medierar	 lärarna	 kunskap	 genom	både	 språkliga	 redskap,	 som	
bildspråk	 och	 känsloyttringar,	 samt	 materiella	 redskap,	 som	 pianoböcker.	 Genom	 att	
också	 sätta	 eleverna	 i	 ett	 socialt	 sammanhang	 av	 kulturella	 gemenskaper	 där	 de	 får	
samspela	och	leka	med	andra	ges	de	möjlighet	att	appropriera	ytterligare	element	och	
kunskaper.		

5.2.2	Involvera	eleven!	
Informanterna	beskriver	hur	social	 interaktion	mellan	lärare	och	elev	i	 form	av	samtal	
om	musik	blir	av	stor	vikt	för	att	involvera	eleverna	i	en	skapande	process.	Att	låta	ele-
verna	ha	inflytande	och	bestämma	lektionernas	innehåll	verkar	också	vara	ett	tillväga-
gångssätt	för	att	skapa	intresse	och	involvera	eleverna.	
	
På	lite	olika	sätt	framgår	det	hos	alla	fyra	informanter	att	det	är	viktigt	att	involvera	ele-
verna	 i	 den	 skapande	processen,	 till	 exempel	 genom	att	 ställa	 frågor	 och	 inte	 servera	
dem	med	för	mycket	färdiga	instruktioner.	Det	gäller	att	öppna	upp	för	kreativa	tankar,	
till	 exempel	 genom	att	 fråga	 vad	de	 vill	 uttrycka	med	musiken,	 hur	 de	 tänker,	 hur	 de	
uppfattar	 att	 det	 låter	 eller	 vad	 de	 olika	 tonerna	 symboliserar.	 Anna	 säger:	 ”Och	 inte	
bara	servera	utan	fråga;	hur	tänker	du,	hur	låter	det,	kan	du	visa,	får	jag	gissa,	vad	vill	du	
säga	med	det	här?”.	Hon	menar	att	det	är	viktigt	att	ha	en	dialog	med	eleven	och	kunna	
tala	om	vad	de	har	musiken	till.	Interaktionen	mellan	lärare	och	elev	innebär	inte	bara	
innebär	aktivitet	och	lek	utan	också	samtal.	Boel	berättar	exempelvis	hur	viktigt	det	var	
för	henne	som	elev	att	bli	tagen	på	allvar	av	sin	lärare,	och	att	få	respons	för	sitt	sätt	att	
tolka	musiken	som	hon	spelade,	även	om	det	inte	alltid	var	positiv	respons.		
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Clara	 involverar	 sina	 elever	 genom	 att	 arbeta	med	 deras	 egna	 låtar	 eller	musikaliska	
idéer.	 Hon	 berättar	 att	 de	 ibland	 kommer	 till	 lektionerna	 med	 något	 nytt	 de	 skapat	
själva.	 Då	 är	 hon	 öppen	 för	 dessa	 former	 av	 inslag	 och	 kan	 tillsammans	 med	 eleven	
ibland	utveckla	det	på	något	sätt.		
	
David	lägger	stor	vikt	vid	att	eleverna	ska	ha	inflytande	över	sin	undervisning,	eftersom	
det	enligt	honom	är	ett	sätt	att	få	dem	kreativa.	Han	talar	vid	flera	tillfällen	om	att	krea-
tiviteten	är	intressebaserad,	och	att	den	kommer	när	eleven	själv	hittar	viljan	och	driv-
kraften:	”Det	är	svårt	att	fejka	kreativitet	liksom,	det	måste	grunda	sig	i	ett	intresse”.	För	
läraren	kan	det	innebära	att	försöka	få	eleven	intresserad	genom	att	haka	upp	undervis-
ningen	på	något	som	eleven	gillar	samt	låta	eleven	få	vara	med	och	bestämma	både	vad	
och	hur	de	ska	spela.	Om	läraren	bara	ger	instruktioner	och	eleven	inte	bryr	sig	blir	det	
inte	så	kreativt	menar	David,	men	belyser	samtidigt	att	vissa	elever	ofta	är	nöjda	med	att	
inte	ha	inflytande	och	att	vissa	till	och	med	är	där	mer	för	att	umgås	än	för	att	faktiskt	
spela	piano.	Andra	har	svårt	att	göra	egna	val	och	har	inte	så	mycket	idéer	kring	vad	de	
vill	 göra.	Han	menar	att	dessa	elever	 inte	 riktigt	 är	där	 för	 att	 skapa,	men	att	det	kan	
växa	fram	senare:	”Man	kan	inte	tvinga	någon	till	det,	då	blir	det	nog	bara	konstigt.	Det	
kommer	 oftast,	 och	 annars	 får	man	 väl	 bara	 köra	 på.	 Bara	 eleven	 och	 föräldrarna	 är	
nöjda	med	undervisningen”.		
	
Sett	ur	ett	sociokulturellt	perspektiv	används	språk	som	redskap	för	att	samtala	om	mu-
sik	och	öppna	upp	för	musikaliska	idéer	och	kreativa	tankar,	vilket	kan	vägleda	eleverna	
fram	mot	en	proximal	utvecklingszon.	När	elevernas	intresse	och	inflytande	får	stå	i	fo-
kus	stärks	också	deras	vilja	att	lära	och	appropriera	nya	kulturella	redskap.		

5.2.3	Uppmuntra	till	lust	
Att	på	olika	sätt	uppmuntra	sina	elever	synes	vara	redskap	som	informanterna	använ-
der	för	att	få	eleverna	att	känna	spelglädje,	kreativitet	och	lust.	”Jag	tänker	nog	aldrig	att	
jag	ska	 lära	någon	att	vara	kreativ.	Men	det	 jag	vill	uppmuntra	är	 lusten,	 lusten	till	att	
göra	saker.	Att	man	får	ett	behov	och	så”	säger	Anna.	Hennes	roll	blir	att	ge	eleverna	”in-
puts”	på	lektionen	i	form	av	instrumentspecifika	kunskaper,	varefter	eleverna	uppmunt-
ras	till	att	gå	hem	och	göra	någonting	mer	kreativt	av	musiken	när	de	får	sitta	själva,	att	
själva	använda	och	uttrycka	musiken	hur	de	vill.	
	
Boel	menar	att	kreativitet	inte	måste	spela	huvudrollen	i	alla	moment	på	piano,	eftersom	
pianospel	också	handlar	om	andra	saker	som	att	bygga	upp	den	rent	motoriska	 tekni-
ken.	Hon	menar	att	det	behövs	en	balans	mellan	kreativt	skapande	moment	och	andra	
exempelvis	tekniska	övningar,	då	hon	har	märkt	att	hennes	elever	har	behov	av	det.	Boel	
beskriver	att	hon	som	lärare	vill	 lyckas	få	elever	att	känna	spelglädje	i	alla	moment	på	
piano:	
	

Jag	 önskar	 att	 kunna	 överbrygga	 den	 här	 gränsen	 mellan	 kreativiteten,	 det	
musikaliska	uttrycket	och	de	tekniska	verktygen	så	att	det	ena	inte	blir	tråkigt	
och	 svårt	 och	 det	 andra	 roligt.	 Jag	 vill	 att	 det	 ska	 samarbeta	 och	 befrukta	
varandra	 så	 att	 glädjen	 och	 nyfikenheten	 från	 kreativiteten	 ska	 hoppa	 över	
och	uppfylla	de	tekniska	grejerna.	(Boel)	

	
Boel	vill	att	alla	typer	av	pianoövningar	som	eleven	får	ska	kunna	få	genomsyras	av	den	
glädje	och	nyfikenhet	 som	kommer	ur	 att	 få	 vara	kreativ,	 även	 i	 det	mer	 tekniska	öv-
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ningarna	 som	hon	upplever	 att	 vissa	 elever	 tycker	 är	 tråkigt.	 Vidare	 berättar	Boel	 att	
hon	vill	vara	en	lärare	som	själv	utstrålar	kreativitet	för	att	på	så	vis	uppmuntra	elever-
nas	lust.	Clara	menar	på	liknande	sätt	att	det	är	viktigt	att	som	lärare	själv	försöka	vara	
kreativ	och	visa	att	man	inte	har	hämningar	när	det	kommer	till	att	spela,	eftersom	det	
smittar	av	sig	på	eleverna.	Hon	menar	att	det	är	viktigt	att	ge	eleven	en	känsla	av	att	inte	
vara	rädd	för	att	göra	bort	sig,	och	förmedla	att	det	inte	finns	några	fel	när	man	improvi-
serar.	Clara	menar	vidare	att	det	är	viktigt	att	börja	med	skapande	moment	redan	från	
att	eleverna	är	unga	nybörjare,	och	att	det	får	vara	ett	återkommande	inslag	i	undervis-
ningen	för	att	de	ska	bli	vana	att	våga	uttrycka	sig.	
	
I	intervjuerna	med	David	framgår	det	att	det	är	viktigt	att	som	lärare	försöka	skapa	ett	
intresse	hos	eleverna.	På	lektionerna	händer	det	ofta	att	de	tillsammans	plankar	en	låt	
som	eleven	har	hört	och	vill	spela.	Han	ser	främst	att	det	kreativa	ligger	i	att	eleverna	får	
vara	med	och	påverka	samt	att	de	får	spela	med	andra,	vilket	man	som	lärare	behöver	
uppmuntra	till.	Ett	annat	tillvägagångssätt	han	menar	att	han	använder	sig	av	för	att	få	
lektionerna	lustfyllda	är	att	snabbt	komma	till	ett	gott	klingande	resultat.	Som	redskap	
används	 ett	 tabulatursystem	med	 siffror	 och	 uppritade	 tangenter	 som	 gör	 att	 det	 går	
mycket	 fortare	att	 lära	sig	 låtar	på	piano.	Han	ser	dock	en	stor	begränsning	 i	detta	sy-
stem	eftersom	det	 kan	 leda	 till	 att	 eleverna	 inte	 blir	 självständiga	 i	 att	 läsa	 noter	 och	
ackord	utan	blir	beroende	av	läraren	och	tabulatursystemet.		
	
Sett	ur	ett	sociokulturellt	perspektiv	använder	informanterna	olika	slags	redskap	för	att	
uppmuntra	 sina	elever	att	känna	 lust,	 intresse	och	nyfikenhet	 inför	ett	 eget	 skapande.	
Bland	annat	använder	informanterna	sin	egen	kropp	som	redskap	för	att	mediera	krea-
tiva	uttryck,	genom	att	musicera	tillsammans	med	eleven	och	fysiskt	uttrycka	spelglädje.	
Genom	att	bygga	upp	en	 lustfylld	social	miljö	 i	mötet	med	eleverna	där	 informanterna	
utstrålar	kreativitet	verkar	eleverna	uppmuntras	till	att	appropriera	ett	 liknande	bete-
ende.	En	av	 lärarna	gör	även	det	 sociala	mötet	med	eleverna	mer	 lustfyllt	genom	att	 i	
musicerandet	snabbt	komma	till	ett	gott	klingande	resultat,	genom	användandet	av	ta-
bulatursystem	 som	 redskap.	 Eleverna	 uppmuntras	 också	 till	 lust	 genom	 att	 låtas	 på-
verka	innehållet	på	lektionen,	men	också	genom	ett	socialt	samspel	med	andra.	

5.3	Förutsättningar	för	en	kreativ	miljö	
I	 detta	 kapitel	 presenteras	 lärarnas	 erfarenheter	 och	 tankar	 kring	 förutsättningar	 för	
kreativt	 skapande,	 samt	 deras	 syn	 på	 påverkansfaktorer.	 Först	 presenteras	 relationen	
till	eleven,	därefter	den	varsamme	läraren	och	sist	tekniska	färdigheter	samt	tid	&	rum.	

5.3.1	”Relationen	till	eleven	är	nyckeln”	
En	god	relation	och	en	öppen	social	miljö	verkar	här	anses	leda	till	att	elever	vågar	ut-
trycka	mer	i	musik.	Det	verkar	också	leda	till	att	 lärare	och	elev	kan	kommunicera	om	
och	genom	musik	samt	vara	kreativa	tillsammans.		
	
Anna	säger:	”För	att	det	överhuvudtaget	ska	bli	någon	kreativitet	så	måste	man	ju	ha	ett	
förtroende	sinsemellan”	och	hon	menar	att	det	är	viktigt	att	bygga	upp	en	trygg	social	
miljö.	Hon	talar	om	olika	byggstenar	i	undervisningen	där	bemötandet	av	eleven	och	att	
kunna	etablera	en	kontakt	är	mycket	viktig.	Det	är	också	viktigt	att	lära	känna	eleven	för	
att	kunna	ge	lagom	med	utmaningar	på	ett	varsamt	vis	utan	att	gå	in	i	en	elevs	integritet.	
Boel	säger:	”Jag	tycker	att	i	samspelet	med	eleverna	så	är	relationen	till	eleven	nyckeln.”,	
och	menar	att	en	god	relation	mellan	lärare	och	elev	är	nödvändigt	för	att	kreativitet	ska	
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uppstå	på	en	lektion.	Hon	menar	inte	att	läraren	måste	känna	eleverna	väl	eller	umgås	
med	dem	på	 fritiden,	men	 för	 att	 kunna	kommunicera,	 tala	om	musik	och	kunna	vara	
kreativa	tillsammans	behöver	lärare	och	elev	på	något	plan	bry	sig	om	varandra.	En	god	
relation	skapar	en	öppenhet	där	eleven	vågar	visa,	ta	initiativ	och	skapa	både	inför	och	
tillsammans	med	läraren.	Det	framgår	även	i	Boels	beskrivningar	att	relationen	mellan	
hennes	pianolärare	och	henne	själv,	varit	avgörande	för	hennes	lärande	och	egen	moti-
vation.	Hon	berättar	om	sin	första	lärare	som	en	lärare	som	hade	”en	slags	helhetssyn”	
som	bidrog	till	att	hon	kände	glädje	 i	att	öva,	att	uppträda	och	spela,	och	där	de	drack	
saft	och	skrattade	mycket	tillsammans.		
	
Sett	ur	ett	sociokulturellt	perspektiv	behöver	 läraren	interagera	och	bygga	upp	en	god	
relation	till	sin	elev	för	att	på	bästa	sätt	kunna	mediera	kunskap	och	för	att	elever	ska	
kunna	appropriera	dessa	kunskaper.	Att	lära	känna	sin	elev	blir	således	ett	redskap	för	
att	bygga	goda	förutsättningar	för	lärande	och	kreativa	processer.		

5.3.2	Den	varsamme	läraren	
Att	som	lärare	ha	ett	varsamt	förhållningssätt	beskrivs	vara	en	förutsättning	för	en	krea-
tiv	 miljö.	 De	 sociala	 situationerna	 behöver	 vara	 kravlösa	 och	musicerandet	 utgå	 från	
elevens	tidigare	erfarenheter	och	skilda	behov.		
	
Både	Anna	och	Boel	talar	om	kreativitet	som	något	individuellt	och	känsligt	och	som	inte	
bör	 ”prackas	 på	 och	 tvingas	 fram”.	 Det	 kan	 vara	 känsligt	 att	 få	 kommentarer	 om	den	
personliga	spelstilen	om	det	görs	på	fel	sätt.	Boel	minns	sin	egen	utbildningstid	och	sä-
ger:	”Då	fick	jag	hela	tiden	höra,	när	jag	spelade	så	kallad	klassisk	musik,	att	jag	bara	för-
sökte	göra	rätt	hela	tiden	och	att	jag	inte	gjorde	musik.	Det	var	ganska	starkt	att	få	höra”.	
Anna	säger:	”Jag	kommer	ihåg	att	jag	tyckte	det	var	jättejobbigt	när	jag	var	väldigt	ung	
att	man	på	kommando	skulle	uttrycka	någonting.	Det	kunde	i	vissa	lägen	kännas	jätte-
jobbigt”	 och	menar	 vidare	 att	 läraren	 inte	 bör	 gå	 in	 i	 elevens	 integritet,	 utan	behöver	
vara	 varsam.	 David	 ger	 också	 exempel	 från	 sin	musiklärarutbildning	 då	 han	 inför	 sin	
examenskonsert	kände	sig	tvungen	att	komponera	egna	låtar	vilket	gjorde	det	svårt	för	
honom	att	känna	sig	kreativ.		
	
Anna,	Boel	och	Clara	framhäver	att	tonårstiden,	högstadiet	eller	åldern	”mellangruppen”	
är	en	tid	då	de	som	lärare	kan	behöva	anpassa	sig	lite	extra.	Anna	upplever	att	eleverna	i	
tonåren	har	svårare	att	uttrycka	sig	och	att	de	är	rädda	om	sin	integritet.	Hon	uttrycker	
att	 hon	 som	 lärare	 under	 en	 sådan	 period	 inte	 ska	 påtvinga	 elever	 kreativa	moment,	
utan	ta	ett	steg	tillbaka	och	helt	enkelt	låta	dem	vara.	Clara	säger	att	”om	elever	har	svårt	
att	vara	kreativa	får	man	låta	de	mogna	tills	det	är	dags	och	spela	annat	tills	det	kommer	
av	sig	självt,	annars	kan	det	uppstå	låsningar”.		
	
Även	David	har	erfarenhet	av	att	det	på	högstadiet	är	väldigt	känsligt	med	det	egna	ut-
trycket	och	främst	improvisation,	där	han	kan	känna	ett	visst	motstånd.	Han	menar	att	
det	beror	på	att	eleverna	tycker	att	det	är	förvillande	och	svårt:	
	

Det	kan	bli	väldigt	stelt	och	konstigt	och	inte	alls	kreativt	om	man	försöker	för	
mycket	med	sånt	där	tror	 jag,	så	det	 får	vara	i	rätt	tid	och	i	rätt	mängd	och	i	
rätt	portioner.	Det	kan	vara	svårt	att	tvinga	någon	att	improvisera	om	de	inte	
ens	fattar	vad	det	är.	Det	kan	bli	det	minst	kreativa	man	kan	göra.	(David)	
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När	 eleverna	 inte	 förstår	 vad	 improvisation	 är	 eller	 vad	det	 finns	 för	mening	med	 att	
improvisera,	verkar	informanterna	erfara	det	som	att	eleverna	får	svårt	att	appropriera	
detta	element	vilket	 leder	till	att	det	 inte	blir	kreativt	även	om	det	var	 lärarens	avsikt.	
När	det	 för	eleven	känns	stelt	och	konstigt	verkar	uppgiften	 få	en	motverkande	effekt.	
David	upplever	att	han	som	lärare	ibland	kan	ge	uppgifter	som	är	ämnade	att	vara	väl-
digt	kreativa,	men	att	det	inte	behöver	betyda	att	eleverna	automatiskt	känner	sig	krea-
tiva:	 ”Spela	de	här	 tre	 tonerna,	 spela	vad	du	vill	med	bara	de	här	 tre	 tonerna	 till	mitt	
komp	här”,	är	exempel	som	David	ger	och	menar	att	eleven	kanske	inte	alls	förstår	vad	
de	håller	på	med.	David	menar	att	lärare	kan	ha	en	snäv	bild	av	vad	kreativa	moment	ska	
innebära,	som	att	exempelvis	improvisera	över	en	jazzstandard.	Om	en	elev	har	svårt	för	
att	improvisera	kan	läraren	tolka	det	som	att	eleven	inte	kan	vara	kreativ,	när	det	egent-
ligen	kan	handla	om	att	eleven	bara	har	svårt	att	vara	kreativ	på	just	det	sättet,	menar	
han.	David	talar	också	om	att	det	krävs	ett	intresse	från	elevens	sida	för	att	det	ska	fun-
gera	och	att	han	som	lärare	helt	enkelt	måste	skapa	ett	 intresse	på	något	sätt.	Ett	sätt	
som	han	nämner	är	att	låta	eleven	välja	musik.	David	menar	också	att	det	kan	vara	vik-
tigt	att	som	lärare	förklara	för	eleven	vad	olika	moment	 innebär	och	har	 för	syfte,	vad	
resultatet	kan	bli	och	om	möjligt	visa	 förebilder	och	exempel	på	hur	någon	annan	gör	
det.	
	
Boel	upplever	att	elever	i	tonåren	inte	vill	göra	saker	som	är	för	fria	utan	att	det	i	så	fall	
krävs	mer	konkreta	uppgifter	som	inte	är	så	”svävande”.	Elever	vill	då	veta	vad	de	håller	
på	med	på	mer	musikteoretisk	grund	och	frågar	efter	mer	färdiga	modeller	och	förslag	
på	hur	de	ska	ta	sig	an	vissa	moment	på	ett	konkret	sätt.	Anna	påpekar	att	det	i	tonåren	
kan	vara	bra	att	ge	tydligare	 instruktioner	som	inte	är	så	”blommiga”	där	hon	konkret	
säger	”prova	här	att	spela	starkt,	bara	prova	det”.		
	
Informanterna	beskriver	här	ovan	att	läraren	behöver	vara	varsam	i	sitt	sätt	att	intera-
gera	med	eleven	och	mediera	kunskap.	Informanterna	menar	att	kreativitet	lättare	kan	
approprieras	och	medieras	när	eleven	är	redo	för	det	och	inte	tvingas	till	det.	Att	medi-
era	 kulturella	 redskap	 för	 ett	 kreativt	 skapande	 synes	 ibland	 få	 lämnas	 åt	 sidan	 för	
andra	 kunskaper	 beroende	 på	 hur	mottaglig	 eleven	 är	 i	 skilda	 situationer.	 Genom	 att	
anpassa	sitt	sätt	att	instruera	till	var	elevs	situation	och	genom	att	utgå	från	vad	eleven	
kan	och	exempelvis	 låta	eleven	välja	musik	kan	 läraren,	utifrån	ett	sociokulturellt	per-
spektiv,	föra	eleven	varsamt	framåt	i	den	proximala	utvecklingszonen.		

5.3.3	Tekniska	färdigheter	samt	tid	och	rum	
Tekniska	 färdigheter	beskrivs	här	 vara	 en	 förutsättning	 för	 att	 kunna	vara	kreativ,	 då	
skapande	innebär	att	göra	kombinationer	av	tidigare	erfarenheter.	Det	verkar	också	av-
görande	för	undervisningen	att	skapa	en	kreativ	miljö	genom	att	ha	bra	materiella	red-
skap,	som	instrument	och	rum,	samt	att	ge	eleven	tid	på	lektionen	att	utforska	och	hitta	
egna	vägar	i	musik.	
	
Informanterna	har	olika	tankar	om	vad	som	kan	vara	påverkande	faktorer	för	ett	krea-
tivt	skapande.	Något	som	alla	fyra	informanter	är	mer	eller	mindre	överens	om	är	att	det	
behövs	en	viss	grad	av	tekniska	färdigheter	för	att	kunna	vara	kreativ.	Begränsningar	i	
vad	 en	 person	 kan	 spela	 sätter	 även	 begränsningar	 på	 det	 kreativa	 skapandet	menar	
David,	eftersom	den	musicerande	 i	det	 läget	 inte	klarar	av	att	spela	det	hen	vill.	David	
menar	därför	att	det	är	viktigt	att	hålla	undervisningen	på	en	nivå	där	även	det	tekniska	
utvecklas	och	blir	 fungerande.	 Ju	mer	självgående	en	 individ	är	desto	mer	kreativ	kan	
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hen	 vara,	 och	 ju	mer	 en	 individ	 kan	 behärska	 ett	 instrument,	 desto	mer	 kan	 hen	 ut-
trycka,	 menar	 Boel.	 Samtidigt	 upplever	 hon	 att	 även	 nybörjare	 kan	 uttrycka	 väldigt	
mycket	trots	bristande	kunskaper.	Anna	menar	i	sin	tur	att	den	kreativa	kapaciteten	är	
beroende	av	flera	faktorer:	Det	är	en	kombination	av	att	kunna	behärska	instrumentet,	
hur	länge	eleven	har	spelat,	hur	hen	rent	motoriskt	passar	för	att	spela	sitt	instrument,	
samt	till	viss	del	begåvning.		
	
Clara	är	den	enda	som	nämner	att	rummets	utformning	och	tillgång	till	bra	instrument	
kan	vara	viktiga	faktorer,	alltså	att	det	behövs	en	bra	kreativ	miljö	för	att	kunna	skapa.	
Hon	menar	att	det	behövs	kännas	trevligt,	så	att	rummet	inte	är	svart	och	tråkigt.	Ele-
verna	behöver	också	ha	tillgång	till	tillräckligt	bra	instrument	för	den	nivå	som	de	ligger	
på	menar	hon.	Att	utforma	en	bra	social	miljö	med	bra	materiella	redskap	verkar	alltså	
vara	avgörande	för	en	kreativ	miljö.	
	
Anna	är	ensam	om	att	nämna	tid	som	en	påverkande	faktor	när	det	kommer	till	själva	
undervisningen.	 Som	 lärare	menar	 hon	 att	 det	 kan	 vara	 begränsande	med	 bara	 tjugo	
minuters	undervisning,	och	att	bristen	på	tid	kan	göra	att	hon	hellre	ger	eleven	snabba	
instruktioner	istället	för	ge	dem	tid	att	utforska	och	hitta	egna	vägar.	För	att	främja	det	
kreativa	 skapandet	menar	 hon	 att	 läraren	behöver	 fråga	 eleven	 och	 inte	 bara	 servera	
färdiga	svar	eller	instruktioner.	Anna	ser	även	en	samhällelig	förändring	där	stress	och	
brist	på	tid	är	påtagligare,	även	bland	eleverna.	Hon	menar	att	det	medför	att	barn	och	
ungdomar	 har	mindre	 tålamod	 och	 att	 saker	 och	 ting	 blir	 tråkigare	 fortare.	 Eleverna	
hinner	 inte	 förbereda	sig	 till	 lektionerna	vilket	 i	 sin	 tur	 leder	 till	dåligt	 samvete.	Anna	
upplever	därför	att	hennes	elever	idag	inte	kommer	lika	långt	i	sin	utveckling	som	elever	
hon	haft	förr	och	att	hon	inte	kan	ställa	samma	krav	på	progression.		
	
Informanterna	beskriver	att	både	tekniska	färdigheter	samt	tid	och	rum	utgör	förutsätt-
ningar	 för	en	kreativ	miljö.	Ur	ett	sociokulturellt	perspektiv	 framkommer	det	ur	 infor-
manternas	svar	att	 ju	mer	kulturella	redskap	en	individ	har	 lyckats	appropriera,	desto	
mer	kan	den	uttrycka	och	mediera.	Att	ha	tidigare	erfarenheter	som	tekniska	kunskaper	
anses	 lägga	 grund	 för	 att	 kunna	 skapa,	 genom	att	 hjärnan	 kombinerar	 gamla	 och	 nya	
erfarenheter.	Även	miljöns	omständigheter,	som	lektionstid	och	lektionssal,	samt	mate-
riella	 redskap,	 som	 instrument,	verkar	enligt	 informanter	påverka	hur	eleverna	 lyckas	
appropriera	kulturella	redskap	för	att	skapa.	

5.4	Sammanfattning	
Vad	 är	 pianolärarnas	 syn	på	 kreativt	 skapande?	 Informanterna	beskriver	 att	 det	 egna	
uttrycket	och	drivkraften	är	grunden	till	ett	kreativt	skapande,	där	det	bland	annat	 in-
nebär	att	appropriera	och	mediera	känslor	och	uttryck	i	musik.	Det	framkommer	vissa	
kulturellt	traditionella	föreställningar	om	vad	kreativa	uttryck	innebär,	bland	annat	att	
improvisera	 eller	 skapa	 egna	 låtar.	 Vidare	menar	 informanterna	 att	 alla	människor	 är	
kreativa	varelser	i	allt	de	gör	men	att	det	samtidigt	inte	kan	”tvingas	fram”	utan	kräver	
en	egen	drivkraft	och	vilja	för	att	utvecklas.	Informanternas	upplevelser	är	att	kreativi-
tet	och	drivkraft	lättare	kan	approprieras	och	medieras	i	en	social	miljö	där	musiceran-
det	 känns	 ”intressant	 och	 roligt”	 eller	 ”lätt”.	 De	 beskriver	 också	 att	 de	 i	 prestigelösa	
samspel	 tillsammans	med	andra	har	 kunnat	hitta	 redskap	 för	 att	 utveckla	 ett	 eget	 ut-
tryck,	såväl	som	självförtroende	och	tilltro	till	den	egna	kapaciteten.	Med	andra	ord	an-
ses	både	den	sociala	situationen	och	den	kulturella	miljön	vara	avgörande	för	hur	krea-
tiviteten	 utvecklas.	 Den	 pianoundervisning	 som	 informanterna	 själva	 tagit	 del	 av	 har	
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inte	i	så	hög	grad	uppmuntrat	till	ett	eget	uttryck	i	musik,	det	närmaste	av	uppmuntran	
till	ett	kreativt	skapande	vara	när	en	lärare	bestämt	sagt	”gör	musik	av	det	här!”	som	en	
uppmaning	 till	 att	 tänka	 själv	 och	 inte	 spela	 likadant	 hela	 tiden.	Ur	 ett	 sociokulturellt	
perspektiv	visar	det	sig	att	både	 interaktionen	med	 läraren	och	den	vardagliga	omgiv-
ningen	bli	avgörande	för	vad	informanterna	lyckats	appropriera	för	kulturella	redskap.		
	
Hur	arbetar	 lärarna	kreativt	 i	pianoundervisningen?	När	 lärarna	 själva	undervisar	an-
vänds	främst	lek	som	redskap	för	att	frammana	elevers	kreativitet	och	egna	skapande.	
Det	 innefattar	 exempelvis	 att	 leka	med	dynamik	 och	 nyanser	 genom	att	 gestalta	 bild-
språk	och	kontraster.	I	 leken	kan	eleverna	appropriera	kulturella	redskap	för	att	expe-
rimentera,	 skapa,	 improvisera,	 imitera,	 tolka	och	gestalta.	För	att	uppnå	detta	 lekande	
tillstånd	medierar	 lärarna	 kunskap	 genom	både	 språkliga	 redskap,	 som	bildspråk	 och	
känsloyttringar,	samt	materiella	redskap,	som	pianoböcker	och	instrumentet.	Genom	att	
också	 sätta	 eleverna	 i	 ett	 socialt	 sammanhang	 av	 kulturella	 gemenskaper	 där	 de	 får	
samspela	med	andra	ges	de	möjlighet	att	appropriera	ytterligare	element	och	kunskap-
er.	Att	involvera	eleven	i	undervisningen	på	olika	sätt	verkar	vara	en	annan	form	av	red-
skap	för	att	frammana	elevers	kreativitet	och	eget	skapande.	I	den	sociala	interaktionen	
används	språket	som	redskap	för	att	samtala	med	eleven	om	musik	och	öppna	upp	för	
musikaliska	 idéer.	Det	kan	också	 innebära	att	 låta	eleverna	påverka	 lektionsinnehållet	
för	att	väcka	intresse	och	stärka	viljan	att	 lära	och	appropriera	nya	kulturella	redskap.	
Informanterna	verkar	också	använda	redskap	för	att	uppmuntra	till	lust	och	spelglädje.	
Genom	att	bygga	upp	en	 lustfylld	social	miljö	 i	mötet	med	eleverna	där	 informanterna	
utstrålar	kreativitet	verkar	eleverna	uppmuntras	till	att	appropriera	ett	 liknande	bete-
ende.	 På	 så	 vis	 använder	 informanterna	 sin	 egen	 kropp	 som	 redskap	 för	 att	mediera	
kreativa	 uttryck.	 Lusten	 kan	 också	uppmuntras	 genom	att	 försöka	 komma	 till	 ett	 gott	
klingande	resultat	snabbt	på	lektionen,	i	användandet	av	enkla	redskap	som	tabulatur-
system.		
	
Det	finns	olika	förutsättningar	som	påverkar	en	kreativ	miljö,	bland	annat	påstås	att	”re-
lationen	till	eleven	är	nyckeln”.	Att	bygga	upp	en	god	relation	och	en	trygg	social	miljö	är	
redskap	 som	 används	 för	 att	 frammana	 elevers	 initiativtagande,	 kreativitet	 och	 egna	
skapande.	Det	handlar	om	att	skapa	ett	förtroende	sinsemellan	men	också	att	vara	den	
varsamma	läraren	som	inte	går	in	i	en	elevs	integritet	genom	att	tvinga	hen	till	olika	sa-
ker.	För	att	eleverna	ska	kunna	appropriera	redskap	för	att	vara	kreativa	verkar	de	soci-
ala	 förutsättningarna	behöva	vara	kravlösa.	 Läraren	behöver	mediera	kunskap	genom	
att	 använda	 tydliga	 instruktioner	 anpassade	 till	 var	 elevs	 situation	 och	musicerandet	
behöver	utgå	från	elevens	tidigare	erfarenheter,	för	att	eleven	varsamt	ska	kunna	vägle-
das	 framåt	 till	 nästa	 proximala	 utvecklingszon.	 Enligt	 ett	 sociokulturellt	 perspektiv	 är	
skapande	att	göra	kombinationer	av	tidigare	erfarenheter,	varför	även	tekniska	färdig-
heter	 verkar	 vara	 en	 förutsättning	 för	 att	 kunna	 vara	 kreativ.	 Det	 verkar	 också	 avgö-
rande	 för	 undervisningen	 att	 skapa	 en	 kreativ	miljö	 genom	 att	 ha	 bra	materiella	 red-
skap,	samt	att	ge	eleven	tid	på	lektionen	att	utforska	och	hitta	egna	vägar	i	musik.	Bris-
ten	på	tid	kan	istället	göra	att	läraren	hellre	ger	eleven	snabba	instruktioner.	
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6	Diskussion		
I	detta	kapitel	presenteras	en	resultatdiskussion	där	resultaten	ställs	 i	 jämförelse	med	
tidigare	 forskning	 och	 litteratur.	 Därefter	 tas	 en	metoddiskussion	 upp,	 arbetets	 bety-
delse	och	yrkesrelevans	samt	idéer	om	framtida	forsknings-	och	utvecklingsarbeten.		

6.1	Resultatdiskussion		
Här	jämförs	resultatet	med	tidigare	forskning	och	litteratur	för	att	se	likheter	eller	skill-
nader.	De	teman	som	lyfts	fram	är	Kan	alla	vara	kreativa?	som	berör	synen	på	kreativitet	
och	vem	som	kan	vara	kreativ,	Reproducera	 för	att	 skapa	mera?	som	diskuterar	 förut-
sättningar	 för	 skapande	 samt	Didaktiska	 dilemman	 och	 Lärarens	 roll,	 vilka	 berör	 den	
undervisande	miljön.	

6.1.1	Kan	alla	vara	kreativa?		
I	resultatet	framgår	både	tankar	om	att	allt	människan	gör	är	kreativt,	samtidigt	som	det	
specificeras	i	termer	som	improvisation,	skriva	egna	låtar	och	ha	ett	eget	uttryck.	I	båda	
dessa	fall	verkar	en	egen	drivkraft	vara	avgörande	för	att	åstadkomma	kreativitet.	Den	
vida	syn	som	presenterades	i	resultatet	på	vad	kreativitet	och	kreativt	skapande	är	kan	
även	märkas	i	tidigare	forskning	och	litteratur.	Bland	annat	ifrågasatte	Csikszentmihalyi	
(1996)	vem	som	har	rätt	att	definiera	vad	som	är	kreativt,	om	det	ska	byggas	på	indivi-
ders	inre	subjektiva	övertygelse	eller	den	sociala	och	kulturella	miljöns	övertygelse.	Han	
menade	också	att	begreppet	kreativitet	blir	alltför	stort	och	odefinierbart	om	det	sker	en	
kompromiss	mellan	dessa	två,	och	att	vi	 först	kan	värdera	vad	som	är	kreativt	och	ny-
skapande	utifrån	i	ett	socialt	och	kulturellt	sammanhang	som	hänvisar	till	vissa	normer,	
standarder,	 uppfattningar	 och	 tidigare	 skapelser.	 I	 det	 sociokulturella	 sammanhanget	
menar	Säljö	(2014)	att	människan	lär	sig	och	utvecklar	förmågor,	vilket	här	skulle	inne-
bära	att	människan	kulturellt	sett	lär	sig	vad	som	räknas	som	kreativt	och	nyskapande.	
Genom	att	se	på	föreliggande	studies	resultat	blir	det	dock	svårt	att	bortse	från	en	indi-
vids	 individuella	 inre	övertygelser,	då	det	 framkommer	 flera	beskrivningar	av	den	en-
skilde	individens	starka	upplevelse	av	att	känna	sig	kreativ	i	kontakt	med	instrumentet.	
Denna	känsla	verkar	stimulera	den	egna	 inre	drivkraften	att	 spela.	Dessutom	beskrivs	
kreativt	skapande	som	att	appropriera	och	mediera	känslor	och	uttryck,	vilket	är	sub-
jektivt.	Det	blir	intressant	att	ställa	sig	frågan	om	känslan	av	att	känna	sig	kreativ	nöd-
vändigtvis	behöver	stämma	överens	med	vad	det	sociokulturella	sammanhanget	anser	
vara	 kreativt,	 det	 sammanhang	 vilket,	 enligt	 Säljö,	 påverkar	 hur	 vi	människor	 tänker,	
värderar	och	lär.	
	
Vem	som	kan	vara	kreativ	beskrivs	på	 lite	olika	sätt	både	inom	litteratur	och	 i	 förelig-
gande	studies	resultat.	Csikszentmihalyi	(1996)	har	undersökt	så	kallade	kreativa	per-
soner	och	talade	då	om	särskilda	egenskaper	som	utvecklades	i	kombinationen	arv	och	
miljö.	Nachmanovitch	(1990)	talade	i	sin	tur	om	spontan	kreativitet	som	något	som	re-
dan	finns	inom	varje	människa	och	väntar	på	att	få	uttryckas.	Vygotskij	(1995)	talade	på	
liknande	sätt	om	att	alla	människor	har	en	rik	fantasi	som	skapar	en	kreativitet.	I	före-
liggande	studies	intervjuer	framkommer	både	tankar	om	att	alla	kan	vara	kreativa,	men	
att	det	också	till	viss	del	kan	avgöras	efter	begåvning	eller	hur	man	passar	för	att	spela	
instrumentet.	Olika	livsfaser	verkar	också	enligt	 informanterna	påverka	hur	vissa	indi-
vider	lyckas	vara	kreativa	och	skapande,	där	det	blir	svårare	i	vissa	åldrar.		
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Forskning	visar	på	att	ungdomars	skapande	 förmåga	kan	 främjas	genom	undervisning	
på	 olika	 sätt	 (Lindström;	 2007,	 Ullström;	 1994,	 Nilsson;	 2002).	 Detta	 påverkas	 bland	
annat	av	hur	läraren	strukturerar	uppgifter	för	skapandet.	Ullström	(1994)	menade	till	
exempel	att	musikundervisning	som	kännetecknades	av	en	positiv	och	öppen	miljö	ut-
gjorde	grunden	för	utveckling	av	kunskaper	och	färdigheter.	Enligt	föreliggande	studies	
resultat	utvecklas	elevers	skapande	förmåga	när	 läraren	interagerar	med	eleven,	är	en	
förebild	och	själv	visar	på	skapande	förmågor.	Läraren	kan	skapa	en	positiv	prestigelös	
miljö	som	uppmanar	eleven	till	att	experimentera.	Vidare	framhävs	bland	annat	det	lek-
fulla	samspelet	tillsammans	med	andra	som	ett	sätt	att	hitta	redskap	för	att	utveckla	ett	
eget	uttryck,	såväl	som	självförtroende	och	tilltro	till	den	egna	kapaciteten,	enligt	infor-
manter.		

6.1.2	Reproducera	för	att	skapa	mera?		
Enligt	Fostås	(2002)	var	motsatsen	till	kreativa	egenskaper	att	ha	ett	kopierande	bete-
ende.	Samtidigt	menade	hon	att	en	viss	grad	av	kopierande	beteende	var	nödvändigt	för	
att	kunna	skapa	en	idébank.	Detta	 förhållande	mellan	reproduktion	och	kreativitet	var	
också	något	 som	Vygotskij	 (1995)	 tog	upp.	Han	menade	att	 grunden	 till	 allt	 skapande	
handlade	om	att	sätta	samman	kombinationer	av	något	gammalt	och	något	nytt,	och	på	
så	vis	utgår	allt	skapande	från	vad	som	skapats	tidigare.	Att	reproducera	musik	kan	ur	
ett	sociokulturellt	perspektiv	därmed	innebära	att	en	individ	har	tagit	till	sig	en	kulturell	
miljö	 samt	 approprierat	 kulturella	 redskap	 (Säljö,	 2014).	 Detta	 skapar	 i	 sin	 tur	 förut-
sättningar	för	fortsatt	utveckling	och	möjlighet	till	eget	skapande.	Vad	eleven	reprodu-
cerar	 för	musik	och	 lyckas	appropriera	 för	kulturella	redskap	är	beroende	av	 lärarens	
roll	 och	 pedagogiska	 upplägg,	 vilket	 stämmer	 överens	med	 Säljös	 beskrivning	 av	 den	
proximala	utvecklingszonen	där	eleven	är	beroende	av	en	 lärares	vägledning	för	att	 ta	
sig	 vidare	 i	 utvecklingen.	 Det	 sociokulturella	 sammanhanget	 blir	 alltså	 avgörande	 för	
hur	en	elevs	kreativitet	utvecklas	och	uttrycker	sig	enligt	detta	perspektiv.	Lärarens	roll	
blir	 då	 att	 vägleda	 eleven	 från	 reproduktion	 till	 eget	 skapande	 och	 självständighet.	
Vygotskij	 (1995)	 menade	 också	 att	 barns	 erfarenheter	 behöver	 vidgas	 för	 att	 de	 ska	
kunna	ges	en	bra	grund	till	att	skapa,	med	andra	ord	ett	brett	kulturellt	sammanhang.	I	
föreliggande	 studies	 intervjuer	 framkom	 synen	på	 att	 elever	 behöver	 vissa	 kunskaper	
för	att	kunna	vara	kreativa,	bland	annat	att	kunna	imitera	eller	att	utveckla	tekniska	fär-
digheter.	 Ju	mer	 en	 individ	 kan	behärska	 ett	 instrument,	 desto	mer	 kan	hen	uttrycka,	
enligt	 informanter.	Ullström	 (1994)	menade	däremot,	 att	 teknisk	briljans,	musikaliska	
erfarenheter	och	kunskaper,	och	möjligheten	att	efterlikna	och	använda	klichéer	visser-
ligen	kunde	göra	en	person	framgångsrik	i	sitt	skapande,	men	att	detta	inte	nödvändigt-
vis	 var	 mer	 kreativt.	 Han	 uttryckte	 att	 en	 viss	 grad	 av	 okunskap	 och	 omedvetenhet	
ibland	kunde	vara	till	hjälp	för	att	vara	kreativ	och	hitta	nya	infallsvinklar	i	skapande.	I	
föreliggande	studies	intervjuer	framkom	också	att	nybörjare	som	inte	har	några	förkun-
skaper,	betraktas	som	mycket	kreativa	och	skapande.		
	
Dessa	påståenden	är	något	motsägande	då	motsatsen	till	kreativa	egenskaper	beskrivs	
som	kopierande	och	imiterande	beteenden,	samtidigt	som	det	påstås	att	det	är	just	det	
som	krävs	för	att	kunna	fylla	på	en	idébank	som	sedan	hjälper	individen	att	själv	skapa.		

6.1.3	Didaktiska	dilemman	
Nachmanovitch	(1990)	talade	om	att	hinder	måste	undanröjas	för	skapandets	naturliga	
flöde.	Han	menade	också	att	det	ligger	en	utmaning	i	hur	lärare	hanterar	blockerade	ele-
ver	som	är	tomma	på	idéer	och	inte	kan	uttrycka	något	i	musik.	Enligt	Nachmanovitch	
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behöver	var	och	en	hitta	sina	egna	vägar	genom	dessa	blockeringar.	Ur	ett	sociokultu-
rellt	perspektiv	är	den	lärande	beroende	av	stöd	och	vägledning	(Säljö,	2014).	I	intervju-
erna	 i	 föreliggande	studie,	beskrevs	 tonårstiden	som	en	problematisk	 tid	då	 skapande	
moment	erfars	vara	alltför	okonkreta	och	flummiga,	varpå	läraren	varsamt	behövde	väg-
leda	eleven	framåt	och	ibland	vänta	tills	tiden	var	mogen	för	en	elev.	Där	framgår	även	
att	en	lärare	i	det	läget	inte	bör	tvinga	eleven,	vilket	kan	vara	en	svår	pedagogisk	över-
vägning	då	en	lärare	samtidigt	kan	behöva	utmana.	På	så	vis	återkommer	vi	till	vikten	av	
att	känna	eleverna	och	ha	en	god	relation	till	dem.	Utifrån	ovanstående	argument	väcks	
frågan	kring	hur	man	som	lärare	ska	kunna	utmana	sina	elever	på	varsamt	sätt	genom	
att	vara	lagom	drivande	utan	att	styra	för	mycket.	Om	hen	ska	utmana	eller	avvakta	och	
invänta	sin	elev	kan	här	upplevas	som	ett	dilemma.	
	
Lindström	 (2007)	 beskriver	 i	 sin	 studie	 att	 när	 elever	 fick	 arbeta	med	 saker	 över	 en	
längre	 tid	 och	 gå	 på	 djupet	med	 ett	 fåtal	material	 och	 idéer	 nådde	 de	 längre	 i	 sin	 ut-
trycksförmåga	och	kreativitet,	än	om	de	erbjöds	ett	varierat	material	med	nya	uppgifter	
varje	vecka.	Detta	kan	ställas	mot	det	snabba	inlärningssätt	som	presenteras	i	föreligg-
andes	studies	resultat,	där	användandet	av	tabulatursystem	syftar	till	att	skapa	en	krea-
tiv	känsla	då	det	leder	till	ett	gott	klingande	resultat	snabbt.	Dock	beskrivs	detta	kunna	
ske	på	bekostnad	av	ett	långsiktigt	lärande.	Ullström	(1994)	såg	i	sin	litteraturstudie	att	
om	en	lärare	fokuserar	på	snabba	inlärningar	där	eleven	får	exakta	instruktioner	om	hur	
den	ska	spela,	kan	visserligen	en	snabbare	 inlärning	ske,	men	att	elevers	 inre	kreativa	
processer	förtrycks.	I	föreliggande	studies	intervjuer	verkar	den	begränsade	lektionsti-
den	 vara	 avgörande	 för	 hur	 lärarna	 ställer	 sig	 till	 detta	 didaktiska	 dilemma,	 då	 infor-
manterna	beskrev	att	de	upplever	att	den	begränsade	lektionstiden	ibland	gör	det	svårt	
att	 komma	 ifrån	utlärning	 av	 snabba	modeller.	Att	 utveckla	 elevers	 kreativa	 kapacitet	
och	 lämna	plats	 för	 deras	 initiativtagande	 tar	mer	 tid	 under	 lektionen	 och	 blir	 därför	
bortprioriterat.	Att	ge	plats	för	elevers	initiativtagande	och	inflytande	över	lektionerna	
ställer	också	krav	på	att	läraren	är	flexibel.	Enligt	Fostås	(2002)	behöver	en	lärare	ta	till	
vara	på	alla	de	idéer	som	uppkommer	samt	ha	ett	öga	för	det	oväntade.	Läraren	behöver	
släcka	 varje	 antydan	 till	 att	 försöka	 beräkna	 eller	 kontrollera	 kreativa	 processer	 ef-
tersom	de	annars	kan	stänga	för	idékällorna.		
	
Nilsson	(2002)	beskrev	i	sin	studie	hur	olika	utformningar	av	kreativa	uppgifter	får	olika	
effekt	på	elevers	skapande	process	och	resultat.	Om	uppgifterna	var	för	styrande	kunde	
de	elever	som	hade	lätt	att	på	egen	hand	producera	musikaliska	idéer	känna	sig	begrän-
sade.	Om	uppgifterna	var	för	öppna	ledde	det	till	ett	musikskapande	med	svagt	engage-
mang	då	barnen	hade	svårt	att	finna	musikskapandet	tillräckligt	meningsfullt.	Han	kom	
fram	 till	 att	musikskapande	 kan	 vara	 en	 framgångsrik	 uppgift	 både	 när	 den	 är	 sluten	
eller	styrande,	så	länge	den	är	tillräckligt	konkret	för	att	leda	till	ett	lyckat	resultat.	I	fö-
religgande	studies	resultat	 framkommer	också	erfarenheter	av	att	elever	har	olika	be-
hov	av	styrning	i	skapande	uppgifter	där	vissa	har	svårt	att	ens	förstå	syftet	med	det	och	
behöver	 konkreta	 förklaringar.	 Läraren	 behöver	mediera	 kunskap	 genom	att	 använda	
tydliga	 instruktioner	 anpassade	 till	 var	 elevs	 situation.	 Ett	 didaktiskt	 dilemma	 är	 att	
kunna	 skapa	 kreativa	 uppgifter	 som	 för	 det	 första	 blir	 meningsfulla,	 men	 som	 också	
både	är	tillräckligt	konkreta	och	tillräckligt	öppna.		

6.1.4	Lärarens	roll	
I	resultatet	 framkommer	att	 informanterna	har	erfarit	”lärlings-riktad”	samt	”uppstyrd	
och	notbaserad”	pianoundervisning,	som	inte	i	så	hög	grad	uppmuntrat	till	ett	eget	ut-
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tryck	i	musik.	Det	framkommer	tankar	om	att	interaktionen	med	läraren	blir	avgörande	
för	vilka	kulturella	traditioner	som	eleven	presenteras	för	och	ges	möjlighet	att	appro-
priera.	Om	syftet	med	musikundervisning	ska	vara	att	initiera	och	utveckla	elevers	krea-
tiva	kapacitet	ser	Ullström	(1994)	i	sin	litteraturstudie	att	lärarens	roll	i	första	hand	blir	
att	 vara	medmusikant,	 bollplank	 och	 resursperson	 snarare	 än	 att	 lära	 ut	 färdiga	mo-
deller.	Det	framkommer	också	att	musikundervisning	behöver	kännetecknas	av	en	posi-
tiv	och	öppen	miljö	där	elevers	inre	dynamiska	processer,	fantasi	och	känsla	utgör	grun-
den	 för	 utvecklingen	 av	 kunskaper.	 I	 Rostwall	 och	Wests	 (2001)	 undersökning	 av	 in-
strumentallärare	 såg	 lärarens	 roll	 annorlunda	 ut.	 Där	 fungerade	 läraren	 bland	 annat	
som	kontrollant	för	att	avgöra	om	elevens	spel	stämmer	överens	med	notbilden.	Läraren	
dominerade	över	eleverna	och	mycket	liten	plats	lämnades	till	elevers	initiativtagande.	
De	såg	också	att	fokus	lades	mer	på	tekniska	och	motoriska	utföranden	samt	läsning	av	
notsymboler	än	musikens	expressiva	aspekter.	Av	vad	som	framgått	i	föreliggande	stu-
dies	 intervjuer	verkar	denna	 typ	av	 lärarroll	 i	de	 flesta	 fall	även	stämma	överens	med	
informanternas	erfarenhet	av	pianolärare.	Fostås	(2002)	förespråkar	istället	en	elevori-
enterad	undervisning	där	 initiativtagande	och	kritiskt	 tänkande	uppmuntras.	Det	 före-
språkades	även	i	 föreliggande	intervjusamtal	att	eleverna	behöver	involveras	för	att	 få	
dem	mer	intresserade	och	kreativa.	Bland	annat	ansågs	elever	behöva	ha	inflytande	över	
vad	som	ska	spelas	och	hur,	samt	bli	 involverad	i	en	kreativ	process	genom	samtal	om	
musik.		
	
Lindström	(2007)	kom	fram	till	att	den	undervisande	miljön	behöver	uppmuntra	riskta-
gande	och	dämpa	negativa	 reaktioner,	 för	 att	 elever	 ska	våga	experimentera	och	våga	
utforska.	Detta	nämndes	också	i	de	intervjuer	som	genomförts	i	föreliggande	studie,	då	
en	informant	särskilt	talade	om	att	en	lärare	inte	ska	visa	några	hämningar	i	musiceran-
det	och	på	så	sätt	visa	sina	elever	att	 inget	är	fel	när	den	improviserar.	Som	en	positiv	
följd	ansågs	detta	smitta	av	sig	på	eleverna	menade	hen.	Hur	läraren	agerar	och	vilken	
inställning	denne	har	 till	musicerande	ansågs	alltså	påverka	elevers	möjlighet	att	våga	
känna	sig	kreativa	och	experimenterande,	då	lärarens	utstrålning	och	egna	uttryck	ver-
kade	bli	 både	uttryck	och	 redskap	 som	eleven	approprierar,	 sett	ur	 ett	 sociokulturellt	
perspektiv	 (Säljö,	 2014).	 Resultatet	 visade	 därefter	 att	 den	 sociokulturella	 miljö	 som	
läraren	byggde	upp	och	som	eleven	möttes	av	lade	grunden	för	en	lustfylld	miljö.	Vidare	
visade	 resultatet	 att	 en	 god	 relation	 till	 eleven	 ansågs	 medföra	 positiva	 effekter	 på	
undervisningen	då	eleven	kände	sig	mer	avslappnad	och	trygg.	På	samma	vis	pekar	Ull-
ström	(1994)	på	vikten	av	en	positiv	och	öppen	miljö.	Även	Fostås	(2002)	talar	om	att	
skapa	trygghet	och	leklust.		

6.2	Metoddiskussion	
Min	upplevelse	av	den	valda	datainsamlingsmetoden,	kvalitativ	intervju,	var	att	den	fun-
gerade	väl	ihop	med	studiens	syfte	och	frågeställningar	då	syftet	var	att	ta	reda	på	hur	
pianolärare	ser	på	kreativt	skapande.	Deras	 tankar,	reflektioner	och	beskrivningar	har	
framhävts	men	däremot	kan	datainsamlingsmetoden	inte	visa	hur	de	faktiskt	arbetar	 i	
praktiken.	Hade	jag	velat	få	fram	mer	konkreta	och	detaljerade	sätt	att	undervisa,	vilket	
egentligen	var	intentionen	från	början,	hade	jag	behövt	videofilma	lektioner.	Videofilm-
ning	blir	dock	situationsbaserad	varför	den	aktuella	undervisningssituationen	inte	med	
säkerhet	hade	kunnat	ge	mig	svar	på	vad	jag	sökte.	Hade	jag	filmat	lektioner	där	jag	utta-
lat	letat	efter	hur	lärare	arbetar	kreativt	med	elever,	hade	nog	situationen	blivit	konstlad	
och	kanske	inte	alls	så	som	läraren	vanligtvis	arbetar.	Jag	hade	dessutom	i	min	analys	av	
videofilmningen	 troligtvis	utgått	 från	egna	 föreställningar	 av	vad	 som	är	kreativa	mo-
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ment,	 vilket	 kanske	 egentligen	 inte	helt	 går	 att	 fastställa.	Genom	denna	 studie	har	 jag	
istället	lyckats	få	fram	reflektioner	kring	vad	detta	innebär	vilket	har	utmanat	mitt	eget	
och	informanternas	föreställningar.	
	
	
Det	svåra	med	den	kvalitativa	intervjun	har	varit	att	få	den	intervjuade	att	svara	utför-
ligt,	samt	att	 få	denne	att	verkligen	svara	på	det	 jag	som	forskare	undrar	över.	Om	in-
tentionen	är	att	informanten	ska	ge	utförliga	svar,	behöver	intervjuaren	skapa	ett	så	öp-
pet	samtal	som	möjligt	där	informanten	tillåts	att	tänka	och	sväva	ut	i	reflektioner.	Om	
jag	som	forskare	verkligen	vill	 få	konkreta	svar	på	det	som	undersöks,	 finns	risken	att	
jag	istället	styr	samtalet	för	mycket	vilket	leder	till	mer	kortvariga	svar.	I	de	första	inter-
vjusamtalen	 som	 genomfördes	 verkade	 informanten	 förvänta	 sig	 att	 få	 många	 frågor	
ställda,	 vilket	 ledde	 till	 att	 svaren	 inte	blev	 så	utförliga.	 I	 de	 sista	 intervjuerna	var	 jag	
därför	noggrann	med	att	förklara	för	informanten	i	förväg	att	de	gärna	fick	ge	utförliga	
svar	och	”tänka	högt”,	utan	krav	på	 färdiga	 fina	svar.	Då	utvecklades	 intervjuerna	mer	
till	 ett	 öppet	 samtal	med	utförliga	 reflektioner.	Att	 vara	 tydlig	med	 informanten	kring	
vad	det	är	för	typ	av	intervju	och	vad	som	förväntas	av	dem	kan	alltså	vara	till	stor	hjälp.		
	
I	 designen	 av	 studien	 avgränsades	 informanter	 till	 pianolärare	 på	 kulturskola.	 Att	 av-
gränsa	sig	är	nödvändigt,	men	jag	upplever	det	inte	som	att	just	denna	typ	av	avgräns-
ning	gav	så	stor	effekt	som	jag	förväntat	mig.	Jag	är	osäker	på	om	det	hade	gjort	så	stor	
skillnad	om	andra	 instrumentgrupper	 intervjuats.	Detta	beror	på	 att	 intervjuerna	 inte	
resulterade	 i	 särskilt	 många	 konkreta	 beskrivningar	 av	 pedagogiskt	 upplägg	 rent	 in-
strumentspecifikt.	
	
Den	tematiska	analysen	som	användes	upplever	jag	var	ett	bra	val	för	studien	eftersom	
den	syftar	till	att	hitta	mönster	vilket	lägger	grunden	för	de	teman	som	används	i	resul-
tatet.	De	fyra	 lärarna	som	intervjuades	hade	många	 liknande	tankar,	men	också	en	del	
skillnader.	Genom	att	använda	en	tematisk	analys	kunde	dessa	framhävas	på	ett	tydligt	
och	överskådligt	sätt.			

6.3	Arbetets	betydelse	
Resultatet	 av	denna	 studie	 tror	 jag	kan	komma	 till	 användning	 för	blivande	och	verk-
samma	 lärare	 i	musik,	 inte	 bara	 pianolärare.	 Resultatet	 blev	mer	 generellt	 än	 vad	 jag	
hade	förväntat	mig	men	kan	därför	tilltala	fler	ämnesgrupper.	Det	allra	mest	intressanta	
tycker	jag	handlar	om	lärarens	roll	och	relation	till	eleven	som	en	förutsättning	för	att	en	
kreativ	miljö	 ska	 skapas.	Detta	är	något	 som	kan	vara	ett	bra	diskussionsunderlag	 för	
lärare	att	ha	didaktiska	samtal	kring.	Hur	skapas	en	trygg	miljö	för	eleverna?	Hur	skapas	
en	god	relation	till	eleverna	som	är	personlig	men	inte	privat?	Hur	skapas	förutsättning-
ar	för	en	skapande	miljö?	På	vilka	sätt	kan	en	öppen	lektionsmiljö	skapas	där	allt	skap-
ande	är	tillåtet,	utan	att	jag	som	lärare	tappar	kontrollen?		
	
Denna	studie	har	framför	allt	 fått	betydelse	för	mig	själv	som	lärare	och	har	skapat	en	
medvetenhet	kring	pedagogiska	upplägg.	Den	har	gett	mig	insyn	i	hur	verksamma	lärare	
tänker	kring	kreativitet	och	vad	som	kan	vara	någon	form	av	kreativ	essens	i	undervis-
ning.	Den	har	gjort	mig	medveten	om	många	olika	saker	som	påverkar	elevers	lärande	
och	utveckling	samt	min	roll	som	lärare.	Detta	har	medfört	ett	intresse	för	hur	jag	som	
lärare	kan	påverka	mina	elever	och	få	musiklektioner	att	bli	betydelsefulla,	innehållsrika	
och	kreativa.		
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6.4	Fortsatt	forskning		
Som	 fortsatt	 forskning	 hade	 det	 varit	 intressant	med	 en	 större	 studie	 där	 flera	 lärare	
intervjuades	 även	 inom	 andra	 instrument	 eller	 ämnen.	 Detta	 kombinerat	 med	 video-
filmning	 av	 lektioner	 för	 att	 komma	 åt	mer	 konkreta	 sätt	 att	 undervisa	med	 fokus	 på	
skapande.	 Det	 hade	 också	 varit	 intressant	 att	 intervjua	 elever	 och	 undersöka	 hur	 de	
upplever	sina	 instrumentallektioner,	och	vad	det	är	som	gör	att	de	tycker	det	är	roligt	
att	spela	och	ta	lektioner.		
	
Andra	 tankar	 som	 har	 kommit	 upp	 under	 studiens	 gång	 är	 hur	 en	 lärare	 ska	 kunna	
släppa	kontrollen	och	öppna	upp	undervisningen	för	det	spontana	och	oväntade.	Hur	en	
lärare	 utformar	 uppgifter	 som	 inte	 är	 alltför	 kontrollerade	 utan	 öppnar	 upp	 för	 det	
spontana	och	oväntade	vore	intressant	att	utforska	vidare.	Likaså	vore	det	intressant	att	
reflektera	vidare	över	vad	kreativa	moment	i	undervisning	kan	innebära,	och	hur	vi	som	
lärare	kan	komma	ifrån	redan	invanda	mönster	och	föreställningar.		
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